
 

 

N. 84(Ι)/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ  
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ  Ι 
 

 

Αριθμός 4897 Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022 925 

      

Ο περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και Κυρηνείας (Προσωριναί Διατάξεις) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 84(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΑΙ 
ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1984 ΕΩΣ 2020 

 
                  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός 
τίτλος. 

44(Ι) του 1984 
51(Ι) του 1986 
78(Ι) του 1990 

18(Ι) του 2020. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων 
Αμμοχώστου και Κυρηνείας (Προσωριναί Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και θα 
διαβάζεται μαζί με τους περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και Κυρηνείας 
(Προσωριναί Διατάξεις) Νόμους του 1984 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 Επαρχιακών 
Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και Κυρηνείας (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμοι του 1984 έως 
2022. 

  
Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη  
ειδικής διάταξης. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος αυτού της ακόλουθης ειδικής 
διάταξης: 

  
 «Ειδική διάταξη 

αναφορικά με την 
συμπλήρωση των 
υφιστάμενων αρχείων 
και την υποβολή των 
σχετικών δηλώσεων. 

16. Ανεξαρτήτως των προβλεπομένων στις διατάξεις των άρθρων 4 
και 5 σε σχέση με την ετοιμασία και την υιοθέτηση νέων αρχείων και την 
προθεσμία υποβολής των αναφερόμενων στα εδάφια (1) και (2) του 
άρθρου 5 δηλώσεων, εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 
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84(Ι) του 2022. 

 
(α) 

 
Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Επαρχιακών 
Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και Κυρηνείας (Προσω-
ριναί Διατάξεις) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2022, ο Διευ-
θυντής, εντός ενός μηνός, για σκοπούς συμπλήρωσης των 
υφιστάμενων αρχείων καλεί κατόπιν σχετικής ειδοποίησης, η 
οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 
καθώς και σε άλλη εφημερίδα και μέσα μαζικής επικοινωνίας, 
τους ιδιοκτήτες ακινήτων ή/και όσους έχουν συμφέρον σε 
ακίνητα τα οποία δεν έχουν προηγουμένως δηλωθεί, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, όπως υποβάλουν ενώπιόν 
του κατά τον καθορισμένο τύπο, δήλωση, για τα πιο πάνω 
ακίνητα.   

    
  (β) Η αναφερόμενη στην παράγραφο (α) δήλωση πρέπει να 

περιέχει στοιχεία σε σχέση με το συγκεκριμένο ακίνητο, 
περιλαμβνομένου του πιστοποιητικού εγγραφής, εφόσον αυτό 
υπάρχει, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία ή έγγραφα τα οποία 
αφορούν την ύπαρξη  συγκεκριμένου συμφέροντος επί του εν 
λόγω ακινήτου με βάση τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου 
(1) του άρθρου 5.».   

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                Ν. 85(Ι)/2022 
Αρ. 4897,  24.6.2022    

Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροπο-
ποιητικός) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 85(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟYΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ) 
(ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟYΣ ΤΟΥ 1991 ΕΩΣ 2018 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

139 του 1991 
99(I) του 1992 
35(I) του 1994 

7(I) του 1996 
33(I) του 1998 
59(I) του 2003 
56(I) του 2006 

119(I) του 2007 
141(I) του 2009 

39(I) του 2010 
68(I) του 2012 

144(I) του 2018. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα
Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους 
περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμους 
του 1991 έως 2018  (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και 
ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και 
Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμοι του 1991 έως 2022. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος
της υφιστάμενης επιφύλαξης αυτού του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας 
και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων επιφυλάξεων: 

«Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου 
και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, ο Κηδεμόνας δύναται να 
παραχωρήσει στον κάτοχο εγγράφου παραχώρησης τουρκοκυπριακής 
περιουσίας για σκοπούς αυτοστέγασης, δικαίωμα επέκτασης της χρήσης του 
ακινήτου και για σκοπούς επαγγελματικής στέγης: 

90 του 1972 
56 του 1982 
7 του 1990 

28 του 1991 
91(Ι) του 1992 
55(Ι) του 1993 
72(Ι) του 1998 
59(Ι) του 1999 

142(Ι) του 1999 
241(Ι) του 2002 

29(Ι) του 2005 
135(Ι) του 2006 

11(Ι) του 2007 
46(Ι) του 2011 
76(Ι) του 2011 

130(Ι) του 2011 
164(Ι) του 2011 

33(Ι) του 2012 
110(Ι) του 2012 
150(Ι) του 2012 

20(Ι) του 2013 
65(Ι) του 2013 

120(Ι) του 2014 
39(Ι) του 2015 

134(Ι) του 2015 
24(I) του 2016 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, για την παραχώρηση του υπό αναφορά 
δικαιώματος επέκτασης της χρήσης του ακινήτου ο πιο πάνω κάτοχος πρέπει να 
εξασφαλίσει από τις αρμόδιες αρχές τις απαιτούμενες άδειες με βάση τις 
διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τις διατάξεις του περί 
Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.». 
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142(Ι) του 2018 
16(Ι) του 2019 

75(Ι) του 2021. 
 
