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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

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

τίτλος.

Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται

4 του 1978 μαζί με τους περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμους του 1978
23 του 1978 έως (Αρ.2) του 2014 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός
41 του 1979 νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως
164 του 1987 οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμοι του 1978 έως 2015.
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
91(Ι) του 2013
78(Ι) του 2014
79(Ι) του 2014.

2

Τροποποίηση

2. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη,

του άρθρου 6

αμέσως μετά το εδάφιο (14) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (15)

του βασικού

και (16), αντίστοιχα.

νόμου.
«(15) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υποχρέωση για εχεμύθεια ή άλλο
περιορισμό για παροχή και χρήση πληροφοριών και στοιχείων που
προβλέπεται

σε

περιλαμβανομένου

οποιαδήποτε
και

νομοθεσία

περιορισμού

ή

άλλως

πως,

που αφορά τραπεζικό ή

επαγγελματικό απόρρητο, ο Διευθυντής, προς συμμόρφωση με τις
διατάξεις συμφωνίας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που
συνομολογείται μεταξύ της Δημοκρατίας και άλλου κράτους μέλους ή
τρίτης χώρας, δύναται, για σκοπούς ανταλλαγής πληροφοριών που
αφορούν οποιοδήποτε πρόσωπο, περιλαμβανομένης εταιρείας ή
συνεταιρισμού που έχει διαλυθεί ή διαγραφεί και ατόμου που έχει
αποβιώσει, να απαιτεί και να λαμβάνει σε οποιαδήποτε μορφή από
οποιοδήποτε πρόσωπο, βιβλία, αρχεία ή άλλα έγγραφα ή στοιχεία ή
πληροφορίες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο, την κατοχή, διάθεση ή
δικαιοδοσία του προσώπου αυτού.
(16) Ο

Υπουργός Οικονομικών καθορίζει,

με

Διάταγμα

που

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, την
εφαρμογή και τη ρύθμιση θεμάτων που προκύπτουν από ή
σχετίζονται με τις διατάξεις του εδαφίου (15), περιλαμβανομένων
θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία της λήψης βιβλίων, αρχείων ή
άλλων εγγράφων ή στοιχείων ή πληροφοριών για σκοπούς
εφαρμογής του εν λόγω εδαφίου.».

