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Ε.Ε. Παρ. 111(1) 
Αρ. 4124, 28.7.2006 

Κ.Δ.Π. 314/2006 

Αριθμός 314 
Οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Καθίδρυση Εφοριακού Συμβουλίου) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβού
λιο δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 4Α των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 
Φόρων Νόμων του 1978 μέχρι 2005, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπρο
σώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 
1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990). 

Ot ΒΕΡΪ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 
2005 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 4Α (2) 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του 
χορηγούνται από το εδάφιο (2) του άρθρου 4Α των περί 

4 του 1978 Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων του 1978 μέχρι 

23 ίου 1978 2005, εκδίδει τους πιο κάτω Κανονισμούς. 
41 του 1979 

164 του 1987 
159 του 1988 
196 του 1989 
10 του 1991 
57 του 1991 

86(1) του 1994 
104(1) του 1995 / 
80(1) του 1999 

153 (Ι)του 1999 
122(1) του 2002 
146 (Ι) του 2004 
214(1) του 2004 
106(1) του 2005 

135(1) του 2005. 
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Συνοπτικός τίτλος. 

Επίσημη Εφημερίδα, 
Παράρτημα Τρίτο (Ι): 

2.7.1ΘΘ9 
23.2.2001 

22.12.2003 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί 
Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Καθίδρυση Εφοριακού 
Συμβουλίου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006 και θα 
διαβάζονται μαζί με τους περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 
Φόρων (Καθίδρυση Εφοριακού Συμβουλίου) Κανονισμούς 
του 1999 μέχρι 2003 (που στο εξής θα αναφέρονται ως οι 
«βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι 
παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Καθίδρυση Εφοριακού 
Συμβουλίου) Κανονισμοί του 1999 μέχρι 2006. 

—. 
Τροποποίηση του 
Κανονισμού 3 των 
βασικών κανονισμών. 

2. Η παράγραφος (1) του Κανονισμού 3 των βασικών 

κανονισμών αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 8(2), το 
Εφοριακό Συμβούλιο, που καθιδρύεται σύμφωνα με το 

άρθρο 4Α του Νόμου, αποτελείται από τον Πρόεδρο και 

πέντε μέλη.». 

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 8 των 
βασικών κανονισμών. 

3. Ο Κανονισμός 8 των βασικών κανονισμών 

αντικαθίσταται με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό: 

«8. (1) Σε περίπτωση που η θέση μέλους του Εφοριακού 

Συμβουλίου κενούται, το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα 

από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, διορίζει νέο 

μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του απερχόμενου 

μέλους. 

(2) Σε περίπτωση που η θέση του Προέδρου του 

Εφοριακού Συμβουλίου κενούται, το Υπουργικό 

Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού 

Οικονομικών, διορίζει ως προεδρεύον μέλος για το 

υπόλοιπο της θητείας του απερχόμενου Προέδρου, ένα 

από τα πέντε μέλη του Εφοριακού Συμβουλίου, με το 

μισθό μέλους, οπότε το Εφοριακό Συμβούλιο θα 

αποτελείται μέχρι το τέλος της τρέχουσας θητείας από το 

προεδρεύον μέλος και τα τέσσερα άλλα μέλη.». 

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 13 των 
βασικών κανονισμών. 

4. Η παράγραφος (2) του Κανονισμού 13 των βασικών 

κανονισμών αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«(2) Το προεδρεύον μέλος προεδρεύει και aid δυο 

κλιμάκια.». 




