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Αριθµός 361
Οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων  Οφειλόµενων Φορολογικών

Χρεών) (Προσωρινές ∆ιατάξεις) Κανονισµοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το
Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 54Α των περί Βεβαιώσεως και
Εισπράξεως Φόρων Νόµων του 1978 έως 2005, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντι'
προσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµο'
κρατίας σύµφωνα µε το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των
Αντιπροσώπων των Κανονισµών που Εκδίδονται µε Εξουσιοδότηση Νόµου, Νόµου (Ν. 99
του 1989 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 227 του 1990).
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 τίτλος.

 Υπουργικό  ασκώντας ης εξουσίες  του χορηγούνται

 το άρθρο 54Α των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµων

του  έως 2005,  τους πιο κάτω Κανονισµούς:

Ερµηνεία.

 Οι  Κανονισµοί  αναφέρονται ως  περί Βεβαιώσεως και

Εισπράξεως  (∆ιαγραφή Οφειλόµενων Φορολογικών Χρεών)

(Προσωρινές ∆ιατάξεις) Κανονισµοί του

2. (1) Για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισµών, εκτός αν από το

κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια G

«Νόµος» σηµαίνει τον εκάστοτε σε ισχύ περί Βεβαιώσεως και

Εισπράξεως Φόρων

«πρόταση» σηµαίνει την πρόταση που υποβάλλει ο ∆ιευθυντής µέσω του

Υπουργού Οικονοµικών για διαγραφή οφειλόµενων φορολογικών χρεών,

τα οποία λόγω  προσωπικών περιστάσεων του οφειλέτη δεν

µπορούν να εισπραχθούν

«Φορολογικά χρέη» σηµαίνει οφειλόµενο φόρο, πρόσθετη επιβάρυνση

και τόκο αναφορικά µε φορολογικά έτη µέχρι και το φορολογικό έτος

1999.

(2) Όροι, οι οποίοι δεν ορίζονται διαφορετικά στους παρόντες

Κανονισµούς έχουν, Gαν από το κείµενο δεν προκύπτει διαφορετικά, την

έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από το Νόµο.
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Προϋποθέσεις υπό
τις οποίες εγκρίνεται
η διαγραφή
οφειλόµενων
φορολογικών χρεών.

3. (1) Οι προϋποθέσεις υπό  οποίες το Υπουργικό  έχει

εξουσία να εγκρίνει πρόταση από το ∆ιευθυντή που υποβάλλεται µέσο.)

του Υπουργού Οικονοµικών  διαγραφή οφειλόµενων φορολογικών

χρεών, είναι:

(α) ο οφειλέτης  αντιµετωπίζει αντικειµενική

δυσκολία, η οποία δεν έχει προκύψει ως αποτέλεσµα των

πράξεων ή ενεργειών του  εξοφλήσει τα οφειλόµενα

φορολογικά χρέη που αναφέρονται στην πρόταση του

∆ιευθυντή:

Νοείται ότι για την εξακρίβωση της αντικειµενικής

δυσκολίας λαµβάνονται υπόψη η οικονοµική, επαγγελµατική

 οικογενειακή κατάσταση καθώς και η υγεία του οφειλέτη '

και

(β) ο οφειλέτης έχει αποδεχθεί εγγράφως να εξοφλήσει τοις

µετρητοίς, εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία έγκρισης

της πρότασης από το Υπουργικό  οποιαδήποτε

άλλα φορολογικά χρέη του για τα οποία δεν αντιµετωπίζει

αντικειµενική δυσκολία να εξοφλήσει.

Κοινοποίηση από το
∆ιευθυντή της
έγκρισης του
Υπουργικού

 στον

4. Μετά την έγκριση της πρότασης από το Υπουργικό Συµβούλιο, ο

∆ιευθυντής καλεί τον οφειλέτη να εξοφλήσει τοις µετρητοίς οποιαδήποτε

άλλα φορολογικά χρέη του για τα οποία δεν αντιµετωπίζει αντικειµενική

δυσκολία να εξοφλήσει, εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία της

απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου.

∆ιαγραφή
οφειλόµενου
φορολογικού
χρέους.

5.  την εξόφληση τοις µετρητοίς, εντός τριών µηνών από την

ηµεροµηνία της απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου, οποιωνδήποτε

άλλων φορολογικών χρεών  τα οποία ο οφειλέτης δεν αντιµετωπίζει

αντικειµενική δυσκολία να εξοφλήσει, ο ∆ιευθυντής προβαίνει στη

διαγραφή των φορολογικών χρεών που αναφέρονται στην πρόταση.

Υποβολή για
δεύτερη φορά
πρότασης του
∆ιευθυντή προς το
Υπουργικό
Συµβούλιο.

6. Ο ∆ιευθυντής δε δύναται να υποβάλει στο  Συµβούλιο

πρόταση για διαγραφή οφειλοµένων φορολογικών χρεών, τα οποία είχαν

περιληφθεί σε προηγούµενη πρόταση που είχε εγκριθεί από το

Υπουργικό Συµβούλιο, αλλά τα χρέη δε διαγράφηκαν διότι ο οφειλέτης



δεν εξόφλησε  µετρητοίς εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία της

απόφασης του Υπουργικού  οποιαδήποτε άλλα φορολογικά

χρέη του για τα οποία δεν αντιµετώπιζε αντικειµενική δυσκολία να

εξοφλήσει και τα οποία είχε αποδεχθεί εγγράφως να εξοφλήσει.

Η αίτηση
υποβάλλεται σε
έντυπο εγκεκριµένο
από το ∆ιευθυντή.

7. Η αίτηση οφειλέτη  διακανονισµό των οφειλόµενων φορολογικών

χρεών του σύµφωνα µε τους παρόντες κανονισµούς υποβάλλεται σε

έντυπο που εγκρίνεται από το ∆ιευθυντή.

Λήξη της ισχύος των
παρόντων
Κανονισµών.

8. Η  των παρόντων Κανονσισµών λήγει την 31η ∆εκεµβρίου

2007.


