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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                     Ν. 97(Ι)/2017 
Αρ. 4612, 14.7.2017                               

Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 97(Ι) του 2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 2016 

 

 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 

91(Ι) του 2013 
78(Ι) του 2014 
79(Ι) του 2014 

108(Ι) του 2015 
188(Ι) του2015 
37(Ι) του 2016. 

 

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

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 
Φόρων Νόμους του 1978 έως 2016 (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 2017. 

 

Τροποποίηση 
του άρθρου 4A 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 4Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη  στο εδάφιο (1) αυτού, 

αμέσως μετά τη φράση «του άρθρου 20», της φράσης «και τα άρθρα 50Β, 50Γ και 50Δ».  

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (1) 

αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου και της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 
 
«(1Α) Πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου έχει υποχρέωση 

υποβολής φορολογικής δήλωσης, υποβάλλει αυτήν με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα τα οποία εγκρίνονται 
από τον Έφορο Φορολογίας από καιρό σε καιρό: 

 
Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται για φορολογικές δηλώσεις που 

υποβάλλονται για το φορολογικό έτος 2017 και εντεύθεν.». 
 

Τροποποίηση 
του άρθρου 
12Β του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 12Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 
 
 

(α)  Με την προσθήκη σε αυτό του ακόλουθου πλαγιότιτλου:  
 
  «Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης.»ˑ 
 



864 
 

(β)  με τη διαγραφή του εδαφίου (1) αυτούˑ και  
 
(γ)  με την αναρίθμηση του εδαφίου (2) αυτού, σε άρθρο 12Β.  

 
Τροποποίηση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του κειμένου του εδαφίου 

(1) (πρώτη μέχρι τρίτη γραμμή), με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
 
«(1) Ο Έφορος δύναται να προβαίνει σε βεβαίωση της φορολογίας κάθε προσώπου επί του 

αντικειμένου επί του οποίου επιβάλλεται φόρος:». 
 

Τροποποίηση 
του άρθρου 21 
του βασικού 
νόμου. 
 

6. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, 
αμέσως μετά την λέξη «απόφασις» (έβδομη γραμμή) της φράσης «, ανεξαρτήτως των χρονικών 
προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 23». 

 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
του άρθρου 47.  

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 47 αυτού, με το ακόλουθο 
νέο άρθρο: 

 

 «Επίδοση  
ειδοποιήσεων. 

47.-(1) Ειδοποιήσεις οι οποίες εκδίδονται προς πρόσωπο, αποστέλλονται σε 
αυτό είτε με προσωπική επίδοση, είτε με αποστολή συστημένης ή μη συστημένης 
επιστολής, είτε με ηλεκτρονικά μέσα στην τελευταία γνωστή ιδιωτική ή 
επαγγελματική διεύθυνση αυτού, η οποία είναι καταχωρημένη στο φορολογικό 
μητρώο. 

 
(2)(α) Σε περίπτωση που η ειδοποίηση εκδίδεται με αποστολή επιστολής, 

λογίζεται ότι αυτή επιδόθηκε-  
 

(i) Στην περίπτωση προσώπου το οποίο  διαμένει στη Δημοκρατία, όχι 
αργότερα από την έβδομη ημέρα από την ημερομηνία ταχυδρόμησης 
αυτού,  

 
(ii) στην περίπτωση προσώπου που δεν διαμένει στη Δημοκρατία, όχι 

αργότερα από την τριακοστή ημέρα από την ημερομηνία ταχυδρόμησης 
αυτής.  

 
(β) Η ειδοποίηση λογίζεται ως επιδοθείσα, εφόσον αυτή έφερε την ορθή 

διεύθυνση του παραλήπτη όπως αυτή είναι καταχωρημένη στο φορολογικό 
μητρώο και έχει ταχυδρομηθεί δεόντως.».   

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 50 
του βασικού 
νόμου. 
 

8.  Το άρθρο 50 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από το εδάφιο (3) αυτού, του 
κειμένου που αρχίζει με τη φράση  «Στην περίπτωση που -» και τελειώνει με τη φράση «του 
οφειλόμενου φόρου:» (πρώτη μέχρι εικοστή τρίτη γραμμή) και της επιφύλαξης που ακολουθεί (πρώτη 
μέχρι ενδέκατη γραμμή).  
 

