
30(Ι)/2012 
NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΟΦΕΙΛΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟ 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός τίτλος. 

 

160(Ι) του 2011. 

1.   Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικού Διακανονισμού 

Φορολογικών Οφειλών (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ειδικού 

Διακανονισμού Φορολογικών Οφειλών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο 

του 2011 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 

Ειδικού Διακανονισμού Φορολογικών Οφειλών (Προσωρινές 

Διατάξεις) Νόμοι του 2011 και 2012. 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση από τον ορισμό του όρου «οφειλόμενος φόρος» 

της φράσης «30ή Μαρτίου 2012» (τέταρτη γραμμή), με τη φράση «31ή 

Οκτωβρίου 2012». 

  
Τροποποίηση του 

Άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 

3.   Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

 (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού, της φράσης 

«30ή Μαρτίου 2012» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «31ή 

Οκτωβρίου 2012», 

   

 (β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) του εδαφίου 

(3) αυτού, της φράσης «30ή Μαρτίου 2012», με τη φράση 

«31ή Οκτωβρίου 2012», 

   

 (γ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) του εδαφίου 

(3) αυτού, της φράσης «30ή Μαρτίου 2012» (δεύτερη 

γραμμή), με τη φράση «31ή Οκτωβρίου 2012», 
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 (δ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (γ) του εδαφίου 

(3) αυτού, της φράσης «30ή Μαρτίου 2012» (τέταρτη 

γραμμή), με τη φράση «31ή Οκτωβρίου 2012», 

   

 (ε) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (δ) του εδαφίου 

(3) αυτού, της φράσης «30ή Μαρτίου 2012» (δεύτερη 

γραμμή), με τη φράση «31ή Οκτωβρίου 2012». 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

4.  Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της φράσης «30ή Μαρτίου 2012» (δεύτερη και τρίτη 

γραμμή), με τη φράση «31ή Οκτωβρίου 2012». 
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ΤΙ/ΕΜΧ 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

 Σκοπός της παρούσης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ειδικού 
Διακανονισμού Φορολογικών Οφειλών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου ώστε η ισχύς της 
εν λόγω νομοθεσίας, η οποία λήγει στις 30 Μαρτίου 2012 να παραταθεί μέχρι την 31η 
Οκτωβρίου 2012.   
 
 Όπως είναι γνωστό, με βάση ειδική προσωρινή νομοθεσία, της οποίας η ισχύς 
άρχισε στις 12 Δεκεμβρίου 2011 και λήγει στις 30 Μαρτίου 2012, για φορολογικές 
οφειλές για τα φορολογικά έτη μέχρι και το φορολογικό έτος 2008, οποιοιδήποτε τόκοι 
και πρόσθετες χρηματικές επιβαρύνσεις πέραν του πέντε τοις εκατόν (5%) του 
οφειλόμενου φόρου διαγράφονται, νοουμένου ότι θα καταβληθεί ταυτόχρονα ποσό ίσο 
με το ποσό του οφειλόμενου φόρου, πλέον πέντε τοις εκατόν (5%) επί του ποσού 
αυτού. 
 
 Η διάρκεια ισχύος της πιο πάνω νομοθεσίας, κρίνεται σκόπιμο να παραταθεί ώστε 
να δοθεί το δικαίωμα σε περισσότερα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να διακανονίσουν τις 
φορολογικές τους οφειλές που καλύπτονται από τις διατάξεις της βασικής νομοθεσίας, η 
ισχύς της οποίας διαφαίνεται ότι είναι ανεπαρκής.  
 
 Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται δίκαιη υπό τις περιστάσεις, αφού στις πλείστες 
των περιπτώσεων οι φορολογικές αυτές υποχρεώσεις εκκρεμούν για πάρα πολλά 
χρόνια, χωρίς να διαφαίνεται προοπτική είσπραξής τους.  Αναμένεται ότι τα υπόχρεα 
πρόσωπα θα προχωρήσουν στο διακανονισμό σχετικών φορολογικών τους οφειλών 
μέσα στο χρονικό διάστημα που παρέχεται με την προτεινόμενη ρύθμιση, 
επωφελούμενα της δυνατότητας για διαγραφή μέρους των τόκων και/ή πρόσθετων 
επιβαρύνσεων που βαρύνουν αυτές. 
 
 
 
 
 
 
Αβέρωφ Νεοφύτου                                                                  Σταύρος Ευαγόρου 
εκ μέρους                                                                                     εκ μέρους 
της κοινοβουλευτικής ομάδας                                            της κοινοβουλευτικής ομάδας  
του ΔΗΣΥ                                                                                    του ΑΚΕΛ         
 
 
 
 
 
 
Γιώργος Βαρνάβα                                                              Δημήτρης Συλλούρης 
εκ μέρους του Κινήματος                                      εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κόμματος 
Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ                                                                          
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