
 

 

Νομοθετικά  
Νέα 

 
 
  
  
Ν.Ν: 8/2020                                                                                               21 Ιουλίου 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 Αρ. Νόμου Τίτλος και περιγραφή 

Ψήφιση 
03/07/2020 

Αναμένεται 
δημοσίευση στην 

Ε/Ε 

 Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων και Επενδυτικών 
Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2019 
 
Ο εν λόγω Νόμος στοχεύει στην 
τροποποίηση του περί Εξυγίανσης 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών 
Εταιρειών Νόμου, ώστε να επιτευχθεί 
ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 
2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης 
Μαΐου 2014 για τη θέσπιση πλαισίου για 
την ανάκαμψη και την εξυγίανση 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
επενδύσεων και για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
των Οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 
2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 
2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 
2013/36/ΕΕ, καθώς και των Κανονισμών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και 
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ημερομηνία Αρ. Νόμου Τίτλος και περιγραφή 

(ΕΕ) αριθ. 648/2012 όπως τροποποιήθηκε 
τελευταία από την Οδηγία (ΕΕ) 
2017/2399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 
2017. 
 

 

Ψήφιση 
03/07/2020 

Έκδοση στην Ε/Ε 
17/07/2020 

84(Ι)/2020 Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης 
Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών 
Οφειλών (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2020 
 
Με την εν λόγω πρόταση νόμου 
τροποποιείται ο περί της Διαδικασίας 
Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών 
Οφειλών Νόμος, ώστε: 
 
1. να επεκταθεί η περίοδος καταβολής 

ληξιπρόθεσμων φορολογικών 
οφειλών προς το Τμήμα Φορολογίας 
μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020 και  

2. να αποφευχθεί η αυτοδίκαιη 
ακύρωση ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων 
φορολογικών οφειλών για τις οποίες 
δεν καταβλήθηκαν δόσεις μεταξύ της 
1ης Μαρτίου και της 30ής Ιουνίου 
2020. 

 
Ν.84(Ι)/2020 
 

Ψήφιση 
03/07/2020 

Έκδοση στην Ε/Ε 
06/07/2020 

Ν.82(Ι)/2020 Ο περί Τμήματος Φορολογίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 
 
Με τον εν λόγω Νόμο τροποποιείται ο περί 
Τμήματος Φορολογίας Νόμος, ώστε η 
διάρκεια της ανάθεσης από τον Υπουργό 
Οικονομικών σε πρόσωπο που πληροί τα 
απαιτούμενα προσόντα, των εξουσιών, 
αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του 
Εφόρου Φορολογίας και των Βοηθών 
Εφόρων Φορολογίας σε περίπτωση που οι 
αυτές θέσεις παραμένουν κενές,  να 
επεκταθεί από τρεις μήνες σε έξι μήνες με 

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/53FCC94A63765950C22585A8002A105C/$file/4768%2017%207%202020%20PARARTHMA%201o%20MEROS%20I.pdf
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ημερομηνία Αρ. Νόμου Τίτλος και περιγραφή 

δυνατότητα ανανέωσης της ανάθεσης για 
επιπλέον έξι μήνες.  
 
Ν.82(Ι)/2020 
 
 

Ψήφιση 
17/07/2020 

Αναμένεται 
δημοσίευση στην 

Ε/Ε 

 Ο περί Φορολογίας των 
Κληρονομιών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2020 
 
Σκοπός της τροποποίησης του Νόμου είναι 
η επιβολή τόκου επί του πληρωτέου φόρου 
κληρονομιάς σε μηνιαία αντί σε ημερήσια 
βάση. 
 

Ψήφιση  
17/07/2020 

Αναμένεται 
δημοσίευση στην 

Ε/Ε 

 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών 
Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2020 
 
Σκοπός της τροποποίησης του Νόμου είναι 
ώστε στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης 
είσπραξης φόρου κεφαλαιουχικών 
κερδών να επιβάλλεται τόκος σε μηνιαία 
αντί σε ημερήσια βάση. 
 

Ψήφιση 
17/07/2020 

Αναμένεται 
δημοσίευση στην 

Ε/Ε 

 Ο περί Φορολογίας Ακινήτου 
Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2020 
 
Σκοπός της τροποποίησης του Νόμου είναι 
στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης είσπραξης 
φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας να 
επιβάλλεται τόκος σε μηνιαία αντί σε 
ημερήσια βάση. 
 
 

Ψήφιση  
17/07/2020 

Αναμένεται 
δημοσίευση στην 

Ε/Ε 

 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου 
Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2020 
 
Ο Νόμος αυτός, τροποποιεί τον βασικό 
νόμο ώστε να επιτευχθεί ορθότερη 
εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/109/ΕΚ 

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/1368AB50958324E3C225859D004051FD/$file/4767%206%207%202020%20PARARTHMA%201o%20MEROS%20I.pdf
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ημερομηνία Αρ. Νόμου Τίτλος και περιγραφή 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 για 
την εναρμόνιση των προϋποθέσεων 
διαφάνειας αναφορικά με την 
πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των 
οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά και για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 2001/34/ΕΚ καθώς και να 
καταστεί αποτελεσματικότερη η 
εφαρμογή του. 
 