Τροποποίηση 
του άρθρου 
50Α του 
βασικού νόμου. 
 

9. Το άρθρο 50Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθωςː  

 
 

(α)  Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλοː  
 «Επιβολή Χρηματικής Επιβάρυνσης.»ˑ και 
 
(β)  με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (ε) αυτού, του σημείου της τελείας με το 

σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας 
επιφύλαξης: 

 
      «Νοείται ότι, στην περίπτωση που παρέλθουν δύο μήνες από τη συμπλήρωση της 

τελευταίας ημέρας της ταχθείσας προθεσμίας καταβολής του οφειλόμενου φόρου και η 
παράλειψη συνεχίζεται, το πρόσωπο υπόκειται σε επιπλέον χρηματική επιβάρυνση ίση 
προς πέντε τοις εκατόν (5%) επί του οφειλόμενου φόρου.». 

 
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέων 
άρθρων 50Β 
έως 50Ε. 

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 50Α αυτού, των 
ακόλουθων νέων άρθρων: 
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 «Επιβολή διοικητικού 
προστίμου για 
παράβαση διατάξεων 
του Νόμου ή 
Κανονισμών ή 
διαταγμάτων ή 
γνωστοποιήσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50Β.-(1) Ο Έφορος Φορολογίας σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι 
πρόσωπο διενεργεί πράξη ή τελεί σε παράλειψη κατά παράβαση των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών ή διαταγμάτων ή 
γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, δύναται να επιβάλει σε 
αυτό διοικητικό πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ 
(€20.000), ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, ανεξαρτήτως τυχόν 
ποινικής ευθύνης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, άλλου εν 
ισχύι νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης. 

 
(2) Ο Έφορος Φορολογίας, προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, 

ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή του, ενημερώνοντάς 
το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως 
και παρέχοντάς του το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ειδοποίησης. 

 
(3)(α) Ο Έφορος Φορολογίας επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των 

διατάξεων του εδαφίου (1) με γραπτή και αιτιολογημένη απόφασή του, την 
οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο πρόσωπο. 

 
(β) Η απόφαση του Εφόρου Φορολογίας-  
 

(i) Καθορίζει την παράβαση για την οποία 
επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο·  

 
(ii).   πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο- 

 
 
 
 
 
 
 

131(Ι) του 2015. 

 (Α)   για το δικαίωμά του να προσβάλει την 
απόφαση είτε με ιεραρχική προσφυγή 
στο Εφοριακό Συμβούλιο σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 50Ε, είτε με 
προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο 
σύμφωνα με τις διατάξεις του  Άρθρου 
146 του Συντάγματος και του περί της 
Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού 
Δικαστηρίου Νόμου του 2015∙ και 

 
 (Β)   για  τις προθεσμίες εντός των οποίων 

δύναται να ασκηθεί το δικαίωμα που 
προβλέπεται στην υπο-παράγραφο 
(Α)∙ και  

 
(iii)  καθίσταται εκτελεστή με τη διαβίβασή της. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης προσώπου, στο οποίο 
επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου, να καταβάλει στον Έφορο Φορολογίας το πρόστιμο, ο Έφορος 
Φορολογίας λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως 
αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία. 

 
(5) Σε περίπτωση που διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε δυνάμει των 

διατάξεων του παρόντος άρθρου προσβλήθηκε επιτυχώς είτε ενώπιον του 
Εφοριακού Συμβούλιου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50Ε, είτε 
ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις  του Άρθρου 
146 του Συντάγματος  και του  περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού 
Δικαστηρίου Νόμου, ο Έφορος Φορολογίας επιστρέφει οποιοδήποτε 
καταβληθέν διοικητικό πρόστιμο στο πρόσωπο που το κατέβαλε. 

 
 Επιβολή διοικητικού 

προστίμου για 
παράβαση 
διαταγμάτων. 
Επίσημη Εφημερίδα, 
Παράρτημα Τρίτο(Ι)ː 
20.5.2016. 
22.7.2016. 
 