    Κεφ. 96. 

14 του 1959 
67 του 1963 
6 του 1964 

65 του 1964 
12 του 1969 
38 του 1969 
13 του 1974 
28 του 1974 
24 του 1978 
25 του 1979 
80 του 1982 
15 του 1983 
9 του 1986 

115 του 1986 
199 του 1986 

53 του 1987 
87 του 1987 

316 του 1987 
108 του 1988 
243 του 1988 
122 του 1990 

97(I) του 1992 
45(I) του 1994 
14(I) του 1996 
52(I) του 1996 
37(I) του 1997 
72(I) του 1997 
71(I) του 1998 
35(I) του 1999 
61(I) του 1999 
81(I) του 1999 
57(I) του 2000 
66(I) του 2000 
73(I) του 2000 

126(I) του 2000 
157(I) του 2000 

26(I) του 2002 
33(I) του 2002 

202(I) του 2002 
101(I) του 2006 

21(I) του 2008 
32(I) του 2008 
47(I) του 2011 
77(I) του 2011 

131(I) του 2011 
152(I) του 2011 

34(I) του 2012 
149(I) του 2012 

66(Ι) του 2013 
40(Ι) του 2015 
19(I) του 2016 

111(I) του 2017 
143(I) του 2017 
143(I) του 2018 

17(I) του 2019 
53(I) του 2021. 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                          Ν. 86(Ι)/2022 
Αρ. 4897,  24.6.2022                             

Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα 
με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 86(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΝΟΜΟ 

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
   Κεφ. 116. 

77 του 1977 
54(I) του 2011 

146(I) του 2011 
147(I) του 2014 
144(I) του 2015 

95(I) του 2016 
147(I) του 2018. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών 
και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 
Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμο (που στο εξής 
θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 46Α 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 46Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, 
αμέσως μετά τη λέξη «ελέγχονται» (δέκατη έκτη γραμμή), των λέξεων «ή επισκοπούνται». 

 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 64Α 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 64Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

   
 (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης «Οικονομικές Καταστάσεις και 

Έλεγχος» (τρίτη και τέταρτη γραμμή), με τη φράση «Οικονομικές Καταστάσεις και 
Έλεγχος ή Επισκόπηση»∙ και 

   
 (β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (στ) του εδαφίου (2) αυτού της φράσης 

«έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 156» (τρίτη και τέταρτη γραμμή), με τη φράση «έλεγχο 
ή επισκόπηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152Α». 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 87(Ι)/2022 
Αρ. 4897,  24.6.2022                             

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 87(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
       Κεφ. 113. 

9 του 1968 
76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 

19 του 1990 
41(Ι) του 1994 
15(Ι) του 1995 
21(Ι) του 1997 
82(Ι) του 1999 

149(Ι) του 1999 
2(Ι) του 2000 

135(Ι) του 2000 
151(Ι) του 2000 

76(Ι) του 2001 
70(Ι) του 2003 

167(Ι) του 2003 
92(Ι) του 2004 
24(Ι) του 2005 

129(Ι) του 2005 
130(Ι) του 2005 

98(Ι) του 2006 
124(Ι) του 2006 

70(Ι) του 2007 
71(Ι) του 2007 

131(Ι) του 2007 
186(Ι) του 2007 

87(Ι) του 2008 
41(Ι) του 2009 
49(Ι) του 2009 
99(Ι) του 2009 
42(Ι) του 2010 
60(Ι) του 2010 
88(Ι) του 2010 
53(Ι) του 2011 

117(Ι) του 2011 
145(Ι) του 2011 
157(Ι) του 2011 
198(Ι) του 2011 

64(Ι) του 2012 
98(Ι) του 2012 

190(Ι) του 2012 
203(Ι) του 2012 

6(Ι) του 2013 
90(Ι) του 2013 
74(Ι) του 2014 
75(Ι) του 2014 
18(Ι) του 2015 
62(I) του 2015 
63(Ι) του 2015 
89(I) του 2015 

