Νομοθετικά
Νέα
Ν.Ν: 3/2020

16 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, αναφέρονται οι ακόλουθοι τροποποιητικοί Νόμοι ως έχουν ψηφισθεί από
την Ολομέλεια της Βουλής και οι ακόλουθες Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις, ως
έχουν δημοσιοποιηθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ημερ.
Δημοσίευσης
Ψηφίστηκε
σε Νόμος
στις
15/04/2020
Αναμένεται
δημοσίευση
στην
Επίσημη
Εφημερίδα
της
Δημοκρατίας

Αρ. Νόμου

Τίτλος και περιγραφή
Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και
Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2020
Ο εν λόγω νόμος εισάγει στην εθνική νομοθεσία τις
ελάχιστες απαιτούμενες ρυθμίσεις για σκοπούς
προσαρμογής με απαιτήσεις που επιβάλλει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα Κράτη Μέλη στον τομέα
των θαλάσσιων μεταφορών και διασφαλίζεται η
συνέχιση του καθεστώτος φόρου χωρητικότητας της
Κύπρου για την περίοδο 2020-2029, δηλαδή του
συστήματος φορολόγησης με ετήσιο φόρο
χωρητικότητας προς διασφάλιση της ομαλής
συνέχισης της εφαρμογής των υφιστάμενων σχεδίων
κρατικών ενισχύσεων σε σχέση με τα κυπριακά
πλοία.
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ημερ.
Δημοσίευσης

Αρ. Νόμου

15/04/2020

Ν.37(Ι)/2020

Τίτλος και περιγραφή
Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020
Με τον παρόντα Νόμο παρέχεται δίμηνη παράταση
στην έναρξη επιβολής επιβαρύνσεων επί των
οφειλόμενων τελών στα αποχετευτικά συμβούλια.
Με το εν λόγω Νομοσχέδιο το άρθρο 30(3)
τροποποιείται.
Ν.37(Ι)/2020

15/04/2020

Ν.38(Ι)/2020

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2020
Ο παρόν Νόμος προβλέπει την παραχώρηση
παράτασης στην ημερομηνία έναρξης της ισχύος των
διατάξεων των άρθρων 11(γ), 20, 23(β), 26(β), 28(δ)
και 36(ε) του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ.
3) Νόμου του 2018, από τις 18 Απριλίου 2020 στις 18
Δεκεμβρίου 2020.
Οι διατάξεις αυτές αφορούν στην επιβολή
χρηματικής επιβάρυνσης από τον Έφορο Εταιρειών
σε εταιρείες, που παραλείπουν να υποβάλουν
έγκαιρα έντυπα και έγγραφα, όπως είναι η ετήσια
έκθεση εταιρείας, τα έγγραφα για τα εγγεγραμμένα
γραφεία εταιρειών, για παραχώρηση μετοχών κ.λπ.
Με την παρούσα τροποποίηση, η ημερομηνία για την
έναρξη της ισχύος των προνοιών του Νόμου ορίζεται
η 18η Δεκεμβρίου 2020.
Ν.38(Ι)/2020
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ [ΚΔΠ]
Ημερομηνία
Έκδοσης
08/04/2020

Αριθμός
Απόφασης
ΚΔΠ 151/2020

Τίτλος και περιγραφή
Η περί Ειδικών Σχεδίων για την
Αντιμετώπιση
των
Επιπτώσεων
του
Κορωνοϊού COVID-19 Συμπληρωματική
Απόφαση (Αρ. 8) του 2020
Η
Υπουργός
Εργασίας,
Πρόνοιας
και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δυνάμει των εξουσιών
που της έχουν παραχωρηθεί, έχει εκδώσει την εν
λόγω Απόφαση για τα ειδικά σχέδια που έχουν
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας με τις Κ.Δ.Π. 127/2020,
Κ.Δ.Π 128/2020, Κ.Δ.Π 129/2020, Κ.Δ.Π
130/2020, Κ.Δ.Π 131/2020 και Κ.Δ.Π 148/2020,
στην οποία παρατίθενται σχετικοί όροι και
προϋποθέσεις.
Κ.Δ.Π 151/2020

