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Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021  
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 79(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΟΦΕΙΛΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2017 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2020 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

4(I) του 2017 
129(I) του 2017 
158(I) του 2017 

1(I) του 2018 
65(I) του 2018 
11(I) του 2020 

84(I) του 2020. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων 
Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της 
Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμους του 2017 έως (Αρ. 2)  του 
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 2021.  

 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 3  
του βασικού 
νόμου. 
 
 
 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου 
αυτού, με την ακόλουθη παράγραφο:  
 

«Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται σε φορολογικές οφειλές που αφορούν σε- 
 

(α) χρονικές περιόδους που προηγούνται της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του 
παρόντος Νόμου, οι οποίες καθορίζονται σε γνωστοποίηση του Εφόρου η οποία 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας· και 

 
(β) χρονικές περιόδους μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 2019, εφόσον ο οφειλέτης είναι 

πρόσωπο το οποίο εμπίπτει σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες: 
 

(i) Επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους υποκείμενους στο Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), που παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών 
τους για το έτος 2020 σε σύγκριση με το έτος 2019, τουλάχιστον κατά είκοσι 
πέντε τοις εκατό (25%), λόγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19∙ και 

 
(ii) επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους που εξαιρούνται από την υποχρέωση 

εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ (Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια, 
Ωδεία/Μουσικές Σχολές και Σχολές Χορού), που παρουσιάζουν μείωση του 
κύκλου εργασιών τους για το έτος 2020 σε σύγκριση με το έτος 2019, 
τουλάχιστον κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), λόγω των περιοριστικών 
μέτρων που λήφθηκαν για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του 
COVID-19:». 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 5  
του βασικού 
νόμου. 
 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

   (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο εδάφιο: 

  
 
 
 
 

11(Ι) του 2020. 

«(1) Οφειλέτης, ο οποίος επιθυμεί να προβεί σε ρύθμιση 
φορολογικής οφειλής - 

 
(α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου 3, 

δύναται να πράξει τούτο εντός έντεκα (11) μηνών από την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί της Διαδικασίας 
Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Τροπο-
ποιητικού) Νόμου του 2020, με την υποβολή αίτησης στον 
τύπο και κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε γνωστοποίηση 
του Εφόρου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας· ή 

 

  
 

(β) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του άρθρου 3, 
δύναται να το πράξει εντός δώδεκα (12) μηνών από την 



…(Ι) του 2021. ημερομηνία  έναρξης της ισχύος του περί της Διαδικασίας 
Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Τροπο-
ποιητικού) Νόμου του 2021.»∙ και 

 

    (β) με την αντικατάσταση, στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού, του σημείου της τελείας με το 
σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας 
επιφύλαξης: 

 
  «Νοείται ότι, οι διατάξεις του πιο πάνω εδαφίου δεν εφαρμόζονται για τις περιόδους 

από την 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.». 
 

Τροποποίηση  
του άρθρου 6  
του βασικού 
νόμου. 
 
 
 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
επιφύλαξης αυτού, με την ακόλουθη επιφύλαξη:  
 

 «Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου καμιά φορολογική δήλωση δεν 
θεωρείται υποβληθείσα, σε σχέση με- 
 

(i) φορολογικές οφειλές που καθορίζονται στην παράγραφο (α) του άρθρου 3, εάν υποβληθεί 
μετά την 30ή Νοεμβρίου 2020∙ 
 

(ii) φορολογικές οφειλές που καθορίζονται στην παράγραφο (β) του άρθρου 3, εάν υποβληθεί 
μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021.». 

 

Τροποποίηση  
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

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

 (α) Με την προσθήκη, στην αρχή της παραγράφου (β) αυτού, πριν από τη λέξη 
«παραλείπει» της φράσης «τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3,»∙ και 

  

 (β) με την αντικατάσταση στην πρώτη επιφύλαξη αυτού, της φράσης «λήγει την 30ή Ιουνίου 
2020» με τη φράση «λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020».  

  

Έναρξη  
της ισχύος  
του παρόντος 
Νόμου. 

6. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

 

 

 

 


