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Ο περί Σμήμαηος Φορολογίας Νόμος ηοσ 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Επίζημη Εθημερίδα ηης 
Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ σνηάγμαηος. 

 

Αξηζκφο 70(Ι) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΠΡΟΝΟΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΠΡΟΟΓΩΝ 

ΚΑΙ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΦΟΡΟΤ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤ ΜΔΣΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ 

Δ ΣΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΝΑΦΗ ΘΔΜΑΣΑ 

 
Πξννίκην. ΔΠΔΙΓΗ πξνο αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία ηειεί ε Γεκνθξαηία, ε 

Κπβέξλεζε απνθάζηζε ηε ιήςε  δηαθφξσλ κέηξσλ γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κεηαμχ 
ησλ νπνίσλ θαη ηελ ελνπνίεζε ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ θαη ηεο Τπεξεζίαο Φφξνπ 
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο· θαη 

  
 ΔΠΔΙΓΗ είλαη απαξαίηεην λα κελ ππάξμεη νπνηαδήπνηε δηαθνπή ζηελ εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ησλ δχν πξναλαθεξνκέλσλ ηκεκάησλ θαζψο θαη ζηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ Γηεπζπληή 
Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ, ηνπ Δθφξνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο, ηνπ Δθφξνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 
θαζψο θαη ηνπ Γηεπζπληή Σεισλείσλ ζε φ,ηη αθνξά ζηελ Τπεξεζία Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο· θαη   

  
 ΔΠΔΙΓΗ νη ππάιιεινη πνπ ζήκεξα ππεξεηνχλ ζηα δχν απηά ηκήκαηα απαηηείηαη λα ζπλερίζνπλ 

απξφζθνπηα λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο·  
  
          H Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο:  
  
πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

1.  Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο  ν πεξί Σκήκαηνο Φνξνινγίαο Νφκνο ηνπ 2014. 

  
Δξκελεία. 2.-(1)   ηνλ παξφληα Νφκν - 

 
 «άκεζε νηθνγέλεηα» ζεκαίλεη ηε ζχδπγν θαη ηα παηδηά·  
  
 «Έθνξνο Φνξνινγίαο» ζεκαίλεη ηνλ Έθνξν πνπ δηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4· 
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97(Ι) ηνπ 1997 

3(Ι) ηνπ 1998 
77(Ι) ηνπ 1999 

141(Ι) ηνπ 2001 
69(Ι) ηνπ 2005 
37(Ι) ηνπ 2010 
94(Ι) ηνπ 2010 
31(Ι) ηνπ 2012 

131(Ι) ηνπ 2012. 

νη φξνη «θξαηηθφο ππάιιεινο» θαη «θξαηηθή ππεξεζία» έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη απφ ηνλ 
πεξί πληάμεσλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  
Παξάξηεκα. «ζρεηηθή λνκνζεζία» ζεκαίλεη ηνπο λφκνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα θαη ηηο θαλνληζηηθέο 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηψλ, θαζψο θαη ηηο πξάμεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα· 

  
 «Σκήκα Φνξνινγίαο» ζεκαίλεη ην Σκήκα Φνξνινγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3· 
  
 «Τπεξεζία Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο» ζεκαίλεη ηελ Τπεξεζία Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ηνπ 

Σκήκαηνο Σεισλείσλ. 
  
      (2) Οπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηνλ παξφληα Νφκν, ζε πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζεκαίλεη ηελ 

ελ ιφγσ πξάμε φπσο εθάζηνηε δηνξζψλεηαη, ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 
  
Σκήκα 
Φνξνινγίαο. 

 3.-(1) Σν Σκήκα Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ θαη ε Τπεξεζία Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ελνπνηνχληαη 

θαη κεηνλνκάδνληαη απφ θνηλνχ ζε Σκήκα Φνξνινγίαο.  
  
      (2) ε νπνηνδήπνηε λφκν, ζρέδην ππεξεζίαο θαη θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε, ε αλαθνξά - 
   
  (α) ζην Σκήκα Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ ή/θαη ζηελ Τπεξεζία Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 

ζεσξείηαη φηη ζπληζηά αλαθνξά ζην Σκήκα Φνξνινγίαο· 
   
  (β) ζε ιεηηνπξγφ ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ ή ηεο Τπεξεζίαο Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο 

Αμίαο ζεσξείηαη φηη ζπληζηά αλαθνξά ζε ιεηηνπξγφ ηνπ Σκήκαηνο Φνξνινγίαο. 
   
      (3)  Σν Σκήκα Φνξνινγίαο έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο, εμνπζίεο θαη θαζήθνληα πνπ ρνξεγνχληαη θαη 

επηβάιινληαη, αληίζηνηρα, απφ νπνηνδήπνηε λφκν ή/θαη θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε ζην Σκήκα 
Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ ή/θαη ηελ Τπεξεζία Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. 

  
 
 
 

     (4)  Όινη νη θάηνρνη ζέζεσλ ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ θαη ηεο Τπεξεζίαο Φφξνπ 
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ππάγνληαη ζηνλ Έθνξν Φνξνινγίαο θαη ππεξεηνχλ ζην Σκήκα Φνξνινγίαο θαη 
φιεο νη θελέο ζέζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ θαη ηεο Τπεξεζίαο 
Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο κεηαθέξνληαη ζην Σκήκα Φνξνινγίαο θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ν παξψλ 
Νφκνο ηίζεηαη ζε ηζρχ. 

  
1 ηνπ 1990 

71 ηνπ 1991 
211 ηνπ 1991 

27(Ι) ηνπ 1994 
83(Ι) ηνπ 1995 
60(Ι) ηνπ 1996 

109(Ι) ηνπ 1996 
69(Ι) ηνπ 2000 

156(Ι) ηνπ 2000 
4(Ι) ηνπ 2001 

94(Ι) ηνπ 2003 
128(Ι) ηνπ 2003 
183(Ι) ηνπ 2003 

31(Ι) ηνπ 2004 
218(Ι) ηνπ 2004 

68(Ι) ηνπ 2005 
79(Ι) ηνπ 2005 

105(Ι) ηνπ 2005 
96(Ι) ηνπ 2006 

107(Ι) ηνπ 2008 
137(Ι) ηνπ 2009 
194(Ι) ηνπ 2011 

     (5) Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, θαηαξγνχληαη ε ζέζε θαη ην ζρέδην ππεξεζίαο ηνπ Γηεπζπληή 
Σκήκαηνο Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ.  
 



487 

 
78(Ι) ηνπ 2013 

7(Ι) ηνπ 2014 
21(Ι) ηνπ 2014. 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα,  
Παξάξηεκα 
Όγδνν: 
16.3.2012. 
  
Έθνξνο 
Φνξνινγίαο. 

4.-(1)(α) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, δηνξίδεη, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

εμαζθαιηζηεί ε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ θαη 
Πξνυπνινγηζκνχ, σο Έθνξν Φνξνινγίαο, πξφζσπν ην νπνίν – 

 
(i) πξνηείλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ· θαη 

(ii) δελ ππεξβαίλεη ηελ ειηθία ησλ 65 εηψλ θαηά ηελ εκεξνκελία δηνξηζκνχ ηνπ· θαη 

(iii) είλαη θξαηηθφο ππάιιεινο ή κε, πςεινχ επαγγεικαηηθνχ θαη εζηθνχ επηπέδνπ θαη εγλσζκέλεο 
κφξθσζεο θαη πείξαο ζε θνξνινγηθά ζέκαηα θαη ζηελ πεξί θνξνινγίαο λνκνζεζία ηεο 
Γεκνθξαηίαο ή άιισλ ρσξψλ. 

