
 

 

Νομοθετικά  
Νέα 

 
 
  
  
Ν.Ν: 2/2020                                                                                            08 Απριλίου 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.   

 

Στο δελτίο αυτό, γίνεται αναφορά στην ψήφιση της ακόλουθης τροποποιητικής νομοθεσίας 

στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού .   

   

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ημερ. 

Δημοσίευσης 
Αρ. Νόμου Τίτλος και περιγραφή 

 

03/04/2020 

 

Ν.35(Ι)/2020 

 
Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως 
Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2020  
 
Ο εν θέματι τροποποιητικός νόμος αφορά 
την τροποποίηση του άρθρου 3 και του 
Πίνακα ΙV του βασικού νόμου έτσι ώστε το 
ποσό των €150 να αντικατασταθεί με το 
ποσό των €300. 
 
Ν.35(Ι)/2020 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/3516004F546CFD94C225853F00581B98/$file/4751%203%204%202020%20PARARTIMA%201o%20MEROS%20I.pdf
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Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του 

αρ.23(1) του Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμων του 2000 μέχρι (Αρ.3) του 

2019, έχει εκδώσει τον ακόλουθο Κανονισμό Κ.Δ.Π 145/2020. 

 

Η Υπουργός Εργασίας, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του περί 

των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 

Νόμου 27(Ι) του 2020, έχει εκδώσει τους ακόλουθους Κανονισμούς Κ.Δ.Π 

148/2020 και  Κ.Δ.Π 150/2020. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ [ΚΔΠ] 

Ημερομηνία 

Έκδοσης 

Αριθμός 

Απόφασης 
Τίτλος και περιγραφή 

02/04/2020 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΠ 145/2020 

 

 

 

 

 

 

Ο Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Απόδοση 
Φόρου από Ορισμένες Κατηγορίες Προσώπων) 
Διάταγμα του 2020.  
 
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει συγκεκριμένες 
κατηγορίες εμπορικών δραστηριοτήτων ότι 
οφείλουν να καταβάλουν για τις φορολογικές 
περιόδους που εμπίπτουν από 01/01/2020 – 
31/05/2020 ποσό που ανέρχεται σε 30% του 
οφειλόμενου φόρου για την καθορισμένη 
φορολογική περίοδο το οποίο καθίσταται 
πληρωτέο εντός 15 ημερών από το τέλος εκάστου 
ημερολογιακού μήνα. 
 
 
ΚΠΔ 145/2020 
 

03/04/2020 ΚΔΠ 148/2020 Η περί Ειδικών Σχεδίων για την Αντιμετώπιση 
των Επιπτώσεων του Κορωνοϊού COVID-19 
Συμπληρωματική Απόφαση (Αρ. 6) του 2020. 
 
Η εν λόγω απόφαση είναι συμπληρωματική των 
Σχεδίων που έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας με τις Κ.Δ.Π. 

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/D02226914C2D639DC225853E00328CD0/$file/5237%202%204%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
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127/2020, Κ.Δ.Π. 128/2020, Κ.Δ.Π. 129/2020, 
Κ.Δ.Π. 130/2020 και Κ.Δ.Π. 131/2020. 
 
ΚΔΠ 148/2020 
 
 

. 

06/04/2020 150/2020 Η περί Παράτασης της Προθεσμίας Καταβολής 
Εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Απόφαση (Αρ. 7) του 2020. 
 
 Σύμφωνα με την απόφαση αυτή,  επεκτείνεται η 
ημερομηνία καταβολής εισφορών επί των 
ασφαλιστέων αποδοχών των εργαζομένων για το 
μήνα Φεβρουάριο 2020 στο Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, από τις 31/03/2020 στις 
14/04/2020 χωρίς πρόσθετο τέλος ή 
επιβάρυνση. 
 
 
ΚΠΔ 150/2020 
 
 
 

 

 

 

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/F98B673810D43DDDC225853F005193F9/$file/5239%203%204%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/6CA38F6324216B8BC2258542004400FF/$file/5241%206%204%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf

