
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                        Ν. 84(Ι)/2020 
Αρ. 4768,  17.7.2020                               

Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 84(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΟΦΕΙΛΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2017 ΕΩΣ 2020 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  
τίτλος.  

4(Ι) του 2017 
129(Ι) του 2017 
158(Ι) του 2017 

1(Ι) του 2018 
65(Ι) του 2018 

11(Ι) του 2020. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων 
Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμους του 2017 έως 2020 (που 
στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών 
Νόμοι του 2017 έως (Αρ. 2) του 2020. 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 5 
του βασικού  
νόμου.  

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού 
της λέξης και του αριθμού «έξι (6)» (δεύτερη γραμμή), με τη λέξη και τον αριθμό «έντεκα (11)». 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 6  
του βασικού  
νόμου. 

3.  Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος της επιφύλαξης 
του εδαφίου (1) αυτού της φράσης «30ή  Ιουνίου 2020», με τη φράση «30ή Νοεμβρίου 2020». 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 10  
του βασικού  
νόμου. 

4.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

 (α)  Με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (β) αυτού και πριν την υφιστάμενη 
επιφύλαξη, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

  

       «Νοείται ότι, οποιεσδήποτε δόσεις δεν καταβλήθηκαν εντός της περιόδου που αρχίζει την 
1η Μαρτίου 2020 και λήγει την 30ή Ιουνίου 2020, και των δύο ημερομηνιών συμπερι-
λαμβανομένων, δεν συνυπολογίζονται στις πέντε (5) δόσεις που προβλέπονται στις διατάξεις 
της παραγράφου (α):». και   

   

  (β) με την αντικατάσταση στην υφιστάμενη επιφύλαξη της φράσης «Νοείται ότι» (πρώτη γραμμή), 
με τη φράση «Νοείται περαιτέρω ότι». 

  

 
 
 