   
  (β)  Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην δελ δηνξίδεη σο Έθνξν Φνξνινγίαο πξφζσπν γηα ην νπνίν πθίζηαηαη 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (12).  
  
      (2)  Ο Έθνξνο Φνξνινγίαο ππεξεηεί ππφ θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο. 
  
      (3) Με ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο ελαιιαγήο ηνπ Δθφξνπ Φνξνινγίαο θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

παξαγξάθνπ (ε) ηνπ εδαθίνπ (10), ε ζεηεία ηνπ Έθνξνπ Φνξνινγίαο είλαη πεληαεηήο θαη δχλαηαη κε 
ηελ επηθχιαμε ηνπ εδαθίνπ (1), λα αλαλεσζεί κφλν κία θνξά.  

  
      (4)(α)  ε πεξίπησζε πνπ ε ζέζε ηνπ Έθνξνπ Φνξνινγίαο θελσζεί πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο 

ηνπ, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, πξνβαίλεη ζην 
δηνξηζκφ λένπ Δθφξνπ Φνξνινγίαο, ηνπ νπνίνπ ε ζεηεία είλαη πεληαεηήο θαη δχλαηαη λα αλαλεσζεί, κε 
ηελ επηθχιαμε ηνπ εδαθίνπ (1), κφλν κία θνξά.  

  
   (β)  Η ηπρφλ θελή ζέζε ηνπ Δθφξνπ Φνξνινγίαο δελ επεξεάδεη ηελ εθπιήξσζε ησλ αξκνδηνηήησλ, 

εμνπζηψλ θαη θαζεθφλησλ ηνπ Σκήκαηνο Φνξνινγίαο. 
  
      (5)  Η ζεηεία ηνπ Δθφξνπ Φνξνινγίαο αξρίδεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην 

απνθαζίδεη ην δηνξηζκφ ηνπ βάζεη ηνπ εδαθίνπ (1), (3) ή (4). Ο ελ ιφγσ δηνξηζκφο δεκνζηεχεηαη, γηα 
ζθνπνχο ελεκέξσζεο, ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  
      (6)  Διάηησκα αλαθνξηθά κε ην δηνξηζκφ ηνπ Δθφξνπ Φνξνινγίαο δελ επεξεάδεη ηελ εθπιήξσζε 

είηε ησλ δηθψλ ηνπ αξκνδηνηήησλ, εμνπζηψλ θαη θαζεθφλησλ είηε απηψλ ηνπ Σκήκαηνο Φνξνινγίαο 
γεληθά. 

  
      (7)(α)  Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαζνξίδεη, κε απφθαζή ηνπ, ηνπο φξνπο εξγαζίαο, ηελ αληηκηζζία, 

ε νπνία πξέπεη λα είλαη ζην πιαίζην πνπ θαζνξίδεηαη ζην ζρεηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Σκήκαηνο 
Φνξνινγίαο, θαη ηα άιια σθειήκαηα ηνπ Δθφξνπ Φνξνινγίαο. ηα σθειήκαηά ηνπ κπνξεί λα 
πεξηιεθζεί θαη  εθάπαμ θηινδψξεκα θαηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, πνπ φκσο δελ κπνξεί λα 
ππεξβαίλεη ην άζξνηζκα ελφο κεληαίνπ κηζζνχ γηα θάζε έηνο ππεξεζίαο, φκσο ην θηινδψξεκα απηφ 
δελ θαηαβάιιεηαη αλ ν δηνξηζζείο θεξχζζεηαη έθπησηνο κε βάζε ηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (12)· 
ε ζχκβαζε απαζρφιεζεο ηνπ Δθφξνπ Φνξνινγίαο πεξηιακβάλεη φξν, δηά ηνπ νπνίνπ ν Έθνξνο 
Φνξνινγίαο ζπκθσλεί φπσο ππνβάιιεη ζην Γεληθφ Διεγθηή ηεο Γεκνθξαηίαο θαηάζηαζε πεξηνπζίαο 
γηα ηνλ ίδην θαη ηα κέιε ηεο άκεζεο νηθνγέλεηάο ηνπ – 
 

(i) εληφο δχν κελψλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ· θαη 

(ii) θαηά ην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο ηεο πεξηφδνπ ηεο ζεηείαο ηνπ. 
 

 (β)  Ο Γεληθφο Διεγθηήο ηεο Γεκνθξαηίαο, αθνχ εμεηάζεη ηελ ελ ιφγσ θαηάζηαζε, ππνβάιιεη 
ζρεηηθή έθζεζε ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην γηα ηηο δηθέο ηνπ ελέξγεηεο, φπνπ απηφ απαηηείηαη. 

 
 (γ)  Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην δελ ηξνπνπνηεί θαηά δπζκελή ηξφπν ηνπο φξνπο εξγαζίαο, ηελ 

αληηκηζζία θαη ηα άιια σθειήκαηα πνπ θαζνξίδνληαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ (α), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζεηείαο ηνπ Δθφξνπ Φνξνινγίαο, γηα ηνλ νπνίν νη ελ ιφγσ φξνη εξγαζίαο, ε αληηκηζζία θαη ηα άιια 
σθειήκαηα είραλ νχησο θαζνξηζηεί. 
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      (8)  Ο Έθνξνο Φνξνινγίαο ππφθεηηαη ζην σξάξην εξγαζίαο ζην νπνίν ππφθεηληαη νη δεκφζηνη 

ππάιιεινη, πνπ ππεξεηνχλ ζην Σκήκα Φνξνινγίαο. 
  
      (9)(α) Ο Έθνξνο Φνξνινγίαο δελ επηηξέπεηαη λα αζθεί νπνηνδήπνηε επάγγεικα ή εξγαζία ή λα 

αζρνιείηαη ζε επηρείξεζε νπνηαζδήπνηε θχζεο ή λα δέρεηαη κε πιεξσκή νπνηαδήπνηε άιιε 
απαζρφιεζε πέξαλ ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.  

  
 (β)  ε πεξίπησζε δηνξηζκνχ, σο Δθφξνπ Φνξνινγίαο, ππαιιήινπ πνπ θαηέρεη κφληκε ζέζε ζηελ 

θξαηηθή ππεξεζία ή ζε δήκν ή ζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή νξγαληζκφ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηφηε ε αξρή 
πνπ ηνλ δηφξηζε ή πξνήγαγε ζηελ ελ ιφγσ ζέζε νθείιεη λα ηνπ παξάζρεη άδεηα άλεπ απνιαβψλ, γηα 
φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηνξηζκνχ σο  Έθνξνπ Φνξνινγίαο, γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, δπλάκεη 
ηνπ νηθείνπ λφκνπ.  Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ, ν Έθνξνο Φνξνινγίαο δελ δηεθπεξαηψλεη 
ηηο αξκνδηφηεηεο, εμνπζίεο θαη θαζήθνληα ηεο δεκνζηνυπαιιειηθήο ζέζεο πνπ θαηέρεη. 

