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   Λευκωσία, 02 Δεκεμβρίου 2022  

 
Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους  
Θέμα: Ενημέρωση σε θέματα Άμεσης και Έμμεσης Φορολογίας 
 
 
 
Κυρίες/οι,  
 

Συνεργασία ΚΕΒΕ - Positive Veritas 

Το ΚΕΒΕ, στο πλαίσιο της συνεχούς προσφοράς υπηρεσιών και υποστήριξης των μελών του, 
ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με την ηλεκτρονική πλατφόρμα Positive Veritas, 
για την παροχή πιο ολοκληρωμένης ενημέρωσης στα μέλη για θέματα άμεσης και 
έμμεσης φορολογίας.  

To Positive Veritas αποτελεί μια πρωτοποριακή διαδικτυακή πλατφόρμα πληροφόρησης και 
αναζήτησης/ έρευνας Κυπριακών φορολογικών θεμάτων, η οποία περιλαμβάνει ολόκληρο το 
φάσμα των πληροφοριών που χρειάζεται οποιοσδήποτε ασχολείται με ή χειρίζεται φορολογικά 
θέματα.  

Με περισσότερες από 12 πηγές πληροφοριών, 500 κατηγορίες και αναζήτηση που αξιοποιεί 
τεχνητή νοημοσύνη για την κατανόηση νοήματος και εννοιών. Το Positive Veritas προσφέρεται 
με συνδρομή και είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή (laptop, smartphone κλπ.).  Τα 
μέλη του ΚΕΒΕ έχουν τη δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ δοκιμής 30 ημερών και επίδειξης του 
συστήματος, αφού επισκεφθούν το σύνδεσμο  https://veritas.positive.cy/kebe .  

Μέσω της πλατφόρμας αυτής, το ΚΕΒΕ θα αποστέλλει σε εβδομαδιαία βάση, αρχής 
γενομένης από το Δεκέμβριο 2022, ενημέρωση για τα νεότερα και τις τροποποιήσεις που 
αφορούν όλο το φάσμα της φορολογίας (νομοθεσίες, κανονισμούς, διοικητικές πράξεις, 
εγκυκλίους, αποφάσεις του Εφοριακού Συμβουλίου, δικαστικές αποφάσεις, καθώς και 
συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας της Κύπρου με Τρίτες Χώρες).  

Η νέα αυτή διευθέτηση μέσω του CCCI News θα παρέχει ολοκληρωμένη ενημέρωση σε θέματα 
Κυπριακής Φορολογίας, με ένα εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο, στο οποίο θα υπάρχει όλη η 
σχετική πληροφόρηση, γεγονός που θα καταστήσει πιο εύκολη την παρακολούθηση των 
εξελίξεων στα θέματα της φορολογίας. Οι υφιστάμενες φορολογικές ενημερώσεις του ΚΕΒΕ 
θα συνεχίσουν να αποστέλλονται όπως γινόταν μέχρι τώρα μόλις ανακοινώνονται. 

Με εκτίμηση, 

Ζακ Μανιταράς 
Λειτουργός Τμ. Υπηρεσιών, Εμπορίου & Ψηφιοποίησης 



 

 

 

 
ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΕΒΕ 

 

 

Αγαπητά μέλη, 
 
Πιο κάτω θα βρείτε το εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο, στο οποίο υπάρχει ολοκληρωμένη 
παροχή ενημέρωσης σε θέματα άμεσης και έμμεσης φορολογίας. Λόγω της πανδημίας 
περιλαμβάνονται και ορισμένες σχετικές αποφάσεις, αν εφαρμόζεται. Οι σύνδεσμοι (links) 
θα είναι ενεργοί μέχρι 01/01/2023. 
 
Αυτή η ενημέρωση παρέχεται σε συνεργασία με τη διαδικτυακή πλατφόρμα Positive Veritas, 
την πλατφόρμα ενημέρωσης για φορολογικά ζητήματα της Κύπρου. Με περισσότερες 
από 12 πηγές πληροφοριών, 500 κατηγορίες και αναζήτηση που αξιοποιεί 
τεχνητή νοημοσύνη για την κατανόηση νοήματος και εννοιών, το Veritas σας 
βοηθά να διερευνάτε φορολογικά θέματα 10 φορές γρηγορότερα. Τα μέλη του 
ΚΕΒΕ έχουν τη δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ δοκιμής 30 ημερών και επίδειξης του 
συστήματος, αφού επισκεφτούν το σύνδεσμο https://veritas.positive.cy/kebe . 
 

 

Σε σχέση με την δημοσίευση της Ανακοίνωσης του Τμήματος Φορολογίας στις 21/11/2022 

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21/11/2022) όσον αφορά την Επιβολή και Είσπραξη τέλους 0,4% σύμφωνα με τον 

περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Νόμο έχουν αναρτηθεί τα πιο κάτω σχετικά 

έντυπα: 

1. Η τελευταία εκδοχή του νόμου περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Νόμος 

του 1989, ημερομηνίας 18/11/2022 Ν.172(Ι)/2022. 

 

2. Έντυπο ΤΦ 401 - Δήλωση Διάθεσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας, το οποίο έχει τροποποιηθεί και 

συμπεριλαμβάνει τον υπολογισμό της εισφοράς του 0.4% σύμφωνα με τον περί του 

Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Νόμο, ΤΦ 401. 

 
3. Έντυπο ΤΦ 402 - Δήλωση Διάθεσης Ιδιοκτησίας Μετοχών Εταιρειών το οποίο έχει 

τροποποιηθεί και συμπεριλαμβάνει τον υπολογισμό της εισφοράς του 0.4% σύμφωνα με τον 

περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Νόμο, ΤΦ 402. 

 

 

 

https://veritas.positive.cy/kebe
https://veritas.positive.cy/documents/XnZy0e0pEXDZEvPzPx91SudWgnt1qPLIzXZZ?share=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6IjYzN2YwZTg1OWM5MjUyZGFhN2UzNjdhMSIsIm5iZiI6MTY2OTI3MTE4MCwiZXhwIjoxNjcxODMyODAwfQ.mhtPwQjU67vAhV7Zl31Ng-pveCMqgKH2IK7yzAT7fRY
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TO ALL MEMBERS OF CCCI 

 

 

Dear Members,  
 
This is the weekly information bulletin, with comprehensive briefing in matters of direct and 
indirect taxation. Due to the pandemic, certain relevant government decisions are also 
included, where applicable. The links will be valid until 01/01/2023. 
 
This briefing is provided in collaboration with Positive Veritas, the search engine for Cyprus 
Tax. With over 12 sources of information, 500 categories and AI search that 
understands meaning and concepts, Veritas helps you answer tax questions 10x 
faster. CCCI members can claim a FREE 30-day trial by visiting 
https://veritas.positive.cy/kebe . 
 

 

 

In relation to the publication of the Tax Department Announcement on 21/11/2022 (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

21/11/2022) regarding the Imposition and Collection of a 0.4% fee in accordance with the Law on the 

Central Equal Distribution of Burdens, the following related documents have been uploaded:  

1. The latest version of the Law on the Central Agency for Equitable Burden Distribution Law of 

1989, dated 18/11/2022 N.172(I)/2022. 

 

2. Form TD 401 - Declaration of sale of Immovable Property, which has been amended to 

include the calculation of the 0.4% contribution in accordance with the Law on the Central 

Equal Distribution of Burdens, ΤΦ 401. 

 

3. Form TD 402 - Declaration of Sale of Shares which has been amended to include the 

calculation of the 0.4% contribution in accordance with the Law on the Central Equal 

Distribution of Burdens, ΤΦ 402. 
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