Νομοθετικά
Νέα
Ν.Ν: 5/2020

27 Μαΐου 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
Ημερομηνία
22/05/2020
(ημερομηνία
ψήφισης του
Νομοσχεδίου)

Αρ. Νόμου

Τίτλος και περιγραφή

-

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020
Με τον εν λόγω Νόμο, τροποποιείται ο Περί
Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε
να παραχωρείται πίστωση φόρου σε
ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνητη
ιδιοκτησία σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως
κίνητρο για να προβούν σε εθελοντική
μείωση ενοικίου για περίοδο μέχρι 3 μήνες
εντός του 2020 λόγω των προβλημάτων της
πανδημίας. Η πίστωση φόρου που
παραχωρείται ισούται με 50% του ποσού
μείωσης του ενοικίου και καλύπτει μείωση
ενοικίου που δεν υπερβαίνει το 50% και δεν
είναι μικρότερη του 30% του μηνιαίου
ενοικίου.
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ημερομηνία
22/05/2020
(ημερομηνία
ψήφισης του
Νομοσχεδίου)

22/05/2020
(ημερομηνία
ψήφισης της Πρ.
Νόμου)

Αρ. Νόμου

Τίτλος και περιγραφή
Ο Περί Λήψης Εκτάκτων Μέτρων στον
Τομέα του Τουρισμού Νόμος του 2020

-

Ο Νόμος αυτός έχει ως σκοπό τη λήψη
μέτρων ούτως ώστε να υποβοηθηθεί ο
τομέας του τουρισμού που επηρεάζεται με
ακυρώσεις οργανωμένων ταξιδιών ,
κλείσιμο ξενοδοχειακών επιχειρήσεων,
απαγόρευση πτήσεων από και προς την
Κύπρο καθώς και ακυρώσεις κρουαζιέρων
Συγκεκριμένα δίδεται το δικαίωμα σε
διοργανωτές ταξιδιών, τουριστικές ή
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να εκδίδουν
στα 3 αντισυμβαλλόμενα μέρη πιστωτικές
σημειώσεις για προπληρωμές που έχουν
λάβει,
σε
περιπτώσεις
ακυρώσεων
συμβάσεων, λόγω της πανδημίας του
COVID-19, καθώς και να παραχωρηθούν
κυβερνητικές εγγυήσεις προς όφελος των
δικαιούχων των πιστωτικών σημειώσεων,
σε περιπτώσεις που διοργανωτές ταξιδιών,
τουριστικές ή ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
που εξέδωσαν πιστωτικές σημειώσεις
καταστούν αφερέγγυοι.

Ο περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές
Διατάξεις ) (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2020

-

Με τον παρόντα Νόμο τροποποιείται ο
βασικός νόμος, ώστε η ισχύουσα αναστολή
κάθε διαδικασίας προς ανάκτηση κατοχής
ακινήτου να παραταθεί μέχρι την 30ή
Σεπτεμβρίου 2020.
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ημερομηνία

Αρ. Νόμου

22/05/2020
(ημερομηνία
ψήφισης του
Νομοσχεδίου)

-

Τίτλος και περιγραφή
Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων
Κοινωνικών Εισφορών
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του
2020
Με τον παρόντα Νόμο, παρατείνεται η
χρονική περίοδος κατά την οποία δε
δύναται να εγερθεί πολιτική αγωγή για
οφειλές εναντίον προσώπου που είναι
δικαιούχο
ελάχιστου
εγγυημένου
εισοδήματος ή δημόσιου βοηθήματος από
την 1η Ιουλίου 2019, που ισχύει σήμερα,
μέχρι την 1η Ιουλίου 2020.

26/05/2020
(ημερομηνία
έκδοσης στην
Επίσημη Εφημερίδα)

49(I)/2020

Νόμος που τροποποιεί τον Περί
Εκτάκτων Μέτρων που λαμβάνονται
από
το
Υπουργείο
Εργασίας,
Πρόνοιας , Κοινωνικών Ασφαλίσεων
για την αντιμετώπιση της πανδημίας
του ιού COVID 19 του 2020
Σκοπός της τροποποίησης του εν λόγω
Νόμου είναι η επέκταση της περιόδου
παροχής ειδικών επιδομάτων από το
Υπουργείο Εργασίας, λόγω πανδημίας
μέχρι 12 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα
τροποποιείται το άρθρο 4 του βασικού
νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση
της φράσης «μέχρι τις 16 Μαΐου 2020»
(τέταρτη γραμμή), με τη φράση «μέχρι τις
12 Οκτωβρίου 2020». Ο εν λόγω Νόμος
τίθεται σε ισχύ από τις 17 Μαΐου 2020.
49(Ι)/2020
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ [ΚΔΠ]
Ημερομηνία
Έκδοσης
07/05/2020

Αριθμός
Απόφασης
195/2020

Τίτλος και περιγραφή
Ο Περί της Λήψης Εκτάκτων Μέτρων από
Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και
Εποπτικές Αρχές Νόμος του 2020
Με το εν λόγω διάταγμα, τροποποιείται το
βασικό
διάταγμα και
παραχωρείται
η
δυνατότητα αναστολής της καταβολής των
δόσεων στις οποίες είναι κάποιος πρωτοφειλέτης
ή συνοφειλέτης (φυσικά πρόσωπα, νομικά
πρόσωπα
δημοσίου
δικαίου,αυτοτελώς
εργαζομένοι
και
επιχειρήσεις)
που
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες συνέπεια
της
πανδημίας
και
δεν
παρουσίαζαν
καθυστέρηση πέραν των 30 ημερών κατά την 29η
Φεβρουαρίου 2020 ή/και την 30η Μαρτίου 2020.
Κ.Δ.Π 195/2020

08/05/2020

196/2020

Ο περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμος
Ο Υπουργός Υγείας σε συνέχεια των υπόλοιπων
διαταγμάτων, εξέδωσε νέο αναθεωρημένο
διάταγμα υγείας.
Κ.Δ.Π 196/2020

08/05/2020

202/2020

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου Νόμοι του 1993 έως 2017
Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης του
Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
αναφορικά με τις αγορές του Χρηματιστηρίου
που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας στις 8/8/2014 (Κ.Δ.Π 379/2014)
Κ.Δ.Π 202/2020
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ [ΚΔΠ]
Ημερομηνία
Έκδοσης
15/05/2020

Αριθμός
Απόφασης
212/2020

Τίτλος και περιγραφή
Η περί των Έκτακτων Μέτρων που
Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλισεων για
την αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού
Covid 19 Νόμος (Νόμος 27(Ι) του 2020)
Η
Υπουργός
Εργασίας,
Πρόνοιας
και
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
εξέδωσε
συμπληρωματική απόφαση (Αρ.18) του 2020 η
οποία αναφέρει τους όρους και προϋποθέσεις για
την παραχώρηση των επιδομάτων των ειδικών
σχεδίων.
Κ.Δ.Π 212/2020

15/05/2020

213/2020

Η περί των Έκτακτων Μέτρων που
Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλισεων για
την αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού
Covid 19 Νόμος (Νόμος 27(Ι) του 2020)
Η
Υπουργός
Εργασίας,
Πρόνοιας
και
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
εξέδωσε
συμπληρωματική απόφαση (Αρ.19) του 2020 η
οποία αναφέρει τους όρους και προϋποθέσεις για
την παραχώρηση των επιδομάτων των ειδικών
σχεδίων.
Κ.Δ.Π 213/2020
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ [ΚΔΠ]
Ημερομηνία
Έκδοσης
15/05/2020

Αριθμός
Απόφασης
214/2020

Τίτλος και περιγραφή
Ο περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμος
Ο Υπουργός Υγείας εξέδωσε νέο διάταγμα , ως το
περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για
Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοιού
Covid 19 Διάταγμα (Αρ.23) του 2020) με το οποίο
τροποποιούνται τα υφιστάμενα μέτρα και
καθορίζεται η ανώτατη χονδρική και λιανική τιμή
πώλησης
αντισηπτικών,
μασκών
και
θερμόμετρων από 18 Μαΐου – 30 Ιουνίου 2020.
Κ.Δ.Π 214/2020

20/05/2020

219/2020

Ο Περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμος
Ο περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων
για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοιού
COVID 19 ) Διάταγμα (Αρ.24) του 2020 με το
οποίο ο Υπουργός Υγείας καθορίζει νέα μέτρα ως
αυτά έχουν τροποποιηθεί με ισχύ από τις 6 π.μ
της 21ης Μαΐου 2020.
Κ.Δ.Π 219/2020

22/05/2020

220/2020

Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως
Φόρων (Παράταση Προθεσμίας Υποβολής
Φορολογικής Δήλωσης) Διάταγμα του
2020
Ο Υπουργός Οικονομικών εξέδωσε διάταγμα για
παράταση
της
προθεσμίας
υποβολής
φορολογικής δήλωσης (Έντυπο 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 2018, παρατείνεται μέχρι
τις 30/6/2020 και ώρα 23:59.
Κ.Δ.Π 220/2020
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ [ΚΔΠ]
Ημερομηνία
Έκδοσης
22/05/2020

Αριθμός
Απόφασης
Τροποποίηση
408/2017

Τίτλος και περιγραφή
Το περί Βεβαιώσεως & Εισπράξεως Φόρων
(Ανταλλαγή Πληροφοριών) στα Πλαίσια
της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων
Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή
Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών
Λογαριασμών
Αναφορικά με το εν λόγω διάταγμα, οι
παράγραφοι 34 και 50 διαγράφονται και
αντικαθίστανται.
Η παράγραφος 34 αφορά τη «Δέουσα ΕπιμέλειαΝέοι Λογαριασμοί Φυσικών ΠροσώπωνΑυτοπιστοποίηση» και η παράγραφος 50 αφορά
τους
«Λογαριασμούς
ΟντοτήτωνΝέοι
Λογαριασμοί – Προσδιορισμός κατά πόσο μια
οντότητα είναι δηλωτέο πρόσωπο.»
Τροποποίηση Κ.Δ.Π 408/2017
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