Νομοθετικά
Νέα
ΝΝ: 1/2020

30 Μαρτίου 2020

Ο ΣΕΛΚ παρακολουθεί τις εξελίξεις στο Κοινοβούλιο και στη νομοθετική εργασία
γενικότερα και με το παρόν σημείωμα επιθυμεί να σας ενημερώσει για τις νομοθεσίες που
είτε έχουν ψηφιστεί είτε έχουν τροποποιηθεί πρόσφατα και αφορούν, σε γενικές γραμμές,
στο λογιστικό επάγγελμα και στην οικονομία ευρύτερα.
Το πρώτο αυτό ενημερωτικό δελτίο αφορά αποκλειστικά στα μέτρα που ψηφίστηκαν
πρόσφατα από την Βουλή των Αντιπροσώπων για αντιμετώπιση της πανδημίας που έχει
προκληθεί από τον ιό COVID 19.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ημερομηνία
ψήφισης
27 / 3 / 2020

Αρ. Νόμου

Τίτλος και περιγραφή

Ν.24(Ι)/2020 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ
ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ.3) ΤΟΥ 2019
Σκοπός του νομοσχεδίου, με την τροποποίηση του Αρ.45
του βασικού νόμου και του Αρ.46Α, είναι σε περίπτωση
φορολογικής δήλωσης που υποβάλλεται για τις
καθορισμένες φορολογικές περιόδους που λήγουν 29
Φεβρουαρίου 2020, 31 Μαρτίου 2020 και 30 Απριλίου
2020 δε θα επιβάλλεται πρόσθετος φόρος και τόκος εάν
το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο υποβάλει
εμπρόθεσμα τη φορολογική του δήλωση και καταβάλει
το οφειλόμενο ποσό του ΦΠΑ μέχρι τις 10 Νοεμβρίου
2020. Εξαιρούνται υποκείμενα στο φόρο που ανήκουν
στις πιο κάτω κατηγορίες :
35111 (Παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος),
36001 (Συλλογή και διανομή νερού (για ύδρευση),
47111 (παντοπωλεία και υπεραγορές κυρίως τροφίμων),
47112 (περίπτερα -μίνι μάρκετ),
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47191 (Λιανικό εμπόριο ποικιλίας αγαθών σε
πολυκαταστήματα όπου δεν υπερισχύουν τα τρόφιμα,
τα ποτά και ο καπνός),
47211 (Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικώνφρουταρίες),
47221 (Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος
συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών),
47231 (Λιανικό εμπόριο ψαριών και θαλασσινώνψάρια, μαλάκια),
47241 (Λιανικό εμπόριο ψωμιού και λοιπών ειδών
αρτοποιίας),
47242 (Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής),
47301 (Λιανική πώληση καυσίμων),
47411 (Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών,
περιφερειακού εξοπλισμού και λογισμικού συμπ.
Βιντεοπαιχνιδιών),
47611 (Λιανικό εμπόριο βιβλίων),
47621 (λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης),
47651 (Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους εκτός
των βιντεοπαιχνιδιών),
47731 (Φαρμακεία),
61101 (Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου),
61201 (Υπηρεσίες διαδικτύου),
61301 (Δορυφορικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών),
61901 (άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών εκτός ΑΤΗΚ).
27 / 3 / 2020

Ν.25(Ι)/2020

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ
TOY 2001 ΕΩΣ 2017
Σκοπός των τροποποιήσεων του Νομοσχεδίου είναι η
διατήρηση της καταβολής των συνεισφορών για το
ΓΕΣΥ με τους προηγούμενους συντελεστές από
μισθωτούς,
εργοδότες,
αυτοεργοδοτούμενους,
εισοδηματίες και το Κράτος ως εργοδότης και ως τρίτο
μέρος, από την 1η Απριλίου 2020 μέχρι και την 30η
Ιουνίου 2020 προς ελάφρυνση όλων των οικονομικών
φορέων που καταβάλλουν εισφορές.
Επιπρόσθετα παρέχεται η εξουσία στον Υπουργό
Οικονομικών να αποφασίζει για την άρση ανωμαλιών
και επίλυση προβλημάτων ως δύνανται να προκύψουν
από την εφαρμογή του άρθρου ως τροποποιείται.
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Ν.26(Ι)/2020 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2018
Σκοπός των τροποποιήσεων του Νομοσχεδίου είναι να
δώσει την δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών να
εκδίδει διατάγματα για να επιτευχθεί η αναστολή
υποβολής της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος για
εταιρείες, εισοδήματος αυτοεργοδοτούμενων με
λογαριασμούς ή υπόχρεους για υποβολή δήλωσης

27 / 3 / 2020

Ν.27(Ι)/2020

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ COVID 19
Με το εν λόγω νομοσχέδιου παραχωρούνται προσωρινά
εξουσίες στην Υπουργό Εργασίας έτσι ώστε να
αποφασίζει για ορισμένα θέματα, όπως το επίδομα
ασθενείας, την ειδική άδεια σε εργαζόμενους γονείς και
το ανεργιακό επίδομα που αποσκοπούν στην καλύτερη
διαχείριση της πανδημίας. Περαιτέρω η Υπουργός
Εργασίας θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει επί
διαδικαστικών θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή του
Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου και άλλων Νόμων
προς απλοποίηση των διαδικασιών προς όφελος της
αντιμετώπισης της πανδημίας.

