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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ  

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ προς αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης στην οποία τελεί η 

Δημοκρατία, η Κυβέρνηση αποφάσισε τη λήψη  διαφόρων μέτρων για τη 

μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, μεταξύ των οποίων και την ενοποίηση 

του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και της Υπηρεσίας Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας· και 

  

 ΕΠΕΙΔΗ είναι απαραίτητο να μην υπάρξει οποιαδήποτε διακοπή στην 

εκτέλεση των αρμοδιοτήτων των δύο προαναφερομένων τμημάτων καθώς 

και στην άσκηση των εξουσιών του Διευθυντή Εσωτερικών Προσόδων, του 

Εφόρου Φόρου Εισοδήματος, του Εφόρου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

καθώς και του Διευθυντή Τελωνείων σε ό,τι αφορά στην Υπηρεσία Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας· και   

  

 ΕΠΕΙΔΗ οι υπάλληλοι που σήμερα υπηρετούν στα δύο αυτά τμήματα 

απαιτείται να συνεχίσουν απρόσκοπτα να εκτελούν τα καθήκοντά τους·  

  

  H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως  ο περί Τμήματος Φορολογίας          

Νόμος του 2014. 

  

Ερμηνεία. 2.-(1)   Στον παρόντα Νόμο - 

 

 «άμεση οικογένεια» σημαίνει τη σύζυγο και τα παιδιά·  

  

 «Έφορος Φορολογίας» σημαίνει τον Έφορο που διορίζεται σύμφωνα με το 
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άρθρο 4· 

  

 

97(Ι) του 1997 

3(Ι) του 1998 

77(Ι) του 1999 

141(Ι) του 2001 

69(Ι) του 2005 

37(Ι) του 2010 

94(Ι) του 2010 

31(Ι) του 2012 

131(Ι) του 2012. 

οι όροι «κρατικός υπάλληλος» και «κρατική υπηρεσία» έχουν την έννοια που 

τους αποδίδεται από τον περί Συντάξεων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

  

 

Παράρτημα. 

«σχετική νομοθεσία» σημαίνει τους νόμους που καθορίζονται στο 

Παράρτημα και τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει 

αυτών, καθώς και τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζονται 

στο Παράρτημα· 

  

 «Τμήμα Φορολογίας» σημαίνει το Τμήμα Φορολογίας που προβλέπεται στο 

άρθρο 3· 

  

 «Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» σημαίνει την Υπηρεσία Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας του Τμήματος Τελωνείων. 

  

      (2) Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο, σε πράξη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως εκάστοτε 

διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

  

Τμήμα 

Φορολογίας. 

3.-(1) Το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και η Υπηρεσία Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας ενοποιούνται και μετονομάζονται από κοινού σε Τμήμα 

Φορολογίας.  

  

      (2) Σε οποιοδήποτε νόμο, σχέδιο υπηρεσίας και κανονιστική διοικητική 
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πράξη, η αναφορά - 

   

  (α) στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων ή/και στην Υπηρεσία Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας θεωρείται ότι συνιστά αναφορά στο Τμήμα 

Φορολογίας· 

   

  (β) σε λειτουργό του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων ή της 

Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας θεωρείται ότι συνιστά 

αναφορά σε λειτουργό του Τμήματος Φορολογίας. 

   

      (3)  Το Τμήμα Φορολογίας έχει τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα 

που χορηγούνται και επιβάλλονται, αντίστοιχα, από οποιοδήποτε νόμο ή/και 

κανονιστική διοικητική πράξη στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων ή/και την 

Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 

  

 

 

 

     (4)  Όλοι οι κάτοχοι θέσεων του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και 

της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας υπάγονται στον Έφορο 

Φορολογίας και υπηρετούν στο Τμήμα Φορολογίας και όλες οι κενές θέσεις 

στον προϋπολογισμό του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και της 

Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας μεταφέρονται στο Τμήμα 

Φορολογίας κατά την ημερομηνία που ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ. 

  

1 του 1990 

71 του 1991 

211 του 1991 

27(Ι) του 1994 

83(Ι) του 1995 

60(Ι) του 1996 

109(Ι) του 1996 

69(Ι) του 2000 

156(Ι) του 2000 

4(Ι) του 2001 

94(Ι) του 2003 

     (5) Με την επιφύλαξη του άρθρου 46 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας 

Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καταργούνται 

η θέση και το σχέδιο υπηρεσίας του Διευθυντή Τμήματος Εσωτερικών 

Προσόδων.  
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128(Ι) του 2003 

183(Ι) του 2003 

31(Ι) του 2004 

218(Ι) του 2004 

68(Ι) του 2005 

79(Ι) του 2005 

105(Ι) του 2005 

96(Ι) του 2006 

107(Ι) του 2008 

137(Ι) του 2009 

194(Ι) του 2011 

78(Ι) του 2013 

7(Ι) του 2014 

21(Ι) του 2014. 

Επίσημη 

Εφημερίδα,  

Παράρτημα 

Όγδοο: 

16.3.2012. 

  

Έφορος 

Φορολογίας. 

4.-(1)(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφασή του, διορίζει, 

αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεση της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, ως Έφορο 

Φορολογίας, πρόσωπο το οποίο - 

   

  (i)  προτείνεται από τον Υπουργό Οικονομικών· και 

(ii)  δεν υπερβαίνει την ηλικία των 65 ετών κατά την ημερομηνία 

διορισμού του· και 

(iii)  είναι κρατικός υπάλληλος ή μη, υψηλού επαγγελματικού και 

ηθικού επιπέδου και εγνωσμένης μόρφωσης και πείρας σε 

φορολογικά θέματα και στην περί φορολογίας νομοθεσία της 

Δημοκρατίας ή άλλων χωρών.  