  
      (10) Η ζέζε ηνπ Δθφξνπ Φνξνινγίαο θελνχηαη - 
  
  (α) ζε πεξίπησζε ιήμεο ηεο ζεηείαο ηνπ· ή 
   
  (β) ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ· ή 
   
  (γ) ζε πεξίπησζε παξαίηεζήο ηνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζην εδάθην (11)· ή 
   
  (δ) ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ γηα πεξίνδν πέξαλ ησλ έμη 

κελψλ· ή 
   
  (ε)   ζε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ 65 

εηψλ· ή 
   
  (ζη) ζε πεξίπησζε έθπησζήο ηνπ, ε νπνία θεξχζζεηαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην εδάθην (12). 
  
      (11)  Ο Έθνξνο Φνξνινγίαο δχλαηαη λα ππνβάιεη γξαπηψο ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ηελ 

παξαίηεζή ηνπ απφ ηε ζέζε ηνπ απηή· ε πξναλαθεξφκελε παξαίηεζε δελ ππφθεηηαη ζε αλάθιεζε, 
επελεξγεί δε ακέζσο ρσξίο λα πξναπαηηείηαη απνδνρή ηεο απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην. 

  
      (12)(α) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Έθνξν Φνξνινγίαο κφλν ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
  

(i) εάλ θαηά ηνπο θξαηνχληεο ζηε Γεκνθξαηία λφκνπο θεξχρηεθε ζε θαηάζηαζε 
πηψρεπζεο ή εάλ εθδφζεθε θαη’ απηνχ δηάηαγκα δηνξηζκνχ ζπλδίθνπ ή αλ ήιζε ζε 
ζπκβηβαζκφ κε ηνπο πηζησηέο ηνπ· 

(ii) εάλ θαηά ηνπο θξαηνχληεο ζηε Γεκνθξαηία λφκνπο θεξχρηεθε ζε θαηάζηαζε 
θξελνβιάβεηαο ή άλνηαο· 

(iii) εάλ θαηαδηθάζηεθε γηα πνηληθφ αδίθεκα· 

(iv) εάλ ιφγσ πλεπκαηηθήο ή/θαη ζσκαηηθήο αληθαλφηεηαο ή/θαη αλαπεξίαο ή/θαη 
αζζέλεηαο αδπλαηεί λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληά ηνπ· 

(v) εάλ θαηαρξάζηεθε ηε ζέζε ηνπ· 

(vi) εάλ παξέβεθε ηνλ φξν ηεο ζχκβαζήο ηνπ, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 
(α) ηνπ  εδαθίνπ (7)· 

(vii) εάλ – 
 
(Α) απνδέρηεθε άιιν αμίσκα ηνπ νπνίνπ ε ακνηβή ηειεί ππφ ηνλ έιεγρν ηεο 

Γεκνθξαηίαο ή/θαη απνδέρηεθε νπνηαδήπνηε ζέζε ή ηδηφηεηα ζηελ 
θξαηηθή ππεξεζία ή ζε δήκν ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή νξγαληζκφ 
δεκνζίνπ δηθαίνπ, 

(Β) απνδέρηεθε νπνηνδήπνηε θνκκαηηθφ αμίσκα, 

(Γ) απνδέρηεθε ή δηαηήξεζε απαζρφιεζε ζε εξγαζία, αμίσκα ή ζέζε, 
νπνπδήπνηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, έλαληη ακνηβήο νπνηαζδήπνηε κνξθήο 
ή ππφ πεξηζηάζεηο, ππφ ην θσο ησλ νπνίσλ εχινγα αλακέλεηαη ε 
θαηαβνιή ακνηβήο, αλεμάξηεηα αλ φλησο θαηαβάιιεηαη ή φρη. 

  
 (β) Πξηλ θεξχμεη έθπησην ηνλ Έθνξν Φνξνινγίαο δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (α), ην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην παξέρεη ηελ επθαηξία ζην πξφζσπν απηφ λα ηνπ ππνβάιεη ηηο απφςεηο ηνπ. 
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158(Ι) ηνπ 1999.       ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, εθαξκφδνληαη ηα εδάθηα (3), (4) θαη (6) ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ πεξί ησλ 

Γεληθψλ Αξρψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 
 

      (13)(α) Ο Έθνξνο Φνξνινγίαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πηζηή, απνηειεζκαηηθή θαη ακεξφιεπηε 
εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Μέρξη ην ηέινο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2015 θαη κέρξη ην ηέινο Μαΐνπ 
θάζε επφκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ν Έθνξνο Φνξνινγίαο ππνβάιιεη έθζεζε ζηελ Κνηλνβνπιεπηηθή 
Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνυπνινγηζκνχ  θαη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ αλαθνξηθά κε ηηο 
εξγαζίεο θαη ηελ απφδνζε ηνπ Σκήκαηνο Φνξνινγίαο γηα ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο· ν 
Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηελ ππνβάιιεη ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην· ν Έθνξνο Φνξνινγίαο θαζηζηά ηελ 
έθζεζε εχθνια πξνζβάζηκε ζην επξχ θνηλφ κέρξη ην ηέινο Ινπλίνπ θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο.  

  
 (β)  Οη αξκνδηφηεηεο, νη εμνπζίεο θαη ηα θαζήθνληα πνπ ρνξεγνχληαη θαη επηβάιινληαη, αληίζηνηρα, 

απφ νπνηνδήπνηε λφκν, ζρέδην ππεξεζίαο θαη θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε – 
 

(i) ζην Γηεπζπληή Σκήκαηνο Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ, θαη 

(ii) ζηνλ Έθνξν Φφξνπ Δηζνδήκαηνο, θαη 

(iii) ζηνλ Έθνξν Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, θαη 

(iv) ζην Γηεπζπληή Σκήκαηνο Σεισλείσλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ Τπεξεζία Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο 
Αμίαο, 

   
 αίξνληαη απφ ηα πξναλαθεξφκελα πξφζσπα θαη αλαηίζεληαη ζηνλ Έθνξν Φνξνινγίαο. 
  
 (γ) Οη αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, πνπ εθδφζεθαλ απφ πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

ππνπαξάγξαθν (i), (ii), (iii) ή (iv) ηεο παξαγξάθνπ (β), ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ ππφ ηνπο φξνπο ή/θαη 
ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ εθδφζεθαλ, εθηφο αλ ηξνπνπνηεζνχλ ή αλαθιεζνχλ απφ ηνλ Έθνξν 
Φνξνινγίαο. 

  
 (δ)  χκβαζε πνπ ζπλάθζεθε απφ πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζηηο  ππνπαξαγξάθνπο (i), (ii), (iii) ή 

(iv) ηεο παξαγξάθνπ (β) ζπλερίδεη λα ηζρχεη, ν δε Έθνξνο Φνξνινγίαο ζεσξείηαη φηη ζπληζηά 
ζπκβαιιφκελν κέξνο ζηε ζχκβαζε, αληί ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ. 

  
      (14) Ο Έθνξνο Φνξνινγίαο είλαη ν πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Φνξνινγίαο θαη ππάγεηαη 

δηνηθεηηθά ζην Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.  
  