27 / 3 / 2020

Ν.28(Ι)/2020 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2014
Σκοπός του Νομοσχεδίου είναι η εισαγωγή του νέου
όρου
«τηλεδιάσκεψη»
ως
νομότυπο
μέσο
πραγματοποίησης συνεδριών.
Επίσης δίδεται η δυνατότητα στον Υπουργό
Οικονομικών να εκδίδει διατάγματα για θέματα
τεχνικής φύσης αναφορικά με την ομαλή διεξαγωγή της
τηλεδιάσκεψης.
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Ν.29(Ι)/2020 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2016 ΕΩΣ 2018
Σκοπός της τροποποίησης του άρθρου 7 του βασικού
νόμου με το πιο πάνω νομοσχεδίου, είναι η επέκταση της
περιόδου αποπληρωμής στους οφειλέτες που είναι
ενταγμένοι σε ρύθμιση αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων
εισφορών για δύο μήνες και αναστολή της καταβολής
των δόσεων για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020,
χωρίς επηρεασμό του ποσού της οφειλής τους.

27 / 3 / 2020

Ν.30(Ι)/2020 Ο ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2020
Σκοπός του Νομοσχεδίου είναι η αναστολή μέχρι και τις
31 Μαΐου 2020 οποιασδήποτε απόφασης για διάταγμα
ανάκτησης κατοχής υποστατικού από το Δικαστήριο για
ενοίκια νομίμως οφειλόμενα μέχρι και την 29η
Φεβρουαρίου 2020.

27 / 3 / 2020

Ν.31(Ι)/2020

Ο ΠΕΡΙ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2020
Σκοπός του Νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του
βασικού νόμου, συγκεκριμένα του άρθρου 7 του βασικού
νόμου, έτσι ώστε να αυξηθούν οι χρηματικές ποινές και
το μέγιστο ποσό των 450 λιρών αντικαθίσταται με το
ποσό των 3000Ευρώ, σε περιπτώσεις που το
πρόσωπο/α που διαπράξει αδίκημα/αδικήματα κατά
παράβαση του Περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου (Κεφ.260)
ώστε οι ποινές τους να καταστούν αποτρεπτικές για την
παραβίαση τους από τον οποιονδήποτε.

27 / 3 / 2020

Ν.32(Ι)/2020 Ο ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ
ΤΟΥ 2020
Σκοπός του Νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του
βασικού νόμου ούτως ώστε τα αδικήματα κατά
παράβαση του Περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου (Κεφ.260)
και των εκδιδόμενων κανονισμών να υπόκεινται σε
εξώδικη ρύθμιση.
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Ν.33(Ι)/2020 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2020
Σκοπός του Νόμου είναι η ανάθεση εξουσιών στο
Υπουργικό Συμβούλιο προς λήψη περιορισμένης
έκτασης και προσωρινού χαρακτήρα μέτρων από
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και αρμόδιες
εποπτικές αρχές (ΚΤΚ, ΕΚΚ, Έφορο Ασφαλίσεων,
Έφορο Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών
Παροχών) με τη σύμφωνο γνώμη της Κεντρικής
Τράπεζας Κύπρου. Τα μέτρα αναστολής αφορούν τα
ακόλουθα:
1.Την
αναστολή
της
αποπληρωμής
δόσεων
συμπεριλαμβανομένων και των τόκων για πιστωτικές
διευκολύνσεις προς:
Α. Χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (δυνάμει του
άρθρου 2 του Νομοσχεδίου χρηματοοικονομικός
οργανισμός, σημαίνει οποιονδήποτε από τους
οργανισμούς που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία και
κατέχει άδεια λειτουργίας από αρμόδια αρχή στη
Δημοκρατία, καθώς και οποιονδήποτε άλλο οργανισμό
κατέχει άδεια λειτουργίας από αρμόδια αρχή στη
Δημοκρατία και ο οποίος υπόκειται σε εποπτεία από τις
αρμόδιες εποπτικές αρχές)
και
Β. Καθορισμένες κατηγορίες δανειοληπτών.
2.Την αναστολή οποιωνδήποτε μέτρων από τους
χρηματοοικονομικούς
οργανισμούς
λόγω
της
εφαρμογής του προηγούμενου μέτρου.
3.Την
αναστολή
των
υποχρεώσεων
των
χρηματοοικονομικών οργανισμών για την ετοιμασία,
υποβολή και ανακοίνωση των οικονομικών τους
καταστάσεων.