 

50Γ.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 50Β, ο Έφορος 
Φορολογίας σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι χρηματοοικονομικό ίδρυμα, 
πρόσωπο ή ενδιάμεσος, όπως οι όροι αυτοί καθορίζονται στο περί 
Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Ανταλλαγή Πληροφοριών) στα 
πλαίσια της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Αυτόματη 
Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών Διάταγμα του 
2016 ή/και στο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Ανταλλαγή 
Πληροφοριών στα πλαίσια της Συμφωνίας για την Φορολογική Συμμόρφωση 
Λογαριασμών στην Αλλοδαπή) Διάταγμα του 2016, παραβιάζει με 
οποιοδήποτε τρόπο τις διαδικασίες υποβολής στοιχείων και δέουσας 
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 επιμέλειας, περιλαμβανομένης της διαδικασίας αυτοπιστοποίησης, όπως 
αυτές προβλέπονται στα διατάγματα, δύναται να επιβάλει διοικητικό 
πρόστιμο, το οποίο δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000). 

 
 (2) Ο Έφορος Φορολογίας, σε περίπτωση που  διαπιστώσει ότι δηλούν 

κυπριακό χρηματοοικονομικό ίδρυμα παραβιάζει την υποχρέωσή του να 
διατηρεί όλα τα απαραίτητα βιβλία, έγγραφα και αρχεία όπως αυτά 
προβλέπονται στο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Ανταλλαγή 
Πληροφοριών) στα πλαίσια της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών 
για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογα-
ριασμών Διάταγμα του 2016 ή/και στο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 
Φόρων (Ανταλλαγή Πληροφοριών στα πλαίσια της Συμφωνίας για την 
Φορολογική Συμμόρφωση Λογαριασμών στην Αλλοδαπή) Διάταγμα του 
2016, δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια 
πεντακόσια ευρώ (€1.500). 

 
(3) Σε περίπτωση που πρόσωπο παραλείπει να παράσχει στον Έφορο 

Φορολογίας πρόσβαση σε πληροφορίες για σκοπούς ελέγχου της ορθότητας 
και πληρότητάς τους από τον Έφορο Φορολογίας, όπως προβλέπεται στο 
περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Ανταλλαγή Πληροφοριών) στα 
πλαίσια της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη 
Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών Διάταγμα του 
2016 ή/και στο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Ανταλλαγή 
Πληροφοριών στα πλαίσια της Συμφωνίας για την Φορολογική Συμμόρφωση 
Λογαριασμών στην Αλλοδαπή) Διάταγμα του 2016, ο Έφορος Φορολογίας 
δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει τα 
πεντακόσια ευρώ (€500). 

 
(4) Ο Έφορος Φορολογίας, προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, 

ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή του, ενημερώνοντάς 
το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως 
και παρέχοντάς του το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ειδοποίησης. 

 
(5)(α) Ο Έφορος Φορολογίας επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των 

διατάξεων των εδαφίων (1), (2) και (3) με γραπτή και αιτιολογημένη 
απόφασή του, την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο πρόσωπο. 

 
(β) Η απόφαση του Εφόρου Φορολογίας- 

 
(i)  Καθορίζει την παράβαση για την οποία επιβάλλεται το διοικητικό 

πρόστιμο∙ 
 
(ii)     πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο– 

 
(Α)    για το δικαίωμά του να προσβάλει  την απόφαση είτε με 

ιεραρχική προσφυγή στο Εφοριακό Συμβούλιο σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 50Ε, είτε με προσφυγή στο 
Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Άρθρου 146 του  Συντάγματος και του περί της Ίδρυσης 
και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου του 2015∙ 
και 

 
(Β) για τις προθεσμίες εντός των οποίων δύναται να ασκηθεί 

το δικαίωμα που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (Α)∙ 
και  

 
(iii) καθίσταται εκτελεστή με τη διαβίβασή της. 

 
(6) Σε περίπτωση που πρόσωπο δεν καταβάλει το διοικητικό πρόστιμο 

που του επιβάλλεται δυνάμει του παρόντος άρθρου ή συνεχίζει την 
παράβαση, ο Έφορος Φορολογίας δύναται να αυξήσει το ποσό του 
διοικητικού προστίμου, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 
είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000). 