120(I) του 2015 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και θα 
διαβάζεται μαζί με τον περί Εταιρειών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 
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40(I) του 2016 
90(I) του 2016 
97(I) του 2016 
17(I) του 2017 
33(I) του 2017 
51(I) του 2017 
37(I) του 2018 
83(Ι) του 2018 

149(I) του 2018 
163(I) του 2019 

38(I) του 2020 
43(I) του 2020 

191(I) του 2020 
192(I) του 2020 

43(I) του 2021 
117(I) του 2021 
150(I) του 2021 
151(I) του 2021. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 120  
του βασικού  
νόμου. 

2. Το άρθρο 120 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου 
(4) αυτού του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως 
μετά, των ακόλουθων επιφυλάξεων:  

  
 

87(Ι) του 2022. 
«Νοείται ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, από την ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, το 
ανώτατο όριο της συνολικής επιβάρυνσης για τις ετήσιες εκθέσεις με ημερομηνία σύνταξης εντός των 
ετών 2021 και 2022 δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα ευρώ (€150) για κάθε παράβαση: 

  
  Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία εταιρείες κατέβαλαν, πριν από την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2022, χρηματική 
επιβάρυνση η οποία υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα ευρώ (€150) για ετήσιες εκθέσεις με ημερομηνία 
σύνταξης εντός των ετών 2021 ή/και 2022, το ποσό της διαφοράς επιστρέφεται.». 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                          Ν. 88(Ι)/2022 
Αρ. 4897,  24.6.2022                             

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 88(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
   Κεφ. 113. 

9 του 1968 
76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 

19 του 1990 
46(Ι) του 1992 
96(Ι) του 1992 
41(I) του 1994 
15(I) του 1995 
21(I) του 1997 
82(I) του 1999 

149(I) του 1999 
2(I) του 2000 

135(I) του 2000 
151(I) του 2000 

76(I) του 2001 
70(I) του 2003 

167(I) του 2003 
92(I) του 2004 
24(I) του 2005 

129(I) του 2005 
130(I) του 2005 

98(I) του 2006 
124(I) του 2006 

70(I) του 2007 
71(I) του 2007 

131(I) του 2007 
186(I) του 2007 

87(I) του 2008 
41(I) του 2009 
49(I) του 2009 
99(I) του 2009 
42(I) του 2010 
60(I) του 2010 
88(I) του 2010 
53(I) του 2011 

117(I) του 2011 
145(I) του 2011 
157(I) του 2011 
198(I) του 2011 

64(I) του 2012 
98(I) του 2012 

190(Ι) του 2012 
203(Ι) του 2012 

6(Ι) του 2013 
90(I) του 2013 
74(Ι) του 2014 
75(Ι) του 2014 
18(Ι) του 2015 
62(Ι) του 2015 
63(Ι) του 2015 
89(I) του 2015 

120(I) του 2015 
40(I) του 2016 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εταιρειών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως 
«ο βασικός νόμος»). 
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90(I) του 2016 
97(I) του 2016 
17(I) του 2017 
33(I) του 2017 
51(I) του 2017 
37(I) του 2018 
83(I) του 2018 

149(I) του 2018 
163(I) του 2019 

38(I) του 2020 
43(I) του 2020 

191(I) του 2020 
192(I) του 2020 

43(I) του 2021 
117(I) του 2021 
150(Ι) του 2021 
151(Ι) του 2021 

87(Ι) του 2022. 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη 
αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 
 

  
 «“Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκοπήσεων” σημαίνει το Διεθνές Πρότυπο Ανάθεσης 

Επισκόπησης 2400, όπως αυτό έχει εκδοθεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) 
μέσω του Διεθνούς Συμβουλίου Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB) και όπως αυτό 
δύναται να τροποποιείται ή να αντικαθίσταται από καιρού εις καιρό∙ 

   
 “επισκόπηση” σημαίνει την επισκόπηση σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων 

Επισκοπήσεωνꞏ». 
   
Τροποποίηση 
του άρθρου 121 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 121 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 
εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  
 «(5) Σε περίπτωση κατά την οποία στην ετήσια έκθεση επισυνάπτονται οικονομικές 

καταστάσεις που υποβλήθηκαν σε επισκόπηση, ο έφορος εταιρειών καταχωρεί την ετήσια 
έκθεση χωρίς να ασκεί οποιονδήποτε έλεγχο κατά πόσο αυτό ήταν επιτρεπτό κατά την 
παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 152Α.». 

