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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ  
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ  Ι 
 

 

Αριθμός 4842 Παρασκευή,  2 Ιουλίου 2021 951 

                            

Ο περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 116(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 2020 
 

Προοίμιο.  ΕΠΕΙΔΗ, το Ανώτατο Δικαστήριο με την Απόφασή του ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2021 στις Εφέσεις κατά 
απόφασης Διοικητικού Δικαστηρίου με αρ. 59/2020 και 104/2020 επικύρωσε τις Αποφάσεις των 
πρωτόδικων Δικαστηρίων στις Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις με αρ. 541/2016 και άλλες και 
Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις με αρ. 542/2016 και άλλες, με τις οποίες κρίθηκε ότι ο διορισμός του 
Εφόρου Φορολογίας και των Βοηθών Εφόρων Φορολογίας από το Υπουργικό Συμβούλιο που έγιναν 
δυνάμει των άρθρων 4(1) και 5(1) του περί Τμήματος Φορολογίας Νόμου [Ν.70(Ι)/2014], αντίστοιχα, 
αντίκειται στα Άρθρα 122 έως 125 του Συντάγματος, καθώς η αρμοδιότητα για διορισμό σε δημόσιες 
θέσεις ανήκει αποκλειστικά στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας,  

  
 
 
 

  
 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, μετά την ακύρωση των διορισμών του Εφόρου και των Βοηθών Εφόρων Φορολογίας με 
την έκδοση των ως άνω Αποφάσεων των πρωτόδικων Δικαστηρίων, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 4(17) 
και 5(14) του περί Τμήματος Φορολογίας Νόμου και επεκτάθηκε από τρεις (3) μήνες σε έξι (6) μήνες, 
με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη έξι (6) μήνες, η δυνατότητα του Υπουργού Οικονομικών να 
αναθέτει σε πρόσωπο τις εξουσίες, αρμοδιότητες και τα καθήκοντα Εφόρου Φορολογίας και Βοηθού 
Εφόρου Φορολογίας, αντίστοιχα, σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, η θέση του Εφόρου 
Φορολογίας και του Βοηθού Εφόρου Φορολογίας παραμένει κενή,  

  
 
 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, με βάση τον πιο πάνω Νόμο όπως τροποποιήθηκε από τον περί Τμήματος Φορολογίας 
(Τροποποιητικό) Νόμο του 2020 ο Υπουργός Οικονομικών, ανέθεσε για χρονική περίοδο έξι (6) 
μηνών, η οποία στη συνέχεια ανανεώθηκε για ακόμη έξι (6) μήνες, σε πρόσωπο τις εξουσίες, 
αρμοδιότητες και καθήκοντα του Εφόρου Φορολογίας στις 7 Ιουλίου 2020 και σε πρόσωπα εξουσίες, 
αρμοδιότητες και καθήκοντα Βοηθού Εφόρου Φορολογίας στις 17 Αυγούστου και 7 Σεπτεμβρίου 2020,   
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 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η ως άνω ανάθεση εξουσιών, αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του Εφόρου Φορολογίας 
λήγει οριστικά στις 6 Ιουλίου 2021 και των Βοηθών Εφόρων στις 16 Αυγούστου 2021 και 6 
Σεπτεμβρίου 2021 χωρίς δυνατότητα άλλης ανανέωσης,  

  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, λόγω της ακύρωσης των εν λόγω διορισμών σύμφωνα με την ως άνω ακυρωτική 

Απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, καθίσταται, υπό τις περιστάσεις, επείγουσα και 
αναγκαία η εξεύρεση άμεσης λύσης που θα επιτρέψει και θα διασφαλίσει την εύρυθμη και απρόσκοπτη 
λειτουργία του Τμήματος Φορολογίας και του κράτους ευρύτερα με απώτερο σκοπό την ομαλή 
διεξαγωγή των εργασιών του Τμήματος Φορολογίας και την διασφάλιση είσπραξης των δημοσίων 
εσόδων προς την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, ώστε να παρασχεθεί το αναγκαίο χρονικό 
περιθώριο στη διοίκηση να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες για πλήρη συμμόρφωση με τις 
σχετικές Αποφάσεις των Δικαστηρίων, 

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 

70(I) του 2014  
107(I) του 2014 
 27(I) του 2016 
82(Ι) του 2020. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Τμήματος Φορολογίας Νόμους του 2014 έως 2020 (που στο 
εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 
μαζί ως οι περί Τμήματος Φορολογίας Νόμοι του 2014 έως 2021.  

  
 

Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου.  

