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Τροποποιητικός Νόμος 147(ι) του 2017 αναφορικά με τον περί περιουσίας αποθανόντων 
προσώπων (φορολογικές διατάξεις) Νόμο του 2000

Στις 20/10/2017 δημοσιεύτηκε και τέθηκε σε ισχύ ο νέος τροποποιητικός Νόμος 147(I) του 2017, (εφεξής «ο Νόμος») ο οποίος 
τροποποιεί τον περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων (Φορολογικές Διατάξεις) Νόμο (εφεξής ο «βασικός Νόμος»).
 
Σημειώνεται αρχικά ότι στα πλαίσια του βασικού Νόμου, (άρθρο 2), ο όρος “νόμιμος αντιπρόσωπος”, συμπεριλαμβάνει τον 
“εκτελεστή της διαθήκης  ή το διαχειριστή της περιουσίας αποθανόντος προσώπου και περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο 
λαμβάνει υπό την κατοχή του περιουσιακά στοιχεία του αποθανόντος προσώπου ή επεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στα 
στοιχεία αυτά, κάθε νόμιμο κληρονόμο του αποθανόντος και κάθε πρόσωπο το οποίο αιτείται ή δικαιούται να αιτήσει από το 
Δικαστήριο την παροχή δικαστικής κύρωσης διαθήκης ή εγγράφων διαχείρισης ή την επανακύρωση της δικαστικής κύρωσης 
διαθήκης ή των εγγράφων διαχείρισης αναφορικά με την περιουσία αποθανόντος προσώπου.” Οι τροποποιήσεις που επιφέρει 
ο νέος Νόμος επηρεάζουν τους νόμιμους αντιπρόσωπους όπως αυτοί ορίζονται στο βασικό Νόμο. 

Η πρώτη τροποποίηση του βασικού Νόμου, αφορά την ερμηνεία των “φόρων” στους οποίους συμπεριλαμβάνεται πλέον και ο 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
 
Η δεύτερη τροποποίηση αφορά στη συμπερίληψη μεταξύ των φορολογικών υποχρεώσεων τον νόμιμων αντιπροσώπων και 
των υποχρεώσεων του αποθανόντος προσώπου οι οποίες πηγάζουν από τους περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμων. 
Συγκεκριμένα, οι νόμιμοι αντιπρόσωποι αποθανόντος προσώπου θα έχουν πλέον την ίδια φορολογική υποχρέωση την οποία 
είχε το αποθανόν πρόσωπο κατά την ημερομηνία του θανάτου του, στην έκταση που η περιουσία του δύναται να καλύψει την 
υποχρέωση αυτή και θα είναι πλέον υπεύθυνοι για τη διενέργεια όλων των αναγκαίων πράξεων και διαβημάτων που το 
αποθανόν πρόσωπο, αν ζούσε, θα ήταν υποχρεωμένο να διενεργήσει. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως στις υποχρεώσεις 
των νόμιμων αντιπροσώπων εμπίπτουν και οι υποχρεώσεις του αποθανόντος οι οποίες πηγάζουν από τους Φορολογίας του 
Εισοδήματος Νόμων, των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων, των περί Εκτάκτου Εισφοράς (Προσωριναί 
Διατάξεις) Νόμων, των περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων, των περί Φορολογίας της Ακινήτου 
Ιδιοκτησίας Νόμων, και των περί Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμων.
 
Τέλος, αναφορικά με την υποχρέωση των νόμιμων αντιπροσώπων, όπως προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες πράξεις και 
διαβήματα που το αποθανόν πρόσωπο θα ήταν υποχρεωμένο να διενεργήσει δυνάμει των διατάξεων του περί Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, εάν βρισκόταν εν ζωή, σημειώνεται ότι ισχύουν μόνο για τις περιπτώσεις προσώπων που 
αποβιώνουν από την ημερομηνία που έπεται της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του περί Προστασίας Αποθανόντων 
Προσώπων (Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2017,” δηλαδή μετά τις 20/10/2017. 

*Παρακαλώ σημειώστε ότι το ανωτέρω δεν αποτελεί νομική γνωμάτευση.

Αχιλλέας Χριστοφόρου
Ασκούμενος Δικηγόρος
Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.

Contact Us
1 Iras Street, Nicosia 1060, Cyprus

T +357 22 763340 F +357 22 763343

E admin@gzg.com.cy W www.gzg.com.cy Member