      (15)  Όηαλ ν Έθνξνο Φνξνινγίαο θξίλεη φηη, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο 

Φνξνινγίαο, είλαη αλαγθαία ε απφζπαζε ππαιιήισλ, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ αξκφδηα αξρή ε νπνία 
δχλαηαη λα ππνβάιεη ζρεηηθή πξφηαζε ζηελ Δπηηξνπή Γεκφζηαο Τπεξεζίαο, ε νπνία επηηξνπή νθείιεη 
λα δηελεξγεί ηηο αλαγθαίεο απνζπάζεηο ιεηηνπξγψλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ πεξί Γεκφζηαο 
Τπεξεζίαο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

  
      (16) Ο Έθνξνο Φνξνινγίαο δχλαηαη λα αλαζέηεη θαζήθνληα ζε ιεηηνπξγφ ηνπ Σκήκαηνο 

Φνξνινγίαο ζχκθσλα κε ην ζρέδην ππεξεζίαο ππφ ην νπνίν ν ιεηηνπξγφο ππεξεηεί. 
  
Βνεζφο Έθνξνο 
Φνξνινγίαο. 

5.-(1)(α) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, δηνξίδεη, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

εμαζθαιηζηεί ε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ θαη 
Πξνυπνινγηζκνχ, σο Βνεζφ  Έθνξν Φνξνινγίαο, πξφζσπν ην νπνίν- 

 
(i) πξνηείλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ· θαη 

(ii) δελ ππεξβαίλεη ηελ ειηθία ησλ 65 εηψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ· θαη 

(iii) είλαη θξαηηθφο ππάιιεινο ή κε, πςεινχ επαγγεικαηηθνχ θαη εζηθνχ επηπέδνπ θαη εγλσζκέλεο 
κφξθσζεο θαη πείξαο ζε θνξνινγηθά ζέκαηα θαη ζηελ πεξί θνξνινγίαο λνκνζεζία ηεο 
Γεκνθξαηίαο ή άιισλ ρσξψλ. 

 
 (β) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην δελ δηνξίδεη σο Βνεζφ Έθνξν Φνξνινγίαο πξφζσπν γηα ην νπνίν 

πθίζηαηαη νπνηαδήπνηε απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην εδάθην (12). 
  
  (γ) Ο αξηζκφο ησλ Βνεζψλ Δθφξσλ Φνξνινγίαο θαζνξίδεηαη ζηνλ εθάζηνηε πεξί 

Πξνυπνινγηζκνχ Νφκν, ππφ ην θεθάιαην πνπ αθνξά ην Σκήκα Φνξνινγίαο θαη δελ ππεξβαίλεη ηνπο 
ηξεηο.  

  
      (2) Βνεζφο Έθνξνο Φνξνινγίαο ππεξεηεί ππφ θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο. 
  
      (3) Με ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο ελαιιαγήο Βνεζνχ Έθνξνπ Φνξνινγίαο θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

παξαγξάθνπ (ε) ηνπ εδαθίνπ (10), ε  ζεηεία Βνεζνχ Δθφξνπ Φνξνινγίαο είλαη ηεηξαεηήο  θαη δχλαηαη 
λα αλαλεσζεί κφλν κία θνξά, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ εδαθίνπ (1). 
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      (4)(α)  ε πεξίπησζε πνπ ε ζέζε Βνεζνχ Έθνξνπ Φνξνινγίαο θελσζεί πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο 

ζεηείαο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ απηφο απνπζηάδεη, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, δηνξίδεη ιεηηνπξγφ ηνπ ηκήκαηνο σο Αλαπιεξσηή Βνεζφ Έθνξν Φνξνινγίαο, 
ηνπ νπνίνπ ε ζεηεία είλαη δηαξθείαο κέρξη ηξηψλ κελψλ θαη δχλαηαη λα αλαλεσζεί κφλν κηα θνξά. 

  
  (β)  Η ηπρφλ θελή ζέζε Βνεζνχ Δθφξνπ Φνξνινγίαο δελ επεξεάδεη ηελ εθπιήξσζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ, εμνπζηψλ θαη θαζεθφλησλ ηνπ Σκήκαηνο Φνξνινγίαο. 
  
      (5)  Η ζεηεία Βνεζνχ Δθφξνπ Φνξνινγίαο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην νξίδεη ην δηνξηζκφ ηνπ βάζεη ηνπ εδαθίνπ (1), (3) ή (4). Ο ελ ιφγσ δηνξηζκφο δεκνζηεχεηαη, 
γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο, ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  
      (6)  Διάηησκα αλαθνξηθά κε ην δηνξηζκφ Βνεζνχ Δθφξνπ Φνξνινγίαο δελ επεξεάδεη ηελ 

εθπιήξσζε ησλ αξκνδηνηήησλ, εμνπζηψλ θαη θαζεθφλησλ ηνπ είηε απηψλ ηνπ Σκήκαηνο Φνξνινγίαο 
γεληθά. 

  
      (7)(α) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαζνξίδεη, κε απφθαζή ηνπ, ηνπο φξνπο εξγαζίαο, ηελ αληηκηζζία ε 

νπνία πξέπεη λα είλαη ζην πιαίζην πνπ θαζνξίδεηαη ζην ζρεηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Σκήκαηνο 
Φνξνινγίαο,  θαη ηα άιια σθειήκαηα ηνπ Βνεζνχ Δθφξνπ Φνξνινγίαο· ζε πεξίπησζε δηνξηζκνχ ζηε 
ζέζε, πξνζψπνπ πνπ δελ θαηέρεη κφληκε ζέζε ζηελ θξαηηθή ππεξεζία ή ζε δήκν ή ζε άιιν λνκηθφ 
πξφζσπν ή νξγαληζκφ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηφηε ζηα σθειήκαηά ηνπ κπνξεί λα πεξηιεθζεί θαη  εθάπαμ 
θηινδψξεκα θαηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, πνπ φκσο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην άζξνηζκα ελφο 
κεληαίνπ κηζζνχ γηα θάζε έηνο ππεξεζίαο, φκσο ην θηινδψξεκα απηφ δελ θαηαβάιιεηαη αλ ν 
δηνξηζζείο θεξχζζεηαη έθπησηνο κε βάζε ηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (12)· ε ζχκβαζε 
απαζρφιεζεο Βνεζνχ Δθφξνπ Φνξνινγίαο πεξηιακβάλεη φξν, δηά ηνπ νπνίνπ ν Βνεζφο Έθνξνο 
Φνξνινγίαο ζπκθσλεί φπσο ππνβάιιεη ζην Γεληθφ Διεγθηή ηεο Γεκνθξαηίαο θαηάζηαζε πεξηνπζίαο 
γηα ηνλ ίδην θαη ηα κέιε ηεο άκεζεο νηθνγέλεηάο ηνπ -  

   
  (i) εληφο δχν κελψλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ· θαη 

(ii) θαηά ην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο ηεο πεξηφδνπ ηεο ζεηείαο ηνπ. 
 

       (β)  Ο Γεληθφο Διεγθηήο ηεο Γεκνθξαηίαο, αθνχ εμεηάζεη ηελ ελ ιφγσ θαηάζηαζε, ππνβάιιεη 
ζρεηηθή έθζεζε ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην γηα ηηο δηθέο ηνπ ελέξγεηεο, φπνπ απηφ απαηηείηαη. 
 

 (γ) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην δελ ηξνπνπνηεί θαηά δπζκελή ηξφπν ηνπο φξνπο εξγαζίαο, ηελ 
αληηκηζζία θαη ηα άιια σθειήκαηα πνπ θαζνξίδνληαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ (α), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζεηείαο Βνεζνχ Δθφξνπ Φνξνινγίαο, γηα ηνλ νπνίν νη ελ ιφγσ φξνη εξγαζίαο, ε αληηκηζζία θαη ηα 
άιια σθειήκαηα είραλ νχησο θαζνξηζηεί. 