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (17) αυτού, 
με το ακόλουθο εδάφιο: 

  
  «(17)(α)  Σε περίπτωση που ο διορισμός του Εφόρου Φορολογίας ακυρωθεί με απόφαση 

αρμόδιου Δικαστηρίου ή για οποιονδήποτε λόγο η θέση κενωθεί, μέχρι την πλήρωση 
αυτής, όλες οι αρμοδιότητες, εξουσίες και τα καθήκοντα που ανατίθενται δυνάμει 
οποιασδήποτε νομοθεσίας στον Έφορο Φορολογίας, περιλαμβανομένων 
αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων που ανατίθενται στον Έφορο Φορολογίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (13) του άρθρου 4 του 
παρόντος Νόμου, ασκούνται από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών. 

   
          (β)  Για οποιαδήποτε πράξη ή για οτιδήποτε έχει υποχρέωση ή εντέλλεται να πράξει ο 

Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, δυνάμει της παραγράφου (α), 
δύναται να διενεργηθεί από οποιονδήποτε λειτουργό ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί 
δυνάμει γραπτής εξουσιοδότησης του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών 
και οποιαδήποτε δήλωση υπογεγραμμένη από τον Γενικό Διευθυντή που πιστοποιεί ότι 
πρόσωπο ενεργεί δυνάμει εξουσιοδότησής του, είναι δεκτή ως απόδειξη σε 
οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία. 

   
         (γ)     Πρόσωπο ή λειτουργός που με βάση διαταγή ή έγκριση ή εξουσιοδότηση του Γενικού 

Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών μετέχει στην εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης 
ή καθήκοντος που αφορά αρμοδιότητα, η οποία δυνάμει νομοθεσίας απαιτείται να 
εκτελεστεί από λειτουργό, το εν λόγω πρόσωπο ή λειτουργός θεωρείται ότι είναι 
αρμόδιος λειτουργός για την εκτέλεση της πράξης αυτής ή του καθήκοντος. 

   
         (δ)     Πρόσωπο ή λειτουργός, που ενεργεί δυνάμει των παραγράφων (β) και (γ) έχει όλες τις 

εξουσίες λειτουργού που αφορούν την πράξη ή το καθήκον που εκτελέστηκε ή 
πρόκειται να εκτελεστεί δυνάμει των εν λόγω παραγράφων.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (14) αυτού, 
με το ακόλουθο εδάφιο: 

   
  «(14)(α)  Σε περίπτωση που ο διορισμός του Βοηθού Εφόρου Φορολογίας ακυρώνεται με 

Απόφαση αρμόδιου Δικαστηρίου ή για οποιονδήποτε λόγο η θέση κενωθεί, μέχρι την 
πλήρωση αυτής, όλες οι αρμοδιότητες, εξουσίες και τα καθήκοντα που ανατίθενται 
δυνάμει οποιασδήποτε νομοθεσίας στον Βοηθό Έφορο Φορολογίας, ασκούνται από 
τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών. 

   
          (β)  Για οποιαδήποτε πράξη ή για οτιδήποτε έχει υποχρέωση ή εντέλλεται να πράξει ο 

Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών δυνάμει της παραγράφου (α), δύναται 
να διενεργηθεί από οποιονδήποτε λειτουργό ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί δυνάμει 
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γραπτής εξουσιοδότησης του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών και 
οποιαδήποτε δήλωση υπογεγραμμένη από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Οικονομικών που πιστοποιεί ότι πρόσωπο ενεργεί δυνάμει εξουσιοδότησής του, είναι 
δεκτή ως απόδειξη σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία. 

   
          (γ)   Πρόσωπο ή λειτουργός που με βάση διαταγή ή έγκριση ή εξουσιοδότηση του Γενικού 

Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών μετέχει στην εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης 
ή καθήκοντος που αφορά αρμοδιότητα, η οποία δυνάμει νομοθεσίας απαιτείται να 
εκτελεστεί από λειτουργό, το εν λόγω πρόσωπο ή λειτουργός θεωρείται ότι είναι 
αρμόδιος λειτουργός για την εκτέλεση της πράξης αυτής ή του καθήκοντος. 

   
          (δ)      Πρόσωπο ή λειτουργός, ο οποίος ενεργεί δυνάμει των παραγράφων (β) και (γ) έχει 

όλες τις εξουσίες λειτουργού που αφορούν την πράξη ή το καθήκον που εκτελέστηκε ή 
πρόκειται να εκτελεστεί δυνάμει των εν λόγω παραγράφων.». 

   
Λήξη της ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου.  
 

Κεφ.1. 
11 του 1989 

40(Ι) του 2020 
7(Ι) του 2021. 

 
 

4.-(1) Η ισχύς του περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021 λήγει στις 6 
Ιουλίου 2022. 
 
 
 (2) Εφαρμοζομένων των διατάξεων των άρθρων 10 και 11 του περί Ερμηνείας Νόμου και των 
διατάξεων του εδαφίου (1), ουδεμία πράξη, ενέργεια ή διαδικασία γενόμενη δυνάμει των διατάξεων 
του περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021 επηρεάζεται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 

http://www.mof.gov.cy/gpo