   
Τροποποίηση  
του τίτλου  
των άρθρων 141 
έως 155 
του βασικού 
νόμου. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του τίτλου «Οικονομικές 
Καταστάσεις και Έλεγχος» που προηγείται των άρθρων 141 έως 155 αυτού με τον τίτλο 
«Οικονομικές Καταστάσεις και Έλεγχος ή Επισκόπηση». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 150 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 150 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
 (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «αντικείμενο 

εκθέσεως» (τέταρτη γραμμή), των λέξεων «ελέγχου ή επισκόπησης» και, αμέσως 
μετά τη λέξη «γνώμης» (όγδοη γραμμή), των λέξεων «ή συμπεράσματος»∙ και 

   
 (β) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (β) αυτού της 

φράσης «η γνώμη των ελεγκτών, καθώς και οποιεσδήποτε παραπομπές που 
χρήζουν προσοχής, χωρίς η έκθεση των ελεγκτών» (πρώτη, δεύτερη και τρίτη 
γραμμή) με τη φράση «η γνώμη ή το συμπέρασμα των ελεγκτών, καθώς και 
οποιεσδήποτε παραπομπές που χρήζουν προσοχής, χωρίς η έκθεση ελέγχου ή 
επισκόπησης των ελεγκτών». 
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Τροποποίηση  
του άρθρου 151 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το εδάφιο (3) του άρθρου 151 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «πλήρες 
κείμενο της έκθεσης» (πέμπτη γραμμή), της φράσης «ελέγχου ή επισκόπησης» και, 
αμέσως μετά τη λέξη «γνώμης» (έβδομη γραμμή), των λέξεων «ή συμπεράσματος»∙ 
και 

   
 (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) αυτού, αμέσως μετά  τις λέξεις «πλήρη 

έκθεση» (τρίτη γραμμή), της φράσης «ελέγχου ή επισκόπησης» και, αμέσως μετά 
τη λέξη «γνώμης» (πέμπτη γραμμή), των λέξεων «ή συμπεράσματος».  

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 152 
του βασικού 
νόμου. 

7.  Το άρθρο 152 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 

  
 (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«έκθεση» (πρώτη γραμμή), της φράσης «ελέγχου ή επισκόπησης»∙ και 
   
 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «έκθεσης» (τελευταία 

γραμμή), των λέξεων «ελέγχου ή επισκόπησης». 
   
Τροποποίηση  
του άρθρου 152Α 
του βασικού  
νόμου. 

8.  Το άρθρο 152Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 (α) Με την προσθήκη στον πλαγιότιτλο αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «έλεγχος», των 

λέξεων «ή επισκόπηση»∙ 
   
 (β) με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) 

αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «έλεγχο» (τρίτη γραμμή), των λέξεων «ή την 
επισκόπηση»ꞏ 

   
 (γ) με την αντικατάσταση στο τέλος της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (γ) του 

εδαφίου (1) αυτού του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω τελείας και την 
προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων παραγράφων: 

   
  «(δ) Οι προβλεπόμενες στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του 

εδαφίου (1) εταιρείες, αντί του ελέγχου, δύνανται να υποβάλλουν τις 
οικονομικές τους καταστάσεις σε επισκόπηση από νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο 
ελεγκτικό γραφείο κατά την έννοια του περί Ελεγκτών Νόμου, νοουμένου 
ότι το καθαρό ύψος κύκλου εργασιών και το σύνολο ισολογισμού τους, ήτοι 
η συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού χωρίς να έχουν αφαιρεθεί 
στοιχεία του παθητικού, δεν υπερβαίνουν τα όρια των διακοσίων χιλιάδων 
ευρώ (€200.000) και των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000), 
αντίστοιχα, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού της 
εταιρείας: 

    
   Νοείται ότι, οι εταιρείες δύνανται να υποβάλλουν τις οικονομικές τους 

καταστάσεις σε επισκόπηση μόνο στις περιπτώσεις που κατά την 
ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, δεν υπερβαίνουν ή παύουν να 
υπερβαίνουν τα όρια των δύο κριτηρίων που αναφέρονται στην πιο πάνω 
παράγραφο, επί δύο τουλάχιστον συνεχείς χρήσεις: 

    
   Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς της παρούσας 

υποπαραγράφου, το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών περιλαμβάνει το 
καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών όπως ορίζεται στις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου, καθώς και τα εισοδήματα από ενοίκια, τόκους, 
μερίσματα και δικαιώματα εκμετάλλευσης. 

