
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ  

ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2019 

 

 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-  

  

Ε.Ε.: L 193/Ι, 

19.07.2016, σ. 1. 

«Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2016, για τη 

θέσπιση κανόνων κατά των πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση 

επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

118(I) του 2002 

4 του 1978 

23 του 1978  

41 του1979  

164 του1987  

159 του 1988   

196 του 1989   

10 του 1991  

57 του 1991  

86(I) του 1994  

104(I) του 1995  

80(I) του 1999  

153(I) του 1999  

122(I) του 2002  

146(I) του 2004 

 214(I) του 2004  

106(I) του 2005  

135(I) του 2005  

72(I) του 2008  

46(I) του 2009  

136(I) του2010  

163(Ι) του 2012  

197(Ι) του 2012  

198(Ι) του 2012  

91(I) του2013  

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

Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ.1) Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμους 1978 έως 2018 (που 

στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών νόμος θα αναφέρονται μαζί ως ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως  

Φόρων Νόμοι του 1978 έως (Αρ. 1) του 2019. 
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78(Ι) του 2014  

79(Ι) του 2014 

108(I) του 2015  

188(I) του 2015  

37(Ι) του 2016  

97(I) του 2017  

44(I) του 2018 

50(I) του 2018  

 

Ο βασικός νόμος 

τροποποιείται με την 

προσθήκη νέου άρθρου 

40Α  

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου νέου 

άρθρου 40Α μετά το άρθρο 40 

 «Καταβολή με 

δόσεις του 

φόρου που 

προκύπτει από 

τη μεταβίβαση 

στοιχείων 

ενεργητικού 

(1) Ο φόρος που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων 

του εδαφίου (1) του άρθρου 33Α του περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος Νόμου δύναται να καταβληθεί με δόσεις εντός 

περιόδου πέντε (5) ετών, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

(α) τα περιουσιακά στοιχεία προσώπου μεταβιβάστηκαν 

στην κύρια έδρα ή τη μόνιμη εγκατάσταση που το εν λόγω 

πρόσωπο διατηρεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα 

που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (συμφωνία για τον ΕΟΧ). 

(β) η φορολογική κατοικία προσώπου μεταφέρθηκε σε 

άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα που είναι 

συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο (συμφωνία για τον ΕΟΧ). 

(γ) η επιχείρηση που ασκείται από πρόσωπο στη 

Δημοκρατία μέσω μόνιμης εγκατάστασής μεταφέρθηκε σε 
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άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα που είναι 

συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο (συμφωνία για τον ΕΟΧ). 

Νοείται ότι: 

(i) οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται στις 

περιπτώσεις τρίτων χώρων που είναι συμβαλλόμενα μέρη της 

συμφωνίας για τον ΕΟΧ και έχουν συνάψει με τη Δημοκρατία 

ή με την Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνία περί της αμοιβαίας 

συνδρομής για την είσπραξη φορολογικών απαιτήσεων, 

ισοδύναμη με την αμοιβαία συνδρομή που προβλέπεται στην 

Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου. 

(ii) σε περίπτωση καταβολής του φόρου με δόσεις, ο φόρος 

εισπράττεται με τόκο. 

(iii) εάν ο Έφορος κρίνει ότι υπάρχει αποδεδειγμένος και 

πραγματικός κίνδυνος μη ανάκτησης του φόρου, δύναται να 

απαιτήσει από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο να παράσχει 

εγγύηση ως όρο για την καταβολή του φόρου με δόσεις.  

 

(2) Η καταβολή του φόρου με δόσεις τερματίζεται άμεσα και ο 

οφειλόμενος φόρος καθίσταται άμεσα πληρωτέος και 

απαιτητός στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

(α) τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία ή οι 

δραστηριότητες που ασκούνται από τη μόνιμη εγκατάσταση 

του προσώπου πωλούνται ή διατίθενται κατ' άλλο τρόπο,  
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(β) τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται 

μεταγενέστερα σε τρίτη χώρα,  

(γ) η φορολογική κατοικία του προσώπου ή η επιχείρηση που 

ασκείται από τη μόνιμη εγκατάστασή του μεταφέρεται 

μεταγενέστερα σε τρίτη χώρα,  

(δ) το πρόσωπο πτωχεύει ή τίθεται υπό εκκαθάριση,  

(ε) το πρόσωπο δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την καταβολή των δόσεων και δεν επανορθώνει 

εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους 

δώδεκα (12) μήνες.  

 

Νοείται ότι οι περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους (β) και (γ) του παρόντος εδαφίου δεν 

εφαρμόζονται σε τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη 

της συμφωνίας για τον ΕΟΧ και έχουν συνάψει με τη 

Δημοκρατία ή με την Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνία περί της 

αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη φορολογικών 

απαιτήσεων, ισοδύναμη με την αμοιβαία συνδρομή που 

προβλέπεται στην Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου. 

 

  

Έναρξη ισχύος. Ο παρών Νόμος ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2020. 
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 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Σκοπός του τροποιητικού νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την 

οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 2016/1164 του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση 

κανόνων κατά των πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς, έτσι ώστε να ρυθμιστεί η καταβολή φόρου που προκύπτει από την 

φορολόγηση κατά την έξοδο.  

 

 

 

                                                                                                      Κώστας Κληρίδης 

                                                                                    Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας 

 

 