   

 (β)  Το Υπουργικό Συμβούλιο δεν διορίζει ως Έφορο Φορολογίας 

πρόσωπο για το οποίο υφίσταται οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που 
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προβλέπεται στο εδάφιο (12).  

  

      (2)  Ο Έφορος Φορολογίας υπηρετεί υπό καθεστώς πλήρους 

απασχόλησης. 

  

      (3) Με σκοπό τη διασφάλιση της εναλλαγής του Εφόρου Φορολογίας και 

με την επιφύλαξη της παραγράφου (ε) του εδαφίου (10), η θητεία του 

Έφορου Φορολογίας είναι πενταετής και δύναται με την επιφύλαξη του 

εδαφίου (1), να ανανεωθεί μόνο μία φορά.  

  

      (4)(α)  Σε περίπτωση που η θέση του Έφορου Φορολογίας κενωθεί πριν 

από τη λήξη της θητείας του, το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση 

του Υπουργού Οικονομικών, προβαίνει στο διορισμό νέου Εφόρου 

Φορολογίας, του οποίου η θητεία είναι πενταετής και δύναται να ανανεωθεί, 

με την επιφύλαξη του εδαφίου (1), μόνο μία φορά.  

  

 (β)  Η τυχόν κενή θέση του Εφόρου Φορολογίας δεν επηρεάζει την 

εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων του Τμήματος 

Φορολογίας. 

  

      (5)  Η θητεία του Εφόρου Φορολογίας αρχίζει κατά την ημερομηνία που 

το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει το διορισμό του βάσει του εδαφίου (1), 

(3) ή (4). Ο εν λόγω διορισμός δημοσιεύεται, για σκοπούς ενημέρωσης, στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

  

      (6)  Ελάττωμα αναφορικά με το διορισμό του Εφόρου Φορολογίας δεν 

επηρεάζει την εκπλήρωση είτε των δικών του αρμοδιοτήτων, εξουσιών και 

καθηκόντων είτε αυτών του Τμήματος Φορολογίας γενικά. 

  

      (7)(α)  Το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει, με απόφασή του, τους όρους 

εργασίας, την αντιμισθία, η οποία πρέπει να είναι στο πλαίσιο που 
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καθορίζεται στο σχετικό προϋπολογισμό του Τμήματος Φορολογίας, και τα 

άλλα ωφελήματα του Εφόρου Φορολογίας. Στα ωφελήματά του μπορεί να 

περιληφθεί και  εφάπαξ φιλοδώρημα κατά τη λήξη της θητείας του, που 

όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα ενός μηνιαίου μισθού για κάθε 

έτος υπηρεσίας, όμως το φιλοδώρημα αυτό δεν καταβάλλεται αν ο 

διορισθείς κηρύσσεται έκπτωτος με βάση την παράγραφο (α) του εδαφίου 

(12)· η σύμβαση απασχόλησης του Εφόρου Φορολογίας περιλαμβάνει όρο, 

διά του οποίου ο Έφορος Φορολογίας συμφωνεί όπως υποβάλλει στο 

Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας κατάσταση περιουσίας για τον ίδιο και τα 

μέλη της άμεσης οικογένειάς του - 

   

  (i) εντός δύο μηνών από το διορισμό του· και 

(ii) κατά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους της περιόδου της 

θητείας του. 

   

 (β)  Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, αφού εξετάσει την εν λόγω 

κατάσταση, υποβάλλει σχετική έκθεση στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις 

δικές του ενέργειες, όπου αυτό απαιτείται. 

 

 (γ)  Το Υπουργικό Συμβούλιο δεν τροποποιεί κατά δυσμενή τρόπο 

τους όρους εργασίας, την αντιμισθία και τα άλλα ωφελήματα που 

καθορίζονται βάσει της παραγράφου (α), κατά τη διάρκεια της θητείας του 

Εφόρου Φορολογίας, για τον οποίο οι εν λόγω όροι εργασίας, η αντιμισθία 

και τα άλλα ωφελήματα είχαν ούτως καθοριστεί. 

  

      (8)  Ο Έφορος Φορολογίας υπόκειται στο ωράριο εργασίας στο οποίο 

υπόκεινται οι δημόσιοι υπάλληλοι, που υπηρετούν στο Τμήμα Φορολογίας. 

  

      (9)(α) Ο Έφορος Φορολογίας δεν επιτρέπεται να ασκεί οποιοδήποτε 

επάγγελμα ή εργασία ή να ασχολείται σε επιχείρηση οποιασδήποτε φύσης ή 

να δέχεται με πληρωμή οποιαδήποτε άλλη απασχόληση πέραν των 
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καθηκόντων του.  

  

 (β)  Σε περίπτωση διορισμού, ως Εφόρου Φορολογίας, υπαλλήλου 

που κατέχει μόνιμη θέση στην κρατική υπηρεσία ή σε δήμο ή σε άλλο νομικό 

πρόσωπο ή οργανισμό δημοσίου δικαίου, τότε η αρχή που τον διόρισε ή 

προήγαγε στην εν λόγω θέση οφείλει να του παράσχει άδεια άνευ 

απολαβών, για όλη τη διάρκεια του διορισμού ως  Έφορου Φορολογίας, για 

λόγους δημοσίου συμφέροντος, δυνάμει του οικείου νόμου.  Καθ’ όλη τη 

διάρκεια του διορισμού του, ο Έφορος Φορολογίας δεν διεκπεραιώνει τις 

αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα της δημοσιοϋπαλληλικής θέσης που 

κατέχει. 