    
   (ε)(i)  

 
Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (δ), μητρική εταιρεία η οποία 
υποχρεούται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου να καταρτίσει 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και θυγατρική εταιρεία της οποίας η 
μητρική εταιρεία υποχρεούται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου 
να καταρτίσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν δύνανται να 
υποβάλλουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σε επισκόπηση. 
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       (ii)  
 

Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (δ), σε περίπτωση κατά την 
οποία μητρική εταιρεία δεν υποχρεούται με βάση τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου να καταρτίσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και 
η εν λόγω μητρική εταιρεία μαζί με τις θυγατρικές της εταιρείες, σε επίπεδο 
συγκροτήματος εταιρειών υπερβαίνουν ή δεν παύουν να υπερβαίνουν τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο (δ) ποσά κατά την ημερομηνία 
κλεισίματος του ισολογισμού της μητρικής επί δύο τουλάχιστον συνεχείς 
χρήσεις, τόσο η μητρική εταιρεία όσο και οι θυγατρικές της εταιρείες οι 
οποίες έχουν συσταθεί με βάση τον παρόντα Νόμο δεν δύνανται να 
υποβάλουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σε επισκόπηση. 

    
  (στ) Για σκοπούς της παραγράφου (ε), κατά τον υπολογισμό των ποσών που 

αναφέρονται στην παράγραφο (δ) δύναται να μην πραγματοποιούνται τα 
ακόλουθα: 

    
   (i) Συμψηφισμός των λογιστικών αξιών των μετοχών ή μεριδίων στο 

κεφάλαιο των επιχειρήσεων, που περιλαμβάνονται στην ενοποίη-
ση, με το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων αυτών, 
το οποίο αναλογεί στις μετοχές ή τα μερίδια· και 
 

   (ii) απάλειψη κατά την ενοποίηση των ακόλουθων στοιχείων: 
 

    (αα) Υποχρεώσεις και απαιτήσεις μεταξύ των εταιρειώνꞏ 
 

    (ββ) έσοδα και έξοδα που προέρχονται από συναλλαγές μεταξύ 
των εταιρειώνꞏ και 
 

    (γγ) κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγή μεταξύ 
των εταιρειών, εφόσον αυτά περιέχονται στη λογιστική αξία 
των στοιχείων του ενεργητικού. 

      
  (ζ) Από τις διατάξεις των παραγράφων (δ), (ε) και (στ) εξαιρούνται οι εταιρείες 

οι οποίες υπόκεινται σε ρύθμιση και εποπτεία από την Κεντρική Τράπεζα 
της Κύπρου, σε ρύθμιση και εποπτεία από τον Έφορο Ασφαλίσεων και σε 
ρύθμιση και εποπτεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, καθώς 
και οι εταιρείες οι οποίες αποκτούν ή κατέχουν ειδική συμμετοχή στις υπό 
αναφορά εποπτευόμενες εταιρείες. 

 
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου “ειδική συμμετοχή” έχει 

την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από την οικεία νομοθεσία που 
διέπει τη λειτουργία των εταιρειών οι οποίες υπόκεινται σε ρύθμιση και 
εποπτεία από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, από τον Έφορο 
Ασφαλίσεων και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.»∙ και 

   
 (δ) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «έλεγχο» (τρίτη 

γραμμή), των λέξεων «ή επισκόπηση». 
   
Τροποποίηση  
του άρθρου 153 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το εδάφιο (1) του άρθρου 153 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε 
αυτό, αμέσως μετά τη λέξη «έλεγχο» (τρίτη γραμμή), των λέξεων «ή επισκόπηση». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 350 
του βασικού 
νόμου. 

10. Το άρθρο 350 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 (α) Με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) 

αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «εκθέσεως» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «ελέγχου ή 
επισκόπησης»∙  

   
 (β) με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) 

αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «έλεγχο» (τρίτη γραμμή), των λέξεων «ή επισκόπηση»∙ 
και 

   
 (γ) με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) 

αυτού, αμέσως μετά τη φράση «έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης» (τρίτη 
γραμμή), των λέξεων «ελέγχου ή επισκόπησης». 
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Τροποποίηση  
του Πίνακα Α  
του Πρώτου 
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου. 

