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Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 

Αριθμός 105(Ι) του 2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2016 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
76(Ι) του 2016. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων 
Κοινωνικών Εισφορών Νόμο του 2016 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων 
Κοινωνικών Εισφορών Νόμοι του 2016 και 2017. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Η επιφύλαξη του άρθρου 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του 

αριθμού «2017» με τον αριθμό «2018». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 14 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το εδάφιο (7) του άρθρου 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτό, 

αμέσως μετά τη λέξη «ένστασης» (τρίτη γραμμή), της ακόλουθης πρότασης: 

  «ιδίως, και νοουμένου ότι θα διαπιστωθεί η ύπαρξη αιτιολογημένων λόγων, για τη μη εμπρόθεσμη 
υποβολή της αίτησης που προβλέπεται στο άρθρο 5, ή τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης 
αποδοχής που προβλέπεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 6, ή τη μη καταβολή τρέχουσας εισφοράς, 
εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην οικεία νομοθεσία, ως αναφέρεται στο άρθρο 10 υπό την 
προϋπόθεση ότι κατά την εξέταση της ένστασης ο οφειλέτης έχει καταβάλει την τρέχουσα εισφορά.». 

  
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

4.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει με 

τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
 

 (2) Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι αρχίζει από τις 2 
Ιουλίου 2017. 