  

      (10) Η θέση του Εφόρου Φορολογίας κενούται - 

  

  (α) σε περίπτωση λήξης της θητείας του· ή 

   

  (β) σε περίπτωση θανάτου του· ή 

   

  (γ) σε περίπτωση παραίτησής του κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο 

(11)· ή 

   

  (δ) σε περίπτωση κωλύματος στην άσκηση των καθηκόντων του για 

περίοδο πέραν των έξι μηνών· ή 

   

  (ε)   σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της θητείας του, 

συμπληρώσει την ηλικία των 65 ετών· ή 

   

  (στ) σε περίπτωση έκπτωσής του, η οποία κηρύσσεται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (12). 

  

      (11)  Ο Έφορος Φορολογίας δύναται να υποβάλει γραπτώς στο 
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Υπουργικό Συμβούλιο την παραίτησή του από τη θέση του αυτή· η 

προαναφερόμενη παραίτηση δεν υπόκειται σε ανάκληση, επενεργεί δε 

αμέσως χωρίς να προαπαιτείται αποδοχή της από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

  

      (12)(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Έφορο 

Φορολογίας μόνο σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

  (i) εάν κατά τους κρατούντες στη Δημοκρατία νόμους κηρύχτηκε 

σε κατάσταση πτώχευσης ή εάν εκδόθηκε κατ’ αυτού 

διάταγμα διορισμού συνδίκου ή αν ήλθε σε συμβιβασμό με 

τους πιστωτές του· 

(ii) εάν κατά τους κρατούντες στη Δημοκρατία νόμους κηρύχτηκε 

σε κατάσταση φρενοβλάβειας ή άνοιας· 

(iii) εάν καταδικάστηκε για ποινικό αδίκημα· 

(iv) εάν λόγω πνευματικής ή/και σωματικής ανικανότητας ή/και 

αναπηρίας ή/και ασθένειας αδυνατεί να εκτελέσει τα 

καθήκοντά του· 

(v) εάν καταχράστηκε τη θέση του· 

(vi) εάν παρέβηκε τον όρο της σύμβασής του, ο οποίος 

αναφέρεται στην παράγραφο (α) του  εδαφίου (7)· 

(vii) εάν – 

 

(Α) αποδέχτηκε άλλο αξίωμα του οποίου η αμοιβή τελεί 

υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας ή/και αποδέχτηκε 

οποιαδήποτε θέση ή ιδιότητα στην κρατική υπηρεσία ή 

σε δήμο ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οργανισμό 

δημοσίου δικαίου, 

(Β) αποδέχτηκε οποιοδήποτε κομματικό αξίωμα, 

(Γ) αποδέχτηκε ή διατήρησε απασχόληση σε εργασία, 

αξίωμα ή θέση, οπουδήποτε στον ιδιωτικό τομέα, 

έναντι αμοιβής οποιασδήποτε μορφής ή υπό 

περιστάσεις, υπό το φως των οποίων εύλογα 
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αναμένεται η καταβολή αμοιβής, ανεξάρτητα αν όντως 

καταβάλλεται ή όχι. 

  

 (β) Πριν κηρύξει έκπτωτο τον Έφορο Φορολογίας δυνάμει της 

παραγράφου (α), το Υπουργικό Συμβούλιο παρέχει την ευκαιρία στο 

πρόσωπο αυτό να του υποβάλει τις απόψεις του. 

  

 
158(Ι) του 1999. 

 Στην προκείμενη περίπτωση, εφαρμόζονται τα εδάφια (3), (4) και (6) 

του άρθρου 43 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου, 

όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

  

      (13)(α) Ο Έφορος Φορολογίας είναι υπεύθυνος για την πιστή, 

αποτελεσματική και αμερόληπτη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Μέχρι 

το τέλος Μαΐου του έτους 2015 και μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε επόμενου 

ημερολογιακού έτους ο Έφορος Φορολογίας υποβάλλει έκθεση στην 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού  και στον 

Υπουργό Οικονομικών αναφορικά με τις εργασίες και την απόδοση του 

Τμήματος Φορολογίας για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος· ο Υπουργός 

Οικονομικών την υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο· ο Έφορος 

Φορολογίας καθιστά την έκθεση εύκολα προσβάσιμη στο ευρύ κοινό μέχρι 

το τέλος Ιουνίου κάθε ημερολογιακού έτους.  

  

 (β)  Οι αρμοδιότητες, οι εξουσίες και τα καθήκοντα που χορηγούνται 

και επιβάλλονται, αντίστοιχα, από οποιοδήποτε νόμο, σχέδιο υπηρεσίας και 

κανονιστική διοικητική πράξη - 

   

  (i) στο Διευθυντή Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, και 

(ii) στον Έφορο Φόρου Εισοδήματος, και 

(iii) στον Έφορο Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, και 

(iv) στο Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων σε ό,τι αφορά την 

Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, 
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 αίρονται από τα προαναφερόμενα πρόσωπα και ανατίθενται στον Έφορο 

Φορολογίας. 