Ψήφιση  
17/07/2020 

 
Αναμένεται 

δημοσίευση στην 
Ε/Ε 

 
 

 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
(Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 
2020 
 
Ο Νόμος αυτός , εκσυγχρονίζει και 
απλοποιεί τον βασικό νόμο με την 
κατάργηση της υποχρέωσης του 
φορολογούμενου προσώπου για υποβολή 
εξισωτικής κατάστασης αναφορικά με 
άυλα περιουσιακά στοιχεία καθώς και να 
εισαχθούν ρυθμίσεις για δυνατότητα 
μεταφοράς εκπτώσεων που χορηγούνται 
αλλά δε διεκδικούνται κατά την 
εναπομείνασα προκαθορισμένη χρονική 
περίοδο ωφέλιμης ζωής των άυλων 
περιουσιακών στοιχείων. 
 

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ [ΚΔΠ] 

Ημερομηνία 
Έκδοσης 

Αριθμός 
Απόφασης 

Τίτλος και περιγραφή 

07/07/2020 294/2020 Ο περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμος 
 
Ο Υπουργός Υγείας εξέδωσε νέο διάταγμα, το 
οποίο αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως 
(Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της 
Εξάπλωσης του Κορωνοιού COVID-19) Διάταγμα 
(Αρ.32) του 2020, σύμφωνα με το οποίο 
καταργούνται κανονισμοί προηγούμενων 
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ [ΚΔΠ] 

Ημερομηνία 
Έκδοσης 

Αριθμός 
Απόφασης 

Τίτλος και περιγραφή 

διαταγμάτων και επιτρέπεται η διεξαγωγή 
αθλητικών πρωταθλημάτων κλειστών και 
ανοικτών χώρων άθλησης και η λειτουργία 
ιπποδρομιακών συναντήσεων με θεατές 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του 
Υπουργείου Υγείας και του Κυπριακού 
Οργανισμού Αθλητισμού. 
 
 
Κ.Δ.Π 294/2020 
 

10/07/2020 296/2020 Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου Νόμοι του 1993 έως 2017 
 
Με την παρούσα απόφαση, τροποποιείται η 
κανονιστική απόφαση του Συμβουλίου του Χ.Α.Κ 
ημερομηνίας 8/8/2014 (Κ.Δ.Π 379/2014) για 
τροποποίηση του Παραρτήματος 17 της 
Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις 
Αγορές του Χρηματιστηρίου. 
 
Κ.Δ.Π 296/2020 
 

10/07/2020 297/2020 Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου Νόμοι του 1993 έως 2017 
 
Με την παρούσα απόφαση, τροποποιείται η 
κανονιστική απόφαση του Συμβουλίου του Χ.Α.Κ 
ημερομηνίας 8/8/2014 (Κ.Δ.Π 379/2014) 
αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου. 
 
Κ.Δ.Π 297/2020 
 

14/07/2020 307/2020 Ο περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμος 
 
Ο Υπουργός Υγείας εξέδωσε νέο διάταγμα, το 
οποίο αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως 
(Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της 
Εξάπλωσης του Κορωνοιού COVID-19) Διάταγμα 
(Αρ.33) του 2020, σύμφωνα με το οποίο οι 
αιτητές ασύλου και οι νεοεισερχόμενοι 

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/1E2744D93ADF3E4BC225859E0041DD18/$file/5312%207%207%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/7CD6DB14A5EC1FAEC22585A10024BB0C/$file/5313%20%2010%20%207%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/7CD6DB14A5EC1FAEC22585A10024BB0C/$file/5313%20%2010%20%207%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ [ΚΔΠ] 

Ημερομηνία 
Έκδοσης 

Αριθμός 
Απόφασης 

Τίτλος και περιγραφή 

κρατούμενοι θα υποβάλλονται σε μοριακές 
εξετάσεις για τον Κορωνοιό. Περαιτέρω 
τροποποιείται ο Κανονισμός 2.17 του Περί 
Λοιμοκαθάρσεως Διάταγμα Αρ.24. 
   
Κ.Δ.Π 307/2020 
 

17/07/2020 308/2020 Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2020 
 
Σκοπός των εν λόγω κανονισμών, είναι η 
τροποποίηση των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Εισφορές) Κανονισμών, ώστε, στις περιπτώσεις 
που αυτοτελώς εργαζόμενος έχει διοριστεί από 
διοικητικό όργανο ή τα αποδεικτικά στοιχεία για 
το εισόδημά του έχουν εκδοθεί από οποιαδήποτε 
διοικητική αρχή και έχει υποβάλει αίτηση για 
πληρωμή εισφορών με βάση το πραγματικό του 
εισόδημα, η απόφαση του Διευθυντή Υπηρεσιών 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για καταβολή 
εισφορών πάνω στο ποσό των πραγματικών 
αποδοχών του να έχει ισχύ και πριν από την 
έναρξη της τριμηνιαίας περιόδου. 

 

 
Κ.Δ.Π 308/2020 
 

17/07/2020 316/2020 Ο περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμος 
 
Ο Υπουργός Υγείας εξέδωσε νέο διάταγμα, το 
οποίο αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως 
(Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της 
Εξάπλωσης του Κορωνοιού COVID-19) Διάταγμα 
(Αρ.34.) του 2020 με νέους Κανονισμούς και 
κατάργηση ή αντικατάσταση υποπαραγράφων 
προηγούμενων Κανονισμών. 
 
Κ.Δ.Π 316/2020 

 

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/6090D7310AF86085C22585A5003C0D41/$file/5315%2014%207%202020%20PARARTHMA%203o%20MEROS%20I.pdf
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/BA2F983833933344C22585A80023239B/$file/5316%20%2017%20%207%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/849647760277F884C22585A800400E8D/$file/5317%2017%207%202020%20PARARTHMA%203o%20MEROS%20I.pdf