 
(7) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης προσώπου στο οποίο 

επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του παρόντος άρθρου, να 
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καταβάλει στον Έφορο Φορολογίας το πρόστιμο, ο Έφορος Φορολογίας 
λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό 
χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία. 

 
 (8) Σε περίπτωση που διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε δυνάμει των 

διατάξεων του παρόντος άρθρου προσβλήθηκε επιτυχώς είτε ενώπιον του 
Εφοριακού Συμβούλιου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50Ε, είτε 
ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις  του Άρθρου 
146 του Συντάγματος  και του  περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού 
Δικαστηρίου Νόμου, ο Έφορος Φορολογίας επιστρέφει οποιοδήποτε 
καταβληθέν διοικητικό πρόστιμο στο πρόσωπο που το κατέβαλε. 

   
 Επιβολή διοικητικού 

προστίμου για 
παράβαση 
διατάγματος. 
Επίσημη Εφημερίδα, 
Παράρτημα Τρίτο(Ι)ː 
26.5.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50Δ.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 50Β, σε 
περίπτωση που η αναφέρουσα οντότητα ομίλου πολυεθνικών επιχειρήσεων 
που έχει τη φορολογική της κατοικία στη Δημοκρατία, παραλείπει ή αρνείται 
να υποβάλει έκθεση ανά χώρα με βάση τις πρόνοιες του περί Βεβαιώσεως 
και Εισπράξεως Φόρων (Ανταλλαγή Πληροφοριών στα πλαίσια της 
Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή 
Εκθέσεων ανά Χώρα) Διατάγματος του 2017, ο Έφορος Φορολογίας δύναται 
να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ 
(€10.000).  

 
(2) Σε περίπτωση που η συνιστώσα οντότητα ομίλου πολυεθνικών 

επιχειρήσεων που έχει τη φορολογική της κατοικία στη Δημοκρατία 
παραλείπει ή παραβιάζει τις πρόνοιες του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 
Φόρων (Ανταλλαγή Πληροφοριών στα πλαίσια της Πολυμερούς Συμφωνίας 
Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα) 
Διατάγματος του 2017 που αφορούν την κοινοποίηση για σκοπούς 
υποβολής έκθεσης ανά χώρα, ο Έφορος Φορολογίας δύναται να επιβάλει 
διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000). 

 
(3) Σε περίπτωση που η αναφέρουσα οντότητα παραβιάζει την 

υποχρέωση να διατηρεί όλα τα απαραίτητα βιβλία, έγγραφα και αρχεία, 
όπως αυτά προβλέπονται στο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων 
(Ανταλλαγή Πληροφοριών) στα πλαίσια της Πολυμερούς Συμφωνίας 
Αρμόδιών Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα 
Διάταγμα του 2016 ο Έφορος Φορολογίας δύναται να επιβάλει διοικητικό 
πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500). 

 
(4) Σε περίπτωση που πρόσωπο παραλείπει να παράσχει στον Έφορο 

Φορολογίας πρόσβαση σε πληροφορίες για σκοπούς ελέγχου της ορθότητας 
και πληρότητάς τους από τον Έφορο Φορολογίας, όπως προβλέπεται στο 
περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Ανταλλαγή Πληροφοριών) στα 
πλαίσια της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη 
Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα Διάταγμα του 2016, ο Έφορος Φορολογίας 
δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια 
ευρώ (€500). 

 
(5) Ο Έφορος Φορολογίας, προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, 

ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή του, ενημερώνοντάς 
το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως 
και παρέχοντάς του το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ειδοποίησης. 

 
(6)(α) Ο Έφορος Φορολογίας επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των 

διατάξεων των εδαφίων (1), (2), (3) και (4) με γραπτή και αιτιολογημένη 
απόφασή του την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο πρόσωπο. 