  

 (γ)  Οι ατομικές διοικητικές πράξεις, που εκδόθηκαν από πρόσωπο 

που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i), (ii), (iii) ή (iv) της παραγράφου (β), 

συνεχίζουν να ισχύουν υπό τους όρους ή/και τις προϋποθέσεις που 

εκδόθηκαν, εκτός αν τροποποιηθούν ή ανακληθούν από τον Έφορο 

Φορολογίας. 

  

 (δ)  Σύμβαση που συνάφθηκε από πρόσωπο που αναφέρεται στις  

υποπαραγράφους (i), (ii), (iii) ή (iv) της παραγράφου (β) συνεχίζει να ισχύει, 

ο δε Έφορος Φορολογίας θεωρείται ότι συνιστά συμβαλλόμενο μέρος στη 

σύμβαση, αντί του εν λόγω προσώπου. 

  

      (14)  Ο Έφορος Φορολογίας είναι ο προϊστάμενος του Τμήματος 

Φορολογίας και υπάγεται διοικητικά στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 

Οικονομικών.  

  

      (15)  Όταν ο Έφορος Φορολογίας κρίνει ότι, για την αποτελεσματικότερη 

λειτουργία του Τμήματος Φορολογίας, είναι αναγκαία η απόσπαση 

υπαλλήλων, ενημερώνει σχετικά την αρμόδια αρχή η οποία δύναται να 

υποβάλει σχετική πρόταση στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, η οποία 

επιτροπή οφείλει να διενεργεί τις αναγκαίες αποσπάσεις λειτουργών βάσει 

του άρθρου 47 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

  

      (16)  Ο Έφορος Φορολογίας δύναται να αναθέτει καθήκοντα σε λειτουργό 

του Τμήματος Φορολογίας σύμφωνα με το σχέδιο υπηρεσίας υπό το οποίο ο 

λειτουργός υπηρετεί. 
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Βοηθός Έφορος 

Φορολογίας. 

5.-(1)(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφασή του, διορίζει, 

αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεση της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, ως Βοηθό  

Έφορο Φορολογίας, πρόσωπο το οποίο- 

  

 (i) προτείνεται από τον Υπουργό Οικονομικών· και 

(ii) δεν υπερβαίνει την ηλικία των 65 ετών κατά την ημερομηνία 

του διορισμού του· και 

(iii)  είναι κρατικός υπάλληλος ή μη, υψηλού επαγγελματικού και 

ηθικού επιπέδου και εγνωσμένης μόρφωσης και πείρας σε 

φορολογικά θέματα και στην περί φορολογίας νομοθεσία της 

Δημοκρατίας ή άλλων χωρών. 

  

 (β) Το Υπουργικό Συμβούλιο δεν διορίζει ως Βοηθό Έφορο 

Φορολογίας πρόσωπο για το οποίο υφίσταται οποιαδήποτε από τις 

περιπτώσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (12). 

  

  (γ) Ο αριθμός των Βοηθών Εφόρων Φορολογίας καθορίζεται στον 

εκάστοτε περί Προϋπολογισμού Νόμο, υπό το κεφάλαιο που αφορά το 

Τμήμα Φορολογίας και δεν υπερβαίνει τους τρεις.  

  

      (2) Βοηθός Έφορος Φορολογίας υπηρετεί υπό καθεστώς πλήρους 

απασχόλησης. 

  

      (3) Με σκοπό τη διασφάλιση της εναλλαγής Βοηθού Έφορου Φορολογίας 

και με την επιφύλαξη της παραγράφου (ε) του εδαφίου (10), η  θητεία 

Βοηθού Εφόρου Φορολογίας είναι τετραετής  και δύναται να ανανεωθεί μόνο 

μία φορά, με την επιφύλαξη του εδαφίου (1). 

  

      (4)(α)  Σε περίπτωση που η θέση Βοηθού Έφορου Φορολογίας κενωθεί 

πριν από τη λήξη της θητείας του ή σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει, το 
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Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, 

διορίζει λειτουργό του τμήματος ως Αναπληρωτή Βοηθό Έφορο 

Φορολογίας, του οποίου η θητεία είναι διαρκείας μέχρι τριών μηνών και 

δύναται να ανανεωθεί μόνο μια φορά. 

  

 (β)  Η τυχόν κενή θέση Βοηθού Εφόρου Φορολογίας δεν επηρεάζει την 

εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων του Τμήματος 

Φορολογίας. 

  

      (5)  Η θητεία Βοηθού Εφόρου Φορολογίας αρχίζει από την ημερομηνία 

που το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει το διορισμό του βάσει του εδαφίου (1), 

(3) ή (4). Ο εν λόγω διορισμός δημοσιεύεται, για σκοπούς ενημέρωσης, στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

  

      (6)  Ελάττωμα αναφορικά με το διορισμό Βοηθού Εφόρου Φορολογίας 

δεν επηρεάζει την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων 

του είτε αυτών του Τμήματος Φορολογίας γενικά. 