Πρόσβαση στους πιο πάνω Νόμους:
Οι πιο πάνω Νόμοι είναι αυτούσια διαθέσιμοι στους ακόλουθους συνδέσμους:
Νόμοι 24 έως 32/2020
Νόμος 33(Ι)/2020
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ [ΚΔΠ]
Ημερομηνία
ψήφισης
26 / 3 / 2020

Αρ. Νόμου
ΚΠΔ
120/2020

Τίτλος και περιγραφή
Οδηγία ΟΔ87-03(Δ) του 2020 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για τα Τέλη και τις
Συνδρομές στο Πεδίο Περί Επενδυτικών
Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων &
Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος.
Σύμφωνα με την εν λόγω Κανονιστική Διοικητική Πράξη
η Επιτροπή δύναται να αποφασίζει την παράταση σε
προθεσμίες λόγω των συνθηκών που επικρατούν στη
Δημοκρατία.
ΚΔΠ 120/2020

26 / 3 / 2020

ΚΔΠ
125/2020

Οδηγία του 2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Κύπρου για την Παρεμπόδιση και
Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Παράνομες Δραστηριότητες.
Σύμφωνα με την εν λόγω Κανονιστική Διοικητική Πράξη
, τροποποιείται η παράγραφος 6 (για τα πρακτικά και
την έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή) και το Μέρος Χ της
Οδηγίας της ΕΚΚ και προστίθεται και το άρθρο 37Α
σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή δύναται να
αποφασίζει την παράταση σε προθεσμίες λόγω των
συνθηκών που επικρατούν στη Δημοκρατία.
ΚΠΔ 125/2020
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ΚΠΔ
129/2020

Ο περί των Εκτάκτων Μέτρων που λαμβάνονται
από το Υπουργείο Εργασίας, Προνοίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αντιμετώπιση
της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νομός 27(Ι)
του 2020
Η παρούσα Απόφαση της Υπουργού φέρει την ονομασία
«Ειδικό Σχέδιο των Αυτοτελών Εργαζομένων
Απόφαση (Αρ. 3)» και φέρει επισυνημμένα τα
σχετικά έντυπα προς συμπλήρωση.
ΚΠΔ 129/2020

29 / 3 / 2020

ΚΔΠ
130/2020

Ο περί των Εκτάκτων Μέτρων που λαμβάνονται
από το Υπουργείο Εργασίας, Προνοίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αντιμετώπιση
της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νομός 27(Ι)
του 2020
Η εν λόγω Απόφαση της Υπουργού φέρει την ονομασία
«Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των
Εργασιών της Επιχείρησης (Αρ.4) του 2020» και
φέρει επισυνημμένα τα σχετικά έντυπα προς
συμπλήρωση.
ΚΔΠ 130/2020

29 / 3 / 2020

ΚΔΠ
131/2020

Ο περί των Εκτάκτων Μέτρων που λαμβάνονται
από το Υπουργείο Εργασίας, Προνοίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αντιμετώπιση
της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νομός 27(Ι)
του 2020
Η παρούσα Απόφαση της Υπουργού φέρει την ονομασία
«Ειδικό Σχέδιο Μερικής Απασχόλησης της
Επιχείρησης Απόφαση (Αρ. 4)» και φέρει
επισυνημμένα τα σχετικά έντυπα προς συμπλήρωση.
ΚΠΔ 131/2020
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30 / 5 / 2020

ΚΔΠ
132/2020

Οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων
Νόμοι του 1978 έως 2018
Αφορά στην παράταση της προθεσμίας υποβολής
φορολογικής δήλωσης (Τ.Φ.4 για εταιρείες και Τ.Φ.1 για
αυτοεργοδοτούμενους) καθώς και παράταση της
προθεσμίας καταβολής του οφειλόμενου φόρου
σύμφωνα με τις εν λόγω δηλώσεις.
ΚΠΔ 132/2020

30 / 5 / 2020

ΚΔΠ
134/2020

Ο περί Λήψης Εκτάκτων Μέτρων από
Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και
Εποπτικές Αρχές Νόμος
Αφορά στην αναστολή η υποχρέωση καταβολής των
δόσεων περιλαμβανομένων και των τόκων σε
πιστωτικές διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν ή/και
αγοράστηκαν ή/και τυγχάνουν διαχείρισης από
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.
ΚΠΔ 134/2020
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