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91(Ι) του 2013 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟYΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ 

ΝΟΜΟYΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

4 του 1978 

23 του 1978 

41 του 1979 

164 του 1987 

159 του 1988 

196 του 1989 

10 του 1991 

57 του 1991 

86(Ι) του 1994 

104(Ι) του 1995 

80(Ι) του 1999 

153(Ι) του 1999 

122(Ι) του 2002 

146(Ι) του 2004 

214(Ι) του 2004 

106(Ι) του 2005 

135(Ι) του 2005 

72(Ι) του 2008 

46(Ι) του 2009 

136(Ι) του 2010 

163(Ι) του 2012 

197(Ι) του 2012 

198(Ι) του 2012. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βεβαιώσεως και 

Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 

Φόρων Νόμους του 1978 έως (Αρ. 3) του 2012 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Βεβαιώσεως και 

Εισπράξεως Φόρων Νόμοι του 1978 έως 2013. 

 

  

Τροποποίηση του 2. Το εδάφιο (6) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται 
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άρθρου 5  

του βασικού 

νόμου. 

με την αναρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου του σε παράγραφο 

(α) και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας 

παραγράφου (β): 

 

«(β) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της παραγράφου (α), 

το πρόσωπο που είναι υπόχρεο για την υποβολή της 

δήλωσης ή το δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο 

οφείλει να φυλάσσει, ως αναφέρεται στην εν λόγω 

παράγραφο, έγγραφα τα οποία-  

  

 (i) επεξηγούν ορθώς όλες τις συναλλαγές· 

  

 (ii) επιτρέπουν τον καθορισμό της 

οικονομικής θέσης του προσώπου που 

αφορά η δήλωση με εύλογη ακρίβεια σε 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή· και 

  

  

 

 

 

Κεφ. 113. 

9 του 1968 

76 του 1977 

17 του 1979  

105 του 1985 

198 του 1986 

19 του 1990 

41(Ι) του 1994 

15(Ι) του 1995 

21(Ι) του 1997 

82(Ι) του 1999 

(iii) επιτρέπουν την ετοιμασία οικονομικών 

καταστάσεων, όπου υπάρχει υποχρέωση 

ετοιμασίας τέτοιων καταστάσεων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

Νόμου ή του περί Εταιρειών Νόμου, όπως 

αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται: 
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149(Ι) του 1999 

2(Ι) του 2000 

135(Ι) του 2000 

151(Ι) του 2000 

76(Ι) του 2001 

70(Ι) του 2003 

167(Ι) του 2003 

92(Ι) του 2004 

24(Ι) του 2005 

129(Ι) του 2005 

130(Ι) του 2005 

98(Ι) το 2006 

124(Ι) του 2006 

70(Ι) του 2007 

71(Ι) του 2007 

131(Ι) του 2007 

186(Ι) του 2007 

87(Ι) του 2008 

41(Ι) του 2009 

49(Ι) του 2009 

99(Ι) του 2009 

42(Ι) του 2010 

60(Ι) του 2010 

88(Ι) του 2010 

53(Ι) του 2011 

117(Ι) του 2011 

145(Ι) του 2011 

157(Ι) του 2011 

198(Ι) του 2011 

64(Ι) του 2012 

98(Ι) του 2012 

190(Ι) του 2012 
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203(Ι) του 2012 

6(Ι) του 2013 

90(Ι) του 2013. 

  

   Νοείται ότι, τα έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα 

παράγραφο περιλαμβάνουν υποστηρικτικά έγγραφα (όπως 

συμβόλαια και τιμολόγια)  και πρέπει να απεικονίζουν- 

  

 (i) τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται και δαπανώνται, 

καθώς και τις υποθέσεις για τις οποίες πραγματοποιείται 

η αντίστοιχη είσπραξη και η αντίστοιχη δαπάνη·  

(ii) τις πωλήσεις, τις αγορές και οποιεσδήποτε άλλες 

συναλλαγές· και 

(iii) τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις του 

προσώπου, στο οποίο αφορά η δήλωση.». 

  

 

 

 

 

 