  

      (7)(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει, με απόφασή του, τους όρους 

εργασίας, την αντιμισθία η οποία πρέπει να είναι στο πλαίσιο που 

καθορίζεται στο σχετικό προϋπολογισμό του Τμήματος Φορολογίας,  και τα 

άλλα ωφελήματα του Βοηθού Εφόρου Φορολογίας· σε περίπτωση 

διορισμού στη θέση, προσώπου που δεν κατέχει μόνιμη θέση στην κρατική 

υπηρεσία ή σε δήμο ή σε άλλο νομικό πρόσωπο ή οργανισμό δημοσίου 

δικαίου, τότε στα ωφελήματά του μπορεί να περιληφθεί και  εφάπαξ 

φιλοδώρημα κατά τη λήξη της θητείας του, που όμως δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το άθροισμα ενός μηνιαίου μισθού για κάθε έτος υπηρεσίας, 

όμως το φιλοδώρημα αυτό δεν καταβάλλεται αν ο διορισθείς κηρύσσεται 

έκπτωτος με βάση την παράγραφο (α) του εδαφίου (12)· η σύμβαση 

απασχόλησης Βοηθού Εφόρου Φορολογίας περιλαμβάνει όρο, διά του 

οποίου ο Βοηθός Έφορος Φορολογίας συμφωνεί όπως υποβάλλει στο 
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Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας κατάσταση περιουσίας για τον ίδιο και τα 

μέλη της άμεσης οικογένειάς του -  

   

  (i) εντός δύο μηνών από το διορισμό του· και 

(ii) κατά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους της περιόδου της 

θητείας του. 

           (β)  Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, αφού εξετάσει την εν λόγω 

κατάσταση, υποβάλλει σχετική έκθεση στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις 

δικές του ενέργειες, όπου αυτό απαιτείται. 

 

 (γ) Το Υπουργικό Συμβούλιο δεν τροποποιεί κατά δυσμενή τρόπο τους 

όρους εργασίας, την αντιμισθία και τα άλλα ωφελήματα που καθορίζονται 

βάσει της παραγράφου (α), κατά τη διάρκεια της θητείας Βοηθού Εφόρου 

Φορολογίας, για τον οποίο οι εν λόγω όροι εργασίας, η αντιμισθία και τα 

άλλα ωφελήματα είχαν ούτως καθοριστεί. 

  

      (8)  Βοηθός Έφορος Φορολογίας υπόκειται στο ωράριο εργασίας στο 

οποίο υπόκεινται οι δημόσιοι υπάλληλοι, που υπηρετούν στο Τμήμα 

Φορολογίας. 

  

      (9)(α) Βοηθός Έφορος Φορολογίας δεν επιτρέπεται να ασκεί 

οποιοδήποτε επάγγελμα ή εργασία ή να ασχολείται σε επιχείρηση 

οποιασδήποτε φύσης ή να δέχεται με πληρωμή οποιαδήποτε άλλη 

απασχόληση πέραν των καθηκόντων του.  

  

 (β)  Σε περίπτωση διορισμού, ως Βοηθού Εφόρου Φορολογίας, 

υπαλλήλου που κατέχει μόνιμη θέση στην κρατική υπηρεσία ή σε δήμο ή σε 

άλλο νομικό πρόσωπο ή οργανισμό δημοσίου δικαίου, τότε η αρχή που τον 

διόρισε ή προήγαγε στην εν λόγω θέση οφείλει να του παράσχει άδεια άνευ 

απολαβών, για όλη τη διάρκεια του διορισμού ως Βοηθού Έφορου 

Φορολογίας, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, δυνάμει του οικείου νόμου.  
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Καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού του, ο εν λόγω Βοηθός Έφορος 

Φορολογίας δεν διεκπεραιώνει τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα της 

δημοσιοϋπαλληλικής θέσης που κατέχει. 

  

      (10)  Η θέση Βοηθού Εφόρου Φορολογίας κενούται - 

  

  (α) σε περίπτωση λήξης της θητείας του· ή 

   

  (β) σε περίπτωση θανάτου του· ή 

   

  (γ) σε περίπτωση παραίτησής του κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο 

(11)· ή 

   

  (δ) σε περίπτωση κωλύματος στην άσκηση των καθηκόντων του για 

περίοδο πέραν των έξι μηνών· ή 

   

  (ε)     σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της θητείας του, φθάσει την 

ηλικία των 65 ετών· ή 

   

  (στ) σε περίπτωση έκπτωσής του, η οποία κηρύσσεται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (12). 

  

      (11)  Βοηθός Έφορος Φορολογίας δύναται να υποβάλει γραπτώς στο 

Υπουργικό Συμβούλιο την παραίτησή του από τη θέση του αυτή· η 

προαναφερόμενη παραίτηση δεν υπόκειται σε ανάκληση, επενεργεί δε 

αμέσως χωρίς να προαπαιτείται αποδοχή της από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

  

      (12)(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, μετά από εισήγηση του 

Υπουργού Οικονομικών να κηρύξει έκπτωτο Βοηθό Έφορο Φορολογίας 

μόνο σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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  (i) εάν κατά τους κρατούντες στη Δημοκρατία νόμους κηρύχτηκε 

σε κατάσταση πτώχευσης ή εάν εκδόθηκε κατ’ αυτού διάταγμα 

διορισμού συνδίκου ή αν ήλθε σε συμβιβασμό με τους 

πιστωτές του· 

(ii) εάν κατά τους κρατούντες στη Δημοκρατία νόμους κηρύχτηκε 

σε κατάσταση φρενοβλάβειας ή άνοιας· 

(iii) εάν καταδικάστηκε για ποινικό αδίκημα·  

(iv) εάν λόγω πνευματικής ή/και σωματικής ανικανότητας ή/και 

αναπηρίας ή/και ασθένειας αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά 

του· 

(v) εάν καταχράστηκε τη θέση του· 

(vi) εάν παρέβηκε τον όρο της σύμβασής του, ο οποίος αναφέρεται 

στην παράγραφο (α) του εδαφίου (7)· 

(vii) εάν –  

 