  
      (8)  Βνεζφο Έθνξνο Φνξνινγίαο ππφθεηηαη ζην σξάξην εξγαζίαο ζην νπνίν ππφθεηληαη νη δεκφζηνη 

ππάιιεινη, πνπ ππεξεηνχλ ζην Σκήκα Φνξνινγίαο. 
  
      (9)(α) Βνεζφο Έθνξνο Φνξνινγίαο δελ επηηξέπεηαη λα αζθεί νπνηνδήπνηε επάγγεικα ή εξγαζία ή 

λα αζρνιείηαη ζε επηρείξεζε νπνηαζδήπνηε θχζεο ή λα δέρεηαη κε πιεξσκή νπνηαδήπνηε άιιε 
απαζρφιεζε πέξαλ ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.  

  
 (β)  ε πεξίπησζε δηνξηζκνχ, σο Βνεζνχ Δθφξνπ Φνξνινγίαο, ππαιιήινπ πνπ θαηέρεη κφληκε 

ζέζε ζηελ θξαηηθή ππεξεζία ή ζε δήκν ή ζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή νξγαληζκφ δεκνζίνπ δηθαίνπ, 
ηφηε ε αξρή πνπ ηνλ δηφξηζε ή πξνήγαγε ζηελ ελ ιφγσ ζέζε νθείιεη λα ηνπ παξάζρεη άδεηα άλεπ 
απνιαβψλ, γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηνξηζκνχ σο Βνεζνχ Έθνξνπ Φνξνινγίαο, γηα ιφγνπο δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο, δπλάκεη ηνπ νηθείνπ λφκνπ.  Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ, ν ελ ιφγσ Βνεζφο 
Έθνξνο Φνξνινγίαο δελ δηεθπεξαηψλεη ηηο αξκνδηφηεηεο, εμνπζίεο θαη θαζήθνληα ηεο 
δεκνζηνυπαιιειηθήο ζέζεο πνπ θαηέρεη. 

  
      (10)  Η ζέζε Βνεζνχ Δθφξνπ Φνξνινγίαο θελνχηαη - 
  
  (α) ζε πεξίπησζε ιήμεο ηεο ζεηείαο ηνπ· ή 
   
  (β) ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ· ή 
   
  (γ) ζε πεξίπησζε παξαίηεζήο ηνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζην εδάθην (11)· ή 
   
  (δ) ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ γηα πεξίνδν πέξαλ ησλ έμη 

κελψλ· ή 
   
  (ε)     ζε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, θζάζεη ηελ ειηθία ησλ 65 εηψλ· ή 
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  (ζη) ζε πεξίπησζε έθπησζήο ηνπ, ε νπνία θεξχζζεηαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην εδάθην (12). 
 

      (11)  Βνεζφο Έθνξνο Φνξνινγίαο δχλαηαη λα ππνβάιεη γξαπηψο ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ηελ 
παξαίηεζή ηνπ απφ ηε ζέζε ηνπ απηή· ε πξναλαθεξφκελε παξαίηεζε δελ ππφθεηηαη ζε αλάθιεζε, 
επελεξγεί δε ακέζσο ρσξίο λα πξναπαηηείηαη απνδνρή ηεο απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην. 

  
      (12)(α) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ λα 

θεξχμεη έθπησην Βνεζφ Έθνξν Φνξνινγίαο κφλν ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
  
  (i) εάλ θαηά ηνπο θξαηνχληεο ζηε Γεκνθξαηία λφκνπο θεξχρηεθε ζε θαηάζηαζε 

πηψρεπζεο ή εάλ εθδφζεθε θαη’ απηνχ δηάηαγκα δηνξηζκνχ ζπλδίθνπ ή αλ ήιζε ζε 
ζπκβηβαζκφ κε ηνπο πηζησηέο ηνπ· 

(ii) εάλ θαηά ηνπο θξαηνχληεο ζηε Γεκνθξαηία λφκνπο θεξχρηεθε ζε θαηάζηαζε 
θξελνβιάβεηαο ή άλνηαο· 

(iii) εάλ θαηαδηθάζηεθε γηα πνηληθφ αδίθεκα·  

(iv) εάλ ιφγσ πλεπκαηηθήο ή/θαη ζσκαηηθήο αληθαλφηεηαο ή/θαη αλαπεξίαο ή/θαη 
αζζέλεηαο αδπλαηεί λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληά ηνπ· 

(v) εάλ θαηαρξάζηεθε ηε ζέζε ηνπ· 

(vi) εάλ παξέβεθε ηνλ φξν ηεο ζχκβαζήο ηνπ, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 
(α) ηνπ εδαθίνπ (7)· 

(vii) εάλ –  
 
(Α) απνδέρηεθε άιιν αμίσκα ηνπ νπνίνπ ε ακνηβή ηειεί ππφ ηνλ έιεγρν ηεο 

Γεκνθξαηίαο ή/θαη απνδέρηεθε νπνηαδήπνηε ζέζε ή ηδηφηεηα ζηελ θξαηηθή 
ππεξεζία ή ζε δήκν ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή νξγαληζκφ δεκνζίνπ 
δηθαίνπ, 

(Β) απνδέρηεθε νπνηνδήπνηε θνκκαηηθφ αμίσκα, 

(Γ) απνδέρηεθε ή δηαηήξεζε απαζρφιεζε ζε εξγαζία, αμίσκα ή ζέζε, 
νπνπδήπνηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, έλαληη ακνηβήο νπνηαζδήπνηε κνξθήο ή 
ππφ πεξηζηάζεηο, ππφ ην θσο ησλ νπνίσλ εχινγα αλακέλεηαη ε θαηαβνιή 
ακνηβήο, αλεμάξηεηα αλ φλησο θαηαβάιιεηαη ή φρη. 

   
 (β) Πξηλ θεξχμεη έθπησην Βνεζφ Έθνξν Φνξνινγίαο δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (α), ην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην παξέρεη ηελ επθαηξία ζην πξφζσπν απηφ λα ηνπ ππνβάιεη ηηο απφςεηο ηνπ. 
  

  ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, εθαξκφδνληαη ηα εδάθηα (3), (4) θαη (6) ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ πεξί 
ησλ Γεληθψλ Αξρψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη. 

  
      (13) Βνεζφο Έθνξνο Φνξνινγίαο ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηνλ Έθνξν Φνξνινγίαο.  
  
Μεηαβίβαζε 
αξκνδηνηήησλ, 
εμνπζηψλ θαη 
θαζεθφλησλ. 

6.-(1)  Ο Έθνξνο Φνξνινγίαο δχλαηαη λα κεηαβηβάδεη γξαπηψο ηελ άζθεζε νπνηαζδήπνηε 

αξκνδηφηεηαο θαη εμνπζίαο θαη ηελ εθηέιεζε νπνηνπδήπνηε θαζήθνληνο, πνπ ν παξψλ Νφκνο ρνξεγεί 
ή αλαζέηεη, αληίζηνηρα ζηνλ ίδην, ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο αθφινπζνπο: 

  (α) ζε Βνεζφ Έθνξν Φνξνινγίαο∙ 
  (β) νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ππεξεηεί ζην Σκήκα Φνξνινγίαο. 
  