 
(β) Η απόφαση του Εφόρου Φορολογίας-  

 
(i) Καθορίζει την παράβαση για την οποία επιβάλλεται το διοικητικό 

πρόστιμο∙ 
 

(ii) πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο-  
 

(A)    για  το δικαίωμά του να προσβάλει την απόφαση είτε με 
ιεραρχική προσφυγή στο Εφοριακό Συμβούλιο σύμφωνα 
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με τις διατάξεις του άρθρου 50Ε, είτε με προσφυγή στο 
Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Άρθρου 146 του Συντάγματος  και του περί της Ίδρυσης 
και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου του 
2015∙ και 

 
(Β) για τις προθεσμίες εντός των οποίων δύναται να ασκηθεί 

το δικαίωμα που αναφέρεται στην  υποπαράγραφο (Α)∙ 
         και  

 
(iii) καθίσταται εκτελεστή με τη διαβίβασή της. 

 
(7) Σε περίπτωση που πρόσωπο δεν καταβάλει το διοικητικό πρόστιμο 

που του επιβάλλεται δυνάμει  των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή 
συνεχίζει την παράβαση, ο Έφορος Φορολογίας δύναται να αυξήσει το ποσό 
του διοικητικού προστίμου, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 
είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000). 

 
(8) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης προσώπου, στο οποίο 

επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου, να καταβάλει στον Έφορο Φορολογίας πρόστιμο, ο Έφορος 
Φορολογίας λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως 
αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία. 

 
(9) Σε περίπτωση που διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε δυνάμει των 

διατάξεων του παρόντος άρθρου προσβλήθηκε επιτυχώς είτε με ιεραρχική 
προσφυγή στο Εφοριακό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
50Ε, είτε ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις  του 
Άρθρου 146 του Συντάγματος  και του  περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας 
Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου, ο Έφορος Φορολογίας επιστρέφει 
οποιοδήποτε καταβληθέν διοικητικό πρόστιμο στο πρόσωπο που το 
κατέβαλε. 
 

 Ιεραρχική προσφυγή 
σε σχέση με 
επιβληθέν διοικητικό 
πρόστιμο. 
 

50Ε.- (1) Πρόσωπο, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει 
των διατάξεων των άρθρων 50Β,  50Γ και 50Δ, δικαιούται εντός προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της 
απόφασης περί επιβολής του διοικητικού προστίμου να ασκήσει ιεραρχική 
προσφυγή στο Εφοριακό Συμβούλιο, αιτούμενο την αναθεώρηση της 
απόφασης: 
 
       Νοείται ότι, το βάρος της απόδειξης ότι το διοικητικό πρόστιμο για το 
οποίο ασκείται ιεραρχική προσφυγή είναι υπερβολικό φέρει ο αιτητής. 
 

(2) Για σκοπούς εξέτασης της ιεραρχικής προσφυγής από το Εφοριακό 
Συμβούλιο εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις των 
εδαφίων (3), (4), (5) και (6) του άρθρου 20Α. 
 

(3) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από τον Έφορο 
Φορολογίας εφόσον παρέλθει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον 
του Διοικητικού Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών (75) 
ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή του διοικητικού 
προστίμου στο επηρεαζόμενο πρόσωπο ή σε περίπτωση που ασκείται 
ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Εφοριακού Συμβουλίου σύμφωνα με τις 
διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) από τη διαβίβαση της απόφασης του 
Εφοριακού Συμβουλίου επί της ιεραρχικής προσφυγής. 

 
(4) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του κατά τον παρόντα Νόμο 

επιβαλλόμενου από τον Έφορο Φορολογίας διοικητικού προστίμου, ο 
Έφορος Φορολογίας λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο 
ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
του άρθρου 54. 

11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 54 αυτού, με το ακόλουθο 

νέο άρθρο: 
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 «Διαγραφή 
οφειλόμενων 
φορολογικών χρεών. 

38(Ι) του 2014 
34(Ι) του 2015. 

54. Η Τεχνική Επιτροπή, που συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 35 του περί Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου, δύναται να διαγράφει 
οφειλόμενα φορολογικά χρέη.». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 55Α. 

12.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 55 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 
 

 «Έκδοση 
διατάγματος  
για καθορισμό τελών. 

55Α. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμά του να καθορίζει τέλη 
για την έκδοση από τον Έφορο Φορολογίας γνωμάτευσης επί φορολογικών 
θεμάτων.». 

 