11.  Ο Πίνακας Α του Πρώτου Παραρτήματος του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη στον κανονισμό 52 αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «εκθέσεως», των λέξεων «ελέγχου 
ή επισκόπησης». 

  
Τροποποίηση  
του Πίνακα Γ  
του Πρώτου 
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου. 

12.  Ο Πίνακας Γ του Πρώτου Παραρτήματος του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως:  

  
 (α) Με την προσθήκη στον πλαγιότιτλο των κανονισμών 60 έως 64 αυτού, αμέσως μετά 

τη λέξη «έλεγχος», των λέξεων «ή επισκόπηση»∙ και  
   
 (β) με την προσθήκη στον πλαγιότιτλο του κανονισμού 65 αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«Έλεγχος», των λέξεων «ή Επισκόπηση». 
   
Τροποποίηση  
του Τέταρτου 
Παραρτήματος  
του βασικού 
νόμου. 

13. Το Τέταρτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην 
υποπαράγραφο (1) της παραγράφου 19 αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Έκθεση» (πρώτη 
γραμμή), των λέξεων «ελέγχου ή επισκόπησης». 

  
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 

14. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023 και οι διατάξεις του 
εφαρμόζονται για τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 
2022 ή οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη ημερομηνία. 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                Ν. 89(Ι)/2022 
Αρ. 4897,  24.6.2022                             

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 89(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) του 2022 

 
Προοίμιο.  
Επίσημη  
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L 193/1, 
19.07.2016,  
σ. 1. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 
του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση κανόνων κατά των πρακτικών 
φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 

118(I) του 2002 
230(Ι) του 2002 
162(Ι) του 2003 
195(Ι) του 2004 

92(Ι) του 2005 
113(Ι) του 2006 

80(Ι) του 2007 
138(Ι) του 2007 

32(I) του 2009 
45(Ι) του 2009 
74(Ι) του 2009 

110(Ι) του 2009 
41(Ι) του 2010 

133(Ι) του 2010 
116(Ι) του 2011 
197(Ι) του 2011 
102(Ι) του 2012 
188(Ι) του 2012 

19(Ι) του 2013 
26(Ι) του 2013 
27(Ι) του 2013 
17(Ι) του 2014 

115(Ι) του 2014 
134(Ι) του 2014 
170(Ι) του 2014 
116(Ι) του 2015 
187(Ι) του 2015 
212(Ι) του 2015 
110(I) του 2016 
135(I) του 2016 
119(I) του 2017 
134(I) του 2017 
165(I) του 2017 

51(I) του 2018 
 96(I) του 2018 

122(I) του 2018 
139(I) του 2018 
27(I) του 2019  
28(I) του 2019  
63(I) του 2019  

151(I) του 2019 
152(I) του 2019 
173(I) του 2019 

45(Ι) του 2020 
58(I) του 2020  
66(I) του 2020 
80(I) του 2020  
95(I) του 2020 

151(I) του 2020  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 3) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους 
του 2002 έως (Αρ. 2) του 2022 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμοι του 
2002 έως (Αρ. 3) του 2022. 
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179(I) του 2020  
180(I) του 2020 

31(I) του 2021 
178(Ι) του 2021 
193(Ι) του 2021 

31(Ι) του 2022 
77(Ι) του 2022. 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού  
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή στον ορισμό του όρου 
«χρηματοοικονομικός οργανισμός» της παραγράφου (ι). 

  
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος  
Νόμου.  

3. Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2019. 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                          Ν. 90(Ι)/2022 
Αρ. 4897,  24.6.2022                             

Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 90(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ BΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ  
ΝΟΜOΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2022 

  
        Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

4 του 1978 
23 του 1978 
41 του 1979 

164 του 1987 
159 του 1988 
196 του 1989 

10 του 1991 
57 του 1991 

86(I) του 1994 
104(I) του 1995 

80(I) του 1999 
153(I) του 1999 
122(I) του 2002 
146(I) του 2004 
214(I) του 2004 
106(I) του 2005 
135(I) του 2005 

72(I) του 2008 
46(I) του 2009 

136(I) του 2010 
163(Ι) του 2012 
197(Ι) του 2012 
198(Ι) του 2012 

91(I) του 2013 
78(Ι) του 2014 
79(Ι) του 2014 

108(I) του 2015 
188(I) του 2015 

37(Ι) του 2016 
97(I) του 2017 
44(I) του 2018 
50(I) του 2018 
26(I) του 2020 
77(I) του 2020 

126(I) του 2020  
62(Ι) του 2021 
63(Ι) του 2021 
64(I) του 2021 
15(Ι) του 2022 
41(Ι) του 2022 

42(Ι) του 2022. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Βεβαιώσεως και 
Εισπράξεως Φόρων Νόμους του 1978 έως (Αρ. 3) του 2022 (που στο εξής θα αναφέρονται ως 
«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμοι του 1978 έως (Αρ. 4) του 2022.  
 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη 
αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:  

  
                                
                                Κεφ. 113. 

9 του 1968 
76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 

«"επισκόπηση" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις 
του περί Εταιρειών Νόμου∙». 
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19 του 1990 
46(I) του 1992 
96(I) του 1992 
41(Ι) του 1994 
15(Ι) του 1995 
21(Ι) του 1997 
82(Ι) του 1999 

149(Ι) του 1999 
2(Ι) του 2000 

135(Ι) του 2000 
151(Ι) ου 2000 
76(Ι) του 2001 
70(Ι) του 2003 

167(Ι) του 2003 
92(Ι) του 2004 
24(Ι) του 2005 

129(Ι) του 2005 
130(Ι) του 2005 

98(Ι) του 2006 
124(Ι) του 2006 

70(Ι) του 2007 
71(Ι) του 2007 

131(Ι) του 2007 
186(Ι) του 2007 

87(Ι) του 2008 
41(Ι) του 2009 
49(Ι) του 2009 
99(Ι) του 2009 
42(Ι) του 2010 
60(Ι) του 2010 
88(Ι) του 2010 
53(Ι) του 2011 

117(Ι) του 2011 
145(Ι) του 2011 
157(Ι) του 2011 
198(Ι) του 2011 

64(Ι) του 2012 
98(Ι) του 2012 

190(Ι) του 2012 
203(Ι) του 2012 

6(Ι) του 2013 
90(Ι) του 2013 
74(Ι) του 2014 
75(Ι) του 2014 
18(Ι) του 2015 
62(I) του 2015 
63(Ι) του 2015 
89(I) του 2015 

120(I) του 2015 
40(I) του 2016 
90(I) του 2016 
97(I) του 2016 
17(I) του 2017 
33(I) του 2017 
51(I) του 2017 
37(I) του 2018 
83(Ι) του 2018 

149(I) του 2018 
163(I) του 2019 

38(I) του 2020 
43(I) του 2020 

191(I) του 2020 
192(I) του 2020 

43(I) του 2021 
117(I) του 2021 
150(I) του 2021 
151(I) του 2021 

87(Ι) του 2022
88(Ι) του 2022. 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

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

   
 (α) Με την προσθήκη στη δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη 

λέξη «ελέγχονται» (τρίτη γραμμή), της φράσης «ή επισκοπούνται, όπως προβλέπεται 
στις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου,»∙ και 

   
 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (9) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «ελέγχονται» (τρίτη 

γραμμή), της φράσης «ή επισκοπούνται, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του περί 
Εταιρειών Νόμου,» και, αμέσως μετά τη λέξη «εξελεγμένους» (τέταρτη γραμμή), των 
λέξεων «ή επισκοπημένους». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 30 
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  
 (α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού της φράσης 

«ελέγχονται σύμφωνα με αποδεκτές ελεγκτικές αρχές» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή), 
με τη φράση «ελέγχονται ή επισκοπούνται σύμφωνα με αποδεκτές ελεγκτικές αρχές, 
όπως προβλέπεται στις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου,»ꞏ  

   
 (β) με την αντικατάσταση της πρώτης επιφύλαξης της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) 

αυτού, με την ακόλουθη επιφύλαξη: 
   
   «Νοείται ότι, φυσικό πρόσωπο- 
   
  (i) το οποίο δεν ασκεί επιχείρηση, εξαιρείται από τις διατάξεις της 

παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίουꞏ 
 

  (ii) το οποίο ασκεί επιχείρηση και- 
 

   (αα) του οποίου το σύνολο του ετήσιου κύκλου εργασιών και 
οποιουδήποτε άλλου μεικτού εισοδήματος αποκτάται από τις 
πηγές που καθορίζονται στις παραγράφους (γ), (ε) και (στ) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 5 ή στις  παραγράφους (δ) και (ε) του 
εδαφίου (2) του άρθρου 5 του περί Φορολογίας του 
Εισοδήματος Νόμου δεν υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα 
χιλιάδων ευρώ (€70.000) εξαιρείται από την υποχρέωση για 
ετοιμασία λογαριασμών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 
(β) του παρόντος εδαφίουꞏ 
 

   (ββ) του οποίου το σύνολο του ετήσιου κύκλου εργασιών και 
οποιουδήποτε άλλου μεικτού εισοδήματος αποκτάται από τις 
πηγές που καθορίζονται στις παραγράφους (γ), (ε) και (στ) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 5 ή στις  παραγράφους (δ) και (ε) του 
εδαφίου (2) του άρθρου 5 του περί Φορολογίας του 
Εισοδήματος Νόμου υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα 
χιλιάδων ευρώ (€70.000), αλλά δεν υπερβαίνει ή παύει να 
υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000) 
και το σύνολο του ισολογισμού, ήτοι η συνολική αξία των 
στοιχείων ενεργητικού χωρίς να έχουν αφαιρεθεί στοιχεία του 
παθητικού, δεν υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει το ποσό των 
πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000) κατά την ημερομηνία 
κλεισίματος του ισολογισμού, επί δύο τουλάχιστον συνεχείς 
χρήσεις, δύναται να υποβάλλει τους λογαριασμούς του σε 
επισκόπησηꞏ 
 

   (γγ) το οποίο δεν εμπίπτει στις πρόνοιες των υποπαραγράφων (αα) 
ή (ββ) της παραγράφου (ii) της παρούσας επιφύλαξης, 
υποβάλλει τους λογαριασμούς του σε έλεγχο.»∙ και 

   
 (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«ελεγμένων» (τέταρτη γραμμή), των λέξεων «ή επισκοπημένων». 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                               Ν. 91(Ι)/2022 
Αρ. 4897,  24.6.2022                             

Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 91(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟ 
 
       Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:   
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 
 Κεφ. 5.  

49 του 1985 
197 του 1986 

156(Ι) του 1999 
2(Ι) του 2008 

74(Ι) του 2008 
206(Ι) του 2012 

61(Ι) του 2015 
80(Ι) του 2016 

146(Ι) του 2017 
38(Ι) του 2018 
90(Ι) του 2018. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 
και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Πτώχευσης Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 
νόμος»). 

 

  
Τροποποίηση  
του Δεύτερου 
Παραρτήματος  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το Δεύτερο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 (α) Με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου 2 αυτού του σημείου της τελείας με 

το σημείο του κόμματος και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης φράσης: 
   
  «εκτός εάν το Δικαστήριο διατάξει διαφορετικό τρόπο επαλήθευσης χρέους, όπως 

προβλέπεται στην παράγραφο 9Α.». και 
   
 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο 9 αυτού, της ακόλουθης νέας 

παραγράφου:   
   
  «9Α. Το Δικαστήριο δύναται, μετά από αίτηση του Επίσημου Παραλήπτη ή του 

διαχειριστή, συνοδευόμενη από υποστηρικτική ένορκη δήλωση, να καθορίσει υπό τους 
όρους που αποφασίζει τη διαδικασία επαλήθευσης χρεών, πέραν του τρόπου που 
προβλέπεται ανωτέρω.». 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                Ν. 92(Ι)/2022 

Αρ. 4897,  24.6.2022                             

 

Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή 
Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 92(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ  (ΣΥΣΤΑΣΗ, 
ΣΚΟΠΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2021 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός  
τίτλος. 

141 του 1989 
70(I) του 1998 

105(I) του 1999 
163(I) του 2000 
169(I) του 2003 
254(I) του 2004 
156(I) του 2005 

52(I) του 2011 
5(I) του 2019 

   12(I) του 2021. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής 
Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών 
(Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμους του 1989 έως 2021 (που 
στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, 
Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμοι του 1989 έως 2022. 

 

 
Τροποποίηση  
του άρθρου 4  
του βασικού  
νόμου. 

2.  Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

  
 (α) Με τη διαγραφή στο τέλος της παραγράφου (δ) αυτού της λέξης «και». 

   
 (β) με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (ε) αυτού του σημείου της 

τελείας με το σημείο της άνω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της λέξης 
«και». και 

   
 (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ε) αυτού, της ακόλουθης νέας 

παραγράφου: 
   
  «(στ)   ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει 

αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών δύναται να παραχωρεί οικονομική 
χορηγία ή άλλη οικονομική στήριξη σε κατά νόμο δικαιούχο πρόσωπο, 
για σκοπούς απώλειας χρήσης και κάρπωσης της περιουσίας του 
συνεπεία της τουρκικής εισβολής.». 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 
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