(Α) αποδέχτηκε άλλο αξίωμα του οποίου η αμοιβή τελεί 

υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας ή/και αποδέχτηκε 

οποιαδήποτε θέση ή ιδιότητα στην κρατική υπηρεσία ή 

σε δήμο ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οργανισμό 

δημοσίου δικαίου, 

(Β) αποδέχτηκε οποιοδήποτε κομματικό αξίωμα, 

(Γ) αποδέχτηκε ή διατήρησε απασχόληση σε εργασία, 

αξίωμα ή θέση, οπουδήποτε στον ιδιωτικό τομέα, έναντι 

αμοιβής οποιασδήποτε μορφής ή υπό περιστάσεις, υπό 

το φως των οποίων εύλογα αναμένεται η καταβολή 

αμοιβής, ανεξάρτητα αν όντως καταβάλλεται ή όχι. 

   

 (β) Πριν κηρύξει έκπτωτο Βοηθό Έφορο Φορολογίας δυνάμει της 

παραγράφου (α), το Υπουργικό Συμβούλιο παρέχει την ευκαιρία στο 

πρόσωπο αυτό να του υποβάλει τις απόψεις του. 
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  Στην προκείμενη περίπτωση, εφαρμόζονται τα εδάφια (3), (4) και (6) 

του άρθρου 43 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου, 

όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

  

      (13) Βοηθός Έφορος Φορολογίας υπάγεται διοικητικά στον Έφορο 

Φορολογίας.  

  

Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων, 

εξουσιών και 

καθηκόντων. 

6.-(1)  Ο Έφορος Φορολογίας δύναται να μεταβιβάζει γραπτώς την άσκηση 

οποιασδήποτε αρμοδιότητας και εξουσίας και την εκτέλεση οποιουδήποτε 

καθήκοντος, που ο παρών Νόμος χορηγεί ή αναθέτει, αντίστοιχα στον ίδιο, 

σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους: 

   

  (α) σε Βοηθό Έφορο Φορολογίας∙ 

   

  (β) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπηρετεί στο Τμήμα Φορολογίας. 

  

 Σε περίπτωση τέτοιας μεταβίβασης, ο Έφορος Φορολογίας διατηρεί την 

εξουσία να ασκεί την ούτως μεταβιβαζόμενη αρμοδιότητα και εξουσία και να 

εκτελεί το ούτως μεταβιβαζόμενο καθήκον, από και κατά τη διάρκεια της εν 

λόγω μεταβίβασης. 

  

      (2)  Πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση 

καθήκοντος δυνάμει του εδαφίου (1) έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία 

και να εκτελεί το καθήκον σύμφωνα με τις τυχόν γενικές οδηγίες του Εφόρου 

Φορολογίας. 

  

      (3) Ο Έφορος Φορολογίας δύναται να τροποποιεί και να ανακαλεί 

μεταβίβαση που έκανε δυνάμει του εδαφίου (1) με γραπτή ειδοποίηση προς 

το πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση. 

  

      (4) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου δύο ή περισσότερα 
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πρόσωπα ταυτόχρονα ασκούν την ίδια εξουσία ή εκτελούν το ίδιο καθήκον, 

ο ιεραρχικά υφιστάμενος από τα εν λόγω πρόσωπα λαμβάνει τα δέοντα 

μέτρα ούτως ώστε να μην ασκεί την εξουσία ή εκτελεί το καθήκον στα ίδια 

πραγματικά γεγονότα με τον ιεραρχικά ανώτερό του, εκτός εάν ο τελευταίος 

το επιτρέπει. 

      (5)  Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου πρόσωπο ασκεί 

εξουσία ή εκτελεί καθήκον, που ο παρών Νόμος χορηγεί ή αναθέτει, 

αντίστοιχα, σε άλλο πρόσωπο, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται ως εάν να είχε 

χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο ασκών αυτήν πρόσωπο και είχε 

αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον στο εκτελών αυτό πρόσωπο. 

  

      (6)  Σε  περίπτωση απουσίας του Εφόρου Φορολογίας, οφείλει να 

εξουσιοδοτήσει γραπτώς Βοηθό Έφορο Φορολογίας να ενεργεί εκ μέρους 

του. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, ο Έφορος αδυνατεί να 

εκτελέσει τα καθήκοντα του ή/και αδυνατεί να εξουσιοδοτήσει Βοηθό Έφορο 

Φορολογίας να ενεργεί εκ μέρους του, τότε το Υπουργικό Συμβουλίου μετά 

από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, διορίζει Βοηθό Έφορο 

Φορολογίας ως αναπληρωτή Έφορο Φορολογίας για όσο χρόνο απαιτείται. 

  

Απόκτηση και 

χρήση 

πληροφοριών. 

7.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (5), πληροφορίες που αποκτούνται 

από το Τμήμα Φορολογίας, κατά τη διεκπεραίωση αρμοδιότητας, εξουσίας 

ή/και καθήκοντός του, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη 

διεκπεραίωση άλλης αρμοδιότητας, εξουσίας ή/και καθήκοντός του. 