08/04/2020

ΚΔΠ 152/2020

Το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός
Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης
του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ.
14) του 2020)
Με το εν λόγω διάταγμα ο Υπουργός Υγείας,
πέραν των Κανονισμών που έχουν εκδοθεί με τα
Περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για
Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοιού
COVID – 19, Διατάγματα (Αρ.1) έως (Αρ.13) του
2020 και χωρίς επηρεασμό όσων εκ των
Κανονισμών εκείνων συνεχίζουν να ισχύουν,
παρέθεσε τα μέτρα που ισχύουν μέχρι την 30η
Απριλίου 2020.
Κ.Δ.Π 152/2020
.
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ [ΚΔΠ]
Ημερομηνία
Έκδοσης
09/04/2020

Αριθμός
Απόφασης
154/2020

Τίτλος και περιγραφή
Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Κύπρου για τη Λειτουργία του Ταμείου
Αποζημιώσεων Επενδυτών
Η παρούσα οδηγία αναφέρεται ως η Οδηγία
ΟΔ87-07(Α) του 2020 για το Ταμείο
Αποζημιώσεων Επενδυτών , η οποία τροποποιεί
την Οδηγία ΟΔ87-07 του 2019 για το Ταμείο
Αποζημιώσεων Επενδυτών.
Κ.Δ.Π 154/2020

09/04/2020

155/2020

Το περί Βεβαιώσεων και Εισπράξεων
Φόρων (Παράταση Προθεσμίας Υποβολής
Φορολογικής Δήλωσης) Διάταγμα του
2020
Σύμφωνα με το εν λόγω διάταγμα, δίδεται
παράταση στην υποβολή της φορολογικής
δήλωσης
εταιρείας
(Τ.Φ.4)
και
αυτοεργοδοτούμενου του οποίου ο κύκλος
εργασιών υπερβαίνει το ποσό των €70.000 και
έχει υποχρέωση να ετοιμάζει εξελεγμένους
λογαριασμούς για το έτος 2018, μέχρι την 1η
Ιουνίου 2020.
Σημειώνεται ότι, το παρόν διάταγμα αντικαθιστά
το διάταγμα
με αρ.5234
ημερομηνίας
30/03/2020, το οποίο αποσύρεται.
Κ.Δ.Π 155/2020
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ [ΚΔΠ]
Ημερομηνία
Έκδοσης
10/04/2020

Αριθμός
Απόφασης
161/2020

Τίτλος και περιγραφή
Το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός
Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης
του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ.
15) του 2020.
Ο Υπουργός Υγείας εξέδωσε επιπρόσθετο
διάταγμα, πέραν των Κανονισμών εκείνων που
συνεχίζουν να ισχύουν, για τους εργαζόμενους
στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα και την
εκπαιδευτική υπηρεσία καθώς και ρυθμίσεις για
τη λειτουργία ουσιωδών υπηρεσιών. Περαιτέρω
στο
εν
λόγω
διάταγμα
αναφέρονται
τροποποιήσεις στις Κ.Δ.Π. 152/2020 και Κ.Δ.Π
147/2020.
Κ.Δ.Π 161/2020

15/04/2020

169/2020

Το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός
Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης
του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα
(Αρ.16) του 2020
Ο Υπουργός Υγείας εξέδωσε επιπρόσθετο
διάταγμα στο οποίο, επιγραμματικά, υπάρχουν
αναφορές στον επαναπατρισμό προσώπων,
ανώτατες χονδρικές και λιανικές τιμές πώλησης
προϊόντων, οδηγίες για επιχειρήσεις και
απαγορεύσεις συναθροίσεων ενόψει της εορτής
του Πάσχα.
Κ.Δ.Π 169/2020
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