      ε πεξίπησζε ηέηνηαο κεηαβίβαζεο, ν Έθνξνο Φνξνινγίαο δηαηεξεί ηελ εμνπζία λα αζθεί ηελ 

νχησο κεηαβηβαδφκελε αξκνδηφηεηα θαη εμνπζία θαη λα εθηειεί ην νχησο κεηαβηβαδφκελν θαζήθνλ, 
απφ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ κεηαβίβαζεο. 

  
      (2) Πξφζσπν ζην νπνίν αλαηίζεηαη ε άζθεζε εμνπζίαο ή ε εθηέιεζε θαζήθνληνο δπλάκεη ηνπ 

εδαθίνπ (1) έρεη ππνρξέσζε λα αζθεί ηελ εμνπζία θαη λα εθηειεί ην θαζήθνλ ζχκθσλα κε ηηο ηπρφλ 
γεληθέο νδεγίεο ηνπ Δθφξνπ Φνξνινγίαο. 

  
      (3) Ο Έθνξνο Φνξνινγίαο δχλαηαη λα ηξνπνπνηεί θαη λα αλαθαιεί κεηαβίβαζε πνπ έθαλε δπλάκεη 

ηνπ εδαθίνπ (1) κε γξαπηή εηδνπνίεζε πξνο ην πξφζσπν ζην νπνίν έγηλε ε κεηαβίβαζε. 
  
      (4) ε πεξίπησζε πνπ δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ δχν ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα ηαπηφρξνλα 

αζθνχλ ηελ ίδηα εμνπζία ή εθηεινχλ ην ίδην θαζήθνλ, ν ηεξαξρηθά πθηζηάκελνο απφ ηα ελ ιφγσ 
πξφζσπα ιακβάλεη ηα δένληα κέηξα νχησο ψζηε λα κελ αζθεί ηελ εμνπζία ή εθηειεί ην θαζήθνλ ζηα 
ίδηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα κε ηνλ ηεξαξρηθά αλψηεξφ ηνπ, εθηφο εάλ ν ηειεπηαίνο ην επηηξέπεη. 
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      (5)  ε πεξίπησζε πνπ δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξφζσπν αζθεί εμνπζία ή εθηειεί θαζήθνλ, 

πνπ ν παξψλ Νφκνο ρνξεγεί ή αλαζέηεη, αληίζηνηρα, ζε άιιν πξφζσπν, ν παξψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη 
σο εάλ λα είρε ρνξεγήζεη ξεηά ηελ ελ ιφγσ εμνπζία ζην αζθψλ απηήλ πξφζσπν θαη είρε αλαζέζεη 
ξεηά ην ελ ιφγσ θαζήθνλ ζην εθηειψλ απηφ πξφζσπν. 
 

      (6)  ε  πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ Δθφξνπ Φνξνινγίαο, νθείιεη λα εμνπζηνδνηήζεη γξαπηψο Βνεζφ 
Έθνξν Φνξνινγίαο λα ελεξγεί εθ κέξνπο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ν Έθνξνο 
αδπλαηεί λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληα ηνπ ή/θαη αδπλαηεί λα εμνπζηνδνηήζεη Βνεζφ Έθνξν Φνξνινγίαο 
λα ελεξγεί εθ κέξνπο ηνπ, ηφηε ην Τπνπξγηθφ πκβνπιίνπ κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ, δηνξίδεη Βνεζφ Έθνξν Φνξνινγίαο σο αλαπιεξσηή Έθνξν Φνξνινγίαο γηα φζν ρξφλν 
απαηηείηαη. 

  
Απφθηεζε θαη 
ρξήζε 
πιεξνθνξηψλ. 

7.-(1) Με ηελ επηθχιαμε ηνπ εδαθίνπ (5), πιεξνθνξίεο πνπ απνθηνχληαη απφ ην Σκήκα Φνξνινγίαο, 

θαηά ηε δηεθπεξαίσζε αξκνδηφηεηαο, εμνπζίαο ή/θαη θαζήθνληφο ηνπ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
θαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε άιιεο αξκνδηφηεηαο, εμνπζίαο ή/θαη θαζήθνληφο ηνπ. 

  
      (2)  Πιεξνθνξίεο πνπ απνθηήζεθαλ θαη είλαη ζηελ θαηνρή - 
  
  (α) ηνπ Γηεπζπληή Σκήκαηνο Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ, ηνπ Δθφξνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο,  

ηνπ Δθφξνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαζψο θαη ηνπ Γηεπζπληή Σεισλείσλ ζε φ,ηη 
αθνξά ζηελ Τπεξεζία Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, θαη           

   
  (β) ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ, ηεο Τπεξεζίαο Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 

θαη νπνηνπδήπνηε ιεηηνπξγνχ ηνπο, 
  
 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ αξκνδηνηήησλ, εμνπζηψλ ή/θαη θαζεθφλησλ ηνπο, αλήθεη ζην 

Σκήκα Φνξνινγίαο θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ εδαθίνπ (5), κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε 
δηεθπεξαίσζε ησλ αξκνδηνηήησλ, εμνπζηψλ ή/θαη θαζεθφλησλ ηνπ. 

  
      (3) Αλεμάξηεηα απφ  νπνηαδήπνηε άιιε λνκνζεζία, ην Σκήκα Φνξνινγίαο θαη ην Σκήκα Σεισλείσλ 

κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 
αξκνδηνηήησλ, εμνπζηψλ ή θαζεθφλησλ ηνπο. 

  
     (4) Με ηελ επηθχιαμε ηνπ εδαθίνπ (5), ν Γεληθφο Διεγθηήο ηεο Γεκνθξαηίαο, ζηα πιαίζηα άζθεζεο 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, έρεη εμνπζία -  
   

(α)   λα δεηά, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία πνπ απνθηάηαη απφ ην 
Σκήκα Φνξνινγίαο θαηά ηε δηεθπεξαίσζε αξκνδηφηεηαο, εμνπζίαο ή/θαη θαζήθνληνο 
ηνπ

.
 θαη 

   
(β)   λα εμνπζηνδνηεί ηελ επεμεξγαζία ηέηνηαο πιεξνθνξίαο απφ πξφζσπν ζην νπνίν 

αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε εξγαζίαο πνπ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα, εμνπζία ή/θαη 
θαζήθνλ ηνπ Γεληθνχ Διεγθηή ηεο Γεκνθξαηίαο.    

   

      (5) Σα εδάθηα (1), (2), (3) θαη (4) εθαξκφδνληαη κε ηελ επηθχιαμε – 
  
  (α) δηαηάμεσλ πνπ πεξηνξίδνπλ θαη απαγνξεχνπλ ηε ρξήζε πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο 

πεξηέρνληαη ζε δηεζλή πκθσλία ηεο νπνίαο ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία είλαη κέξνο, θαη 
   
  (β)  ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
  
Πεξηνπζία 
Σκήκαηνο 
Φνξνινγίαο. 

8. Οπνηαδήπνηε θηλεηή, αθίλεηε ή πλεπκαηηθή πεξηνπζία πνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ζχκθσλα κε ην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 11, αλήθεη θαη θαηέρεηαη απφ ην 
Σκήκα Σεισλείσλ, ζε φ,ηη αθνξά ηελ Τπεξεζία Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, θαη ζην  Σκήκα 
Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ, πεξηέξρεηαη ζηελ ηδηνθηεζία θαη θαηνρή ηνπ Σκήκαηνο Φνξνινγίαο. 

  
Δθθξεκείο 
δηθαζηηθέο 
δηαδηθαζίεο θαη 
βάζεηο αγσγήο. 

9. Οπνηαδήπνηε δηθαζηηθή δηαδηθαζία ή βάζε αγσγήο ε νπνία εθθξεκεί ή δεκηνπξγήζεθε κεηαμχ, 

απφ ηε κηα πιεπξά, ηνπ Γηεπζπληή Σκήκαηνο Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ, ηνπ Δθφξνπ Φφξνπ 
Δηζνδήκαηνο,  ηνπ  Δθφξνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ή/θαη ηνπ Γηεπζπληή Σκήκαηνο Σεισλείσλ  
ζε φ,ηη αθνξά ζηελ Τπεξεζία Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαη, απφ ηελ άιιε πιεπξά, νπνηνπδήπνηε 
ππαιιήινπ ή άιινπ πξνζψπνπ ή νξγάλνπ ή ζεζκνχ ηεο Γεκνθξαηίαο, ζε ζρέζε κε ηηο 
κεηαθεξφκελεο αξκνδηφηεηεο, εμνπζίεο ή/θαη θαζήθνληα, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (β) ηνπ 
εδαθίνπ (13) ηνπ άξζξνπ 4 ζπλερίδεηαη ή αζθείηαη απφ ηνλ Έθνξν Φνξνινγίαο. 

  
Παξάξηεκα. 
 
 

10.-(1) Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη, κε δηάηαγκά ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα ηξνπνπνηεί ή αληηθαζηζηά ην Παξάξηεκα. 
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     (2)  Σν πξνβιεπφκελν ζην εδάθην (1) δηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο 
ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ή ζε άιιε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεηαη 
ζε απηφ. 

  
Έλαξμε ηεο 
ηζρχνο ηνπ 
παξφληνο 
Νφκνπ. 

11.-(1) Με ηελ επηθχιαμε ηνπ εδαθίνπ (2), ν παξψλ Νφκνο ηίζεηαη ζε ηζρχ θαηά ηελ ελσξίηεξε απφ 

ηηο αθφινπζεο εκεξνκελίεο: 

  (α) ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζεηείαο ηνπ πξψηνπ Δθφξνπ Φνξνινγίαο ζχκθσλα κε ην 
εδάθην (5) ηνπ άξζξνπ 4· 

   
  (β) ηελ 1ε Ινπιίνπ 2014. 
  
      (2)  Σα αθφινπζα άξζξα ηίζεληαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ 

ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο: 
   
  (α) ηα εδάθηα (1) κέρξη (12) ηνπ άξζξνπ 4· 
   
  (β) ην άξζξν 5. 
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 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

(Άξζξα 2 θαη 10) 
Νφκνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ φξνπ «ζρεηηθή λνκνζεζία» 

  
118(Ι) ηνπ 2002 
230(Ι) ηνπ 2002 
162(Ι) ηνπ 2003 
195(Ι) ηνπ 2004 

92(Ι) ηνπ 2005 
113(Ι) ηνπ 2006 

80(Ι) ηνπ 2007 
138(Ι) ηνπ 2007 

32(Ι) ηνπ 2009 
45(Ι) ηνπ 2009 
74(Ι) ηνπ 2009 

110(Ι) ηνπ 2009 
41(Ι) ηνπ 2010 

133(Ι) ηνπ 2010 
116(Ι) ηνπ 2011 
197(Ι) ηνπ 2011 
102(Ι) ηνπ 2012 
188(Ι) ηνπ 2012 

19(Ι) ηνπ 2013 
26(Ι) ηνπ 2013 
27(Ι) ηνπ 2013 

17(Ι) ηνπ 2014. 

Ο πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νφκνο, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

  
117(Ι) ηνπ 2002 
223(Ι) ηνπ 2002 
188(Ι) ηνπ 2003 
178(Ι) ηνπ 2007 

23(Ι) ηνπ 2009 
44(Ι) ηνπ 2009 
75(Ι) ηνπ 2009 

111(Ι) ηνπ 2009 
40(Ι) ηνπ 2010 

132(Ι) ηνπ 2010 
114(Ι) ηνπ 2011 
190(Ι) ηνπ 2011 

72(Ι) ηνπ 2012 
29(Ι) ηνπ 2013. 

Ο πεξί Δθηάθηνπ Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκνο, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.   

  
4 ηνπ 1978 

23 ηνπ 1978 
41 ηνπ 1979 

164 ηνπ 1987 
159 ηνπ 1988 
196 ηνπ 1989 

10 ηνπ 1991 
57 ηνπ 1991 

86(Ι) ηνπ 1994 
104(Ι) ηνπ 1995 

80(Ι) ηνπ 1999 
153(Ι) ηνπ 1999 
122(Ι) ηνπ 2002 
146(Ι) ηνπ 2004 
214(Ι) ηνπ 2004 
106(Ι) ηνπ 2005 
135(Ι) ηνπ 2005 

72(I) ηνπ 2008 
46(Ι) ηνπ 2009 

136(Ι) ηνπ 2010 
163(Ι) ηνπ 2012 
197(Ι) ηνπ 2012 
198(Ι) ηνπ 2012 
91(Ι) ηνπ 2013. 

Ο πεξί Βεβαηψζεσο θαη Δηζπξάμεσο Φφξσλ Νφκνο, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη. 
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31 ηνπ 1962. Ο πεξί Δηζπξάμεσο Φφξσλ Νφκνο, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 
  

52 ηνπ 1980 
135 ηνπ 1990 

70(1) ηνπ 1994 
80(Ι) ηνπ 1997 
48(Ι) ηνπ 1999 
79(Ι) ηνπ 1999 

119(Ι) ηνπ 2002 
66(Ι) ηνπ 2008 

135(Ι) ηνπ 2010 
119(Ι) ηνπ 2013 

120(Ι) ηνπ 2013. 

Ο πεξί Φνξνινγίαο Κεθαιαηνπρηθψλ Κεξδψλ Νφκνο, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη. 

  
24 ηνπ 1980 
60 ηνπ 1980 
68 ηνπ 1980 
25 ηνπ 1981 
10 ηνπ 1984 
33 ηνπ 1987 

239 ηνπ 1991 
72(Ι) ηνπ 1994 

120(Ι) ηνπ 2002 
147(Ι) ηνπ 2004 
134(Ι) ηνπ 2010 
115(Ι) ηνπ 2011 
187(Ι) ηνπ 2012 

33(Ι) ηνπ 2013 
93(Ι) ηνπ 2013 

114(Ι) ηνπ 2013 
123(Ι) ηνπ 2013. 

Ο πεξί Φνξνινγίαο Αθηλήηνπ Ιδηνθηεζίαο Νφκνο, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη. 

  
78(Ι) ηνπ 2000. Ο πεξί Πεξηνπζίαο Απνζαλφλησλ Πξνζψπσλ Νφκνο, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 

αληηθαζίζηαηαη.  
  

19 ηνπ 1963 
21 ηνπ 1967 
36 ηνπ 1968 
17 ηνπ 1969 
26 ηνπ 1971 
38 ηνπ 1972 
79 ηνπ 1977 
29 ηνπ 1980 
8 ηνπ 1984 

160 ηνπ 1991 
60(Ι) ηνπ 1992 
68(Ι) ηνπ 1994 

1(Ι) ηνπ 1995 
9(Ι) ηνπ 1998 

121(Ι) ηνπ 2002 
222(Ι) ηνπ 2002 
179(Ι) ηνπ 2004 
209(Ι) ηνπ 2004 
130(Ι) ηνπ 2007 
152(Ι) ηνπ 2007 

173(Ι) ηνπ 2012. 