  

      (2)  Πληροφορίες που αποκτήθηκαν και είναι στην κατοχή - 

  

  (α) του Διευθυντή Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, του Εφόρου 

Φόρου Εισοδήματος,  του Εφόρου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

καθώς και του Διευθυντή Τελωνείων σε ό,τι αφορά στην 

Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, και           
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  (β) του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, της Υπηρεσίας Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας και οποιουδήποτε λειτουργού τους, 

  

 κατά τη διάρκεια της διεκπεραίωσης των αρμοδιοτήτων, εξουσιών ή/και 

καθηκόντων τους, ανήκει στο Τμήμα Φορολογίας και, με την επιφύλαξη του 

εδαφίου (5), μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διεκπεραίωση των 

αρμοδιοτήτων, εξουσιών ή/και καθηκόντων του. 

  

      (3) Ανεξάρτητα από  οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία, το Τμήμα 

Φορολογίας και το Τμήμα Τελωνείων μπορούν να ανταλλάσσουν 

πληροφορίες και να τις χρησιμοποιούν κατά τη διεκπεραίωση των 

αρμοδιοτήτων, εξουσιών ή καθηκόντων τους. 

  

     (4) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (5), ο Γενικός Ελεγκτής της 

Δημοκρατίας, στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του, έχει εξουσία -  

   

(α)   να ζητά, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιαδήποτε πληροφορία που 

αποκτάται από το Τμήμα Φορολογίας κατά τη διεκπεραίωση 

αρμοδιότητας, εξουσίας ή/και καθήκοντος του. και 

   

(β) να εξουσιοδοτεί την επεξεργασία τέτοιας πληροφορίας από 

πρόσωπο στο οποίο αναθέτει την εκτέλεση εργασίας που 

εμπίπτει στην αρμοδιότητα, εξουσία ή/και καθήκον του Γενικού 

Ελεγκτή της Δημοκρατίας.    

   

      (5) Τα εδάφια (1), (2), (3) και (4) εφαρμόζονται με την επιφύλαξη – 

  

  (α) διατάξεων που περιορίζουν και απαγορεύουν τη χρήση 

πληροφοριών, οι οποίες περιέχονται σε διεθνή Συμφωνία της 

οποίας η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέρος, και 
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  (β)  των διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  

Περιουσία 

Τμήματος 

Φορολογίας. 

8. Οποιαδήποτε κινητή, ακίνητη ή πνευματική περιουσία που, κατά την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου σύμφωνα με το εδάφιο 

(1) του άρθρου 11, ανήκει και κατέχεται από το Τμήμα Τελωνείων, σε ό,τι 

αφορά την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, και στο  Τμήμα 

Εσωτερικών Προσόδων, περιέρχεται στην ιδιοκτησία και κατοχή του 

Τμήματος Φορολογίας. 

  

Εκκρεμείς 

δικαστικές 

διαδικασίες και 

βάσεις αγωγής. 

9. Οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή βάση αγωγής η οποία εκκρεμεί ή 

δημιουργήθηκε μεταξύ, από τη μια πλευρά, του Διευθυντή Τμήματος 

Εσωτερικών Προσόδων, του Εφόρου Φόρου Εισοδήματος,  του  Εφόρου 

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ή/και του Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων  σε 

ό,τι αφορά στην Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και, από την άλλη 

πλευρά, οποιουδήποτε υπαλλήλου ή άλλου προσώπου ή οργάνου ή θεσμού 

της Δημοκρατίας, σε σχέση με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες, εξουσίες 

ή/και καθήκοντα, που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (13) 

του άρθρου 4 συνεχίζεται ή ασκείται από τον Έφορο Φορολογίας. 

  

Παράρτημα. 

 

 

10.-(1) Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, με διάταγμά του που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί ή 

αντικαθιστά το Παράρτημα. 

  

 

 

 

     (2)  Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) διάταγμα τίθεται σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή 

σε άλλη μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτό. 

  

Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

11.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ 

κατά την ενωρίτερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: 

  

  (α) την ημερομηνία έναρξης της θητείας του πρώτου Εφόρου 
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Φορολογίας σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 4· 

   

  (β) την 1η Ιουλίου 2014. 

  

      (2)  Τα ακόλουθα άρθρα τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας: 

   

  (α) τα εδάφια (1) μέχρι (12) του άρθρου 4· 

   

  (β) το άρθρο 5. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Άρθρα 2 και 10) 

Νόμοι που περιλαμβάνονται στον ορισμό του όρου «σχετική νομοθεσία» 

  

118(Ι) του 2002 

230(Ι) του 2002 

162(Ι) του 2003 

195(Ι) του 2004 

92(Ι) του 2005 

113(Ι) του 2006 

80(Ι) του 2007 

138(Ι) του 2007 

32(Ι) του 2009 

45(Ι) του 2009 

74(Ι) του 2009 

110(Ι) του 2009 

41(Ι) του 2010 

133(Ι) του 2010 

116(Ι) του 2011 

197(Ι) του 2011 

102(Ι) του 2012 

188(Ι) του 2012 

19(Ι) του 2013 

26(Ι) του 2013 

27(Ι) του 2013 

17(Ι) του 2014. 

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

  

117(Ι) του 2002 

223(Ι) του 2002 

188(Ι) του 2003 

178(Ι) του 2007 

23(Ι) του 2009 

44(Ι) του 2009 

75(Ι) του 2009 

111(Ι) του 2009 

Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος, όπως 

αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.   
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40(Ι) του 2010 

132(Ι) του 2010 

114(Ι) του 2011 

190(Ι) του 2011 

72(Ι) του 2012 

29(Ι) του 2013. 

  

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(I) 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. 

Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

  

31 του 1962. Ο περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται. 

  

52 του 1980 

135 του 1990 

Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
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70(1) του 1994 

80(Ι) του 1997 

48(Ι) του 1999 

79(Ι) του 1999 

119(Ι) του 2002 

66(Ι) του 2008 

135(Ι) του 2010 

119(Ι) του 2013 

120(Ι) του 2013. 

  

24 του 1980 

60 του 1980 

68 του 1980 

25 του 1981 

10 του 1984 

33 του 1987 

239 του 1991 

72(Ι) του 1994 

120(Ι) του 2002 

147(Ι) του 2004 

134(Ι) του 2010 

115(Ι) του 2011 

187(Ι) του 2012 

33(Ι) του 2013 

93(Ι) του 2013 

114(Ι) του 2013 

123(Ι) του 2013. 

Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

  

78(Ι) του 2000. Ο περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται.  

  

19 του 1963 

21 του 1967 

36 του 1968 

17 του 1969 

26 του 1971 

38 του 1972 

Ο περί Χαρτοσήμων Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται. 
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79 του 1977 

29 του 1980 

8 του 1984 

160 του 1991 

60(Ι) του 1992 

68(Ι) του 1994 

1(Ι) του 1995 

9(Ι) του 1998 

121(Ι) του 2002 

222(Ι) του 2002 

179(Ι) του 2004 

209(Ι) του 2004 

130(Ι) του 2007 

152(Ι) του 2007 

173(Ι) του 2012. 

  

85(Ι) του 2012. Ο περί Αμοιβαίας Συνδρομής για την Είσπραξη Απαιτήσεων Σχετικών με 

Φόρους και Άλλα Μέτρα Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται. 

  

84(Ι) του 2011 

199(Ι) του 2011 

189(Ι) του 2012 

10(Ι) του 2013 

28(Ι) του 2013 

85(Ι) του 2013. 

Ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος Νόμος, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

  
112(Ι) του 2011 

193(Ι) του 2011 

74(Ι) του 2012 

184(Ι) του 2012. 

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και 

Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 

Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

  
202(Ι) του 2011 

183(Ι) του 2012 

58(Ι) του 2013. 

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς 

Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

  
67 του 1962 Ο περί Φορολογίας των Κληρονομιών Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε 
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71 του 1968 

3 του 1976 

13 του 1985 

93 του 1986 

138 του 1986 

323 του 1987 

66(Ι) του 1994 

6(Ι) του 1996 

78(Ι) του 1996 

17(Ι) του 1997 

74(Ι) του 2000. 

 

 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

11(ΙΙΙ) του 2006. Ο περί της Σύμβασης σχετικά με την Προσχώρηση της Τσεχικής 

Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της 

Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της 

Σλοβακικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση για την Εξάλειψη της Διπλής 

Φορολογίας σε Περίπτωση Διορθώσεως των Κερδών Συνδεδεμένων 

Επιχειρήσεων και των Πρακτικών Υπογραφής (Κυρωτικός) Νόμος. 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της  

ΕΕ: C 322, 

30.12.2009, σ. 1. 

Αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας για την αποτελεσματική εφαρμογή 

της Σύμβασης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση 

διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων. 

  

205(Ι) του 2012. O περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας Νόμος, όπως 

αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.  

  

95(Ι) του 2000 

93(Ι) του 2002 

27(Ι) του 2003 

172(Ι) του 2003 

95(Ι) του 2004 

88(Ι) του 2005 

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
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100(Ι) του 2005 

131(Ι) του 2005 

148(Ι) του 2005 

64(Ι) του 2006 

86(Ι) του 2006 

87(Ι) του 2006 

48(Ι) του 2007 

129(Ι) του 2007 

141(Ι) του 2007 

142(Ι) του 2007 

143(Ι) του 2007 

25(Ι) του 2008 

37(Ι) του 2008 

38(Ι) του 2008 

63(Ι) του 2008 

88(Ι) του 2008 

35(Ι) του 2009 

135(Ι) του 2009 

13(Ι) του 2010 

68(Ι) του 2010 

97(Ι) του 2010 

131(Ι) του 2010 

4(Ι) του 2011 

37(Ι) του 2011 

129(Ι) του 2011 

186(Ι) του 2011 

187(Ι) του 2011 

16(Ι) του 2012 

73(Ι) του 2012 

133(Ι) του 2012 

135(Ι) του 2012 

167(Ι) του 2012 

172(Ι) του 2012 

83(Ι) του 2013 

118(Ι) του 2013 

129(Ι) του 2013 

164(Ι) του 2013. 
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Επίσημη 

Εφημερίδα της  

ΕΕ: L 77,  

23.3.2011, σ. 1· 

L 284, 

26.10.2013, σ. 1. 

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 282/2011 του Συμβουλίου της 15ης 

Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2006/112/ΕΚ 

σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως 

τροποποιείται από τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1042/2013 του 

Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2013. 

  
Επίσημη 

Εφημερίδα της  

ΕΕ: L 249,  

14.9.2012, σ. 3· 

L 335, 

7.12.2012, σ. 55. 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 815/2012 της Επιτροπής της 13ης 

Σεπτεμβρίου 2012 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ειδικά 

καθεστώτα για μη εγκατεστημένους υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι 

παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο, όπως διορθώθηκε. 

  
Επίσημη 

Εφημερίδα της  

ΕΕ: L 290,  

20.12.2012, σ. 1. 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 967/2012 του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2012 

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011 

όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για μη εγκατεστημένους υποκείμενους 

στον φόρο οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και 

τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο. 

 

 

 

 