Ο πεξί Υαξηνζήκσλ Νφκνο, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 
 
 

  
85(Ι) ηνπ 2012. Ο πεξί Ακνηβαίαο πλδξνκήο γηα ηελ Δίζπξαμε Απαηηήζεσλ ρεηηθψλ κε Φφξνπο θαη Άιια Μέηξα 

Νφκνο, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 
  

84(Ι) ηνπ 2011 
199(Ι) ηνπ 2011 
189(Ι) ηνπ 2012 

10(Ι) ηνπ 2013 
28(Ι) ηνπ 2013 

85(Ι) ηνπ 2013. 

Ο πεξί Δπηβνιήο Δηδηθνχ Φφξνπ Πηζησηηθνχ Ιδξχκαηνο Νφκνο, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη. 
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112(Ι) ηνπ 2011 
193(Ι) ηνπ 2011 

74(Ι) ηνπ 2012 
184(Ι) ηνπ 2012. 

Ο πεξί Έθηαθηεο Δηζθνξάο Αμησκαηνχρσλ, Δξγνδνηνπκέλσλ θαη πληαμηνχρσλ ηεο Κξαηηθήο 
Τπεξεζίαο θαη ηνπ Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα Νφκνο, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη. 

  
202(Ι) ηνπ 2011 
183(Ι) ηνπ 2012 
58(Ι) ηνπ 2013. 

Ο πεξί Έθηαθηεο Δηζθνξάο Δξγνδνηνπκέλσλ, πληαμηνχρσλ θαη Απηνηειψο Δξγαδνκέλσλ ηνπ 
Ιδησηηθνχ Σνκέα Νφκνο, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

  
67 ηνπ 1962 
71 ηνπ 1968 
3 ηνπ 1976 

13 ηνπ 1985 
93 ηνπ 1986 

138 ηνπ 1986 
323 ηνπ 1987 

66(Ι) ηνπ 1994 
6(Ι) ηνπ 1996 

78(Ι) ηνπ 1996 
17(Ι) ηνπ 1997 

74(Ι) ηνπ 2000. 
 

 

Ο πεξί Φνξνινγίαο ησλ Κιεξνλνκηψλ Νφκνο, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

11(ΙΙΙ) ηνπ 2006. Ο πεξί ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ Πξνζρψξεζε ηεο Σζερηθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο 
Δζζνλίαο, ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Λεηηνλίαο, ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο 
Ληζνπαλίαο, ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Πνισλίαο, ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο ινβελίαο θαη ηεο ινβαθηθήο 
Γεκνθξαηίαο ζηε χκβαζε γηα ηελ Δμάιεηςε ηεο Γηπιήο Φνξνινγίαο ζε Πεξίπησζε Γηνξζψζεσο ησλ 
Κεξδψλ πλδεδεκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ησλ Πξαθηηθψλ Τπνγξαθήο (Κπξσηηθφο) Νφκνο. 

  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο  
ΔΔ: C 322, 
30.12.2009, ζ. 1. 

Αλαζεσξεκέλνο Κψδηθαο Γενληνινγίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο χκβαζεο γηα ηελ 
εμάιεηςε ηεο δηπιήο θνξνινγίαο ζε πεξίπησζε δηνξζψζεσο ησλ θεξδψλ ζπλδεδεκέλσλ 
επηρεηξήζεσλ. 

  
205(Ι) ηνπ 2012. O πεξί Γηνηθεηηθήο πλεξγαζίαο ζηνλ Σνκέα ηεο Φνξνινγίαο Νφκνο, φπσο απηφο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.  
  

95(Ι) ηνπ 2000 
93(Ι) ηνπ 2002 
27(Ι) ηνπ 2003 

172(Ι) ηνπ 2003 
95(Ι) ηνπ 2004 
88(Ι) ηνπ 2005 

100(Ι) ηνπ 2005 
131(Ι) ηνπ 2005 
148(Ι) ηνπ 2005 

64(Ι) ηνπ 2006 
86(Ι) ηνπ 2006 
87(Ι) ηνπ 2006 
48(Ι) ηνπ 2007 

129(Ι) ηνπ 2007 
141(Ι) ηνπ 2007 
142(Ι) ηνπ 2007 
143(Ι) ηνπ 2007 

25(Ι) ηνπ 2008 
37(Ι) ηνπ 2008 
38(Ι) ηνπ 2008 
63(Ι) ηνπ 2008 
88(Ι) ηνπ 2008 
35(Ι) ηνπ 2009 

135(Ι) ηνπ 2009 
13(Ι) ηνπ 2010 
68(Ι) ηνπ 2010 
97(Ι) ηνπ 2010 

131(Ι) ηνπ 2010 
4(Ι) ηνπ 2011 

Ο πεξί Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Νφκνο, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 
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37(Ι) ηνπ 2011 

129(Ι) ηνπ 2011 
186(Ι) ηνπ 2011 
187(Ι) ηνπ 2011 

16(Ι) ηνπ 2012 
73(Ι) ηνπ 2012 

133(Ι) ηνπ 2012 
135(Ι) ηνπ 2012 
167(Ι) ηνπ 2012 
172(Ι) ηνπ 2012 

83(Ι) ηνπ 2013 
118(Ι) ηνπ 2013 
129(Ι) ηνπ 2013 

164(Ι) ηνπ 2013. 
  

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο  
ΔΔ: L 77,  
23.3.2011, ζ. 1· 
L 284, 
26.10.2013, ζ. 1. 

Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 282/2011 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Μαξηίνπ 2011 γηα ηε ζέζπηζε 
κέηξσλ εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 2006/112/ΔΚ ζρεηηθά κε ην θνηλφ ζχζηεκα θφξνπ πξνζηηζέκελεο 
αμίαο, φπσο ηξνπνπνηείηαη απφ ηνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1042/2013 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
7εο Οθησβξίνπ 2013. 

  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο  
ΔΔ: L 249,  
14.9.2012, ζ. 3· 
L 335, 
7.12.2012, ζ. 55. 

Δθηειεζηηθφο Kαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 815/2012 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 13εο επηεκβξίνπ 2012 γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ησλ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 904/2010 ηνπ 
πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηα εηδηθά θαζεζηψηα γηα κε εγθαηεζηεκέλνπο ππνθείκελνπο ζην θφξν νη 
νπνίνη παξέρνπλ ηειεπηθνηλσληαθέο, ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο ή ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζε κε 
ππνθείκελνπο ζην θφξν, φπσο δηνξζψζεθε. 

  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο  
ΔΔ: L 290,  
20.12.2012, ζ. 1. 

Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 967/2012 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 9εο Οθησβξίνπ 2012 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 282/2011 φζνλ αθνξά ηα εηδηθά θαζεζηψηα γηα κε 
εγθαηεζηεκέλνπο ππνθείκελνπο ζηνλ θφξν νη νπνίνη παξέρνπλ ηειεπηθνηλσληαθέο, ξαδηνθσληθέο θαη 
ηειενπηηθέο ή ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζε κε ππνθείκελνπο ζην θφξν. 

 

 

 

 

 

 




