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Δπηηόθην αλαθνξάο θαη Νόκηκνο Σόθνο Τπεξεκεξίαο γηα ηηο 

Καζπζηεξήζεηο Πιεξωκώλ ζηηο Δκπνξηθέο πλαιιαγέο  

Σν Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ, δπλάκεη ησλ 

εμνπζηώλ πνπ παξέρνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ (Ν.123(Ι)/2012) γηα ηηο 

θαζπζηεξήζεηο πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, αλαθνηλώλεη ην ελ 

ηζρύ επηηόθην αλαθνξάο θαη λόκηκν ηόθν ππεξεκεξίαο γηα ηελ πεξίνδν 

01/01/2017 κέρξη 30/06/2017.   

 Δπηηόθην Αλαθνξάο: 0,00% όπσο απηό δεκνζηεύεηαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Κύπξνπ θαζώο θαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 

 

 Δπηηόθην γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ λόκηκνπ ηόθνπ ππεξεκεξίαο: 
8,00% 

 
Δπηζεκαίλεηαη όηη, ην λνκηθό πιαίζην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, θαζώο θαη γηα 

ζπλαθή ζέκαηα, απνζθνπεί: 

 α)  ζηε δηεπθόιπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ ζηελ  

εγρώξηα αγνξά, αιιά θαη δηαζπλνξηαθά εληόο ηεο Δπξώπεο, θαζώο, 

 β)  πξνάγεη ηελ αλάπηπμε ελόο λνκηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ 

πεξηβάιινληνο ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηελ έγθαηξε πιεξσκή, ην 

νπνίν ηαπηόρξνλα,  

γ)   εληζρύεη ηελ πξόζβαζε ζηε ρξεκαηνδόηεζε γηα ηηο ΜΜΔ. 

 
ηόρνο ηνπ λόκνπ είλαη:    

 ε ξύζκηζε ησλ όξσλ πνπ δηέπνπλ α) ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 

κεηαμύ επηρεηξήζεωλ θαη β) ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμύ 

επηρεηξήζεωλ θαη Γεκνζίωλ Αξρώλ,  

 ν θαζνξηζκόο ησλ πεξηπηώζεσλ ζηηο νπνίεο ν πηζησηήο δηθαηνύηαη 

ηόθν ππεξεκεξίαο, 

 ε δηαζθάιηζε ηεο πξνζεζκίαο πιεξωκήο πνπ θαζνξίδεηαη ζηε 

ζύκβαζε λα κελ ππεξβαίλεη ηηο εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, 

εθηόο εάλ ξεηά ζπκθσλήζεθε δηαθνξεηηθά ζην θείκελν ηεο ζύκβαζεο 

γηα ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμύ επηρεηξήζεωλ. Δπίζεο, θαζνξίδεη ηηο 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/BBA7590E4F1F3A98C22571B000232091/$file/%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20123%20%CE%99%202012%20%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%97%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%A3%20%CE%95%CE%9C%CE
http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=1
http://www.ecb.int/home/html/index.en.html
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 πεξηπηώζεηο πνπ νη όξνη ηεο ζπλαιιαγήο ζεσξνύληαη θαηαθνξά 

θαηαρξεζηηθνί γηα ηνλ πηζησηή, 

 ε δηαζθάιηζε ηεο πξνζεζκίαο πιεξωκήο πνπ δίλεηαη ζηε ζύκβαζε 

λα κελ ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ 

εκεξνκελία παξαιαβήο από ηνλ νθεηιέηε ηνπ ηηκνινγίνπ ή άιιεο 

ηζνδύλακεο αίηεζεο γηα πιεξσκή. Δπίζεο, θαζνξίδεη ηελ πξνζεζκία 

πιεξσκήο πνπ δύλαηαη λα δνζεί παξάηαζε ζηηο εμήληα (60) ην πνιύ 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο, γηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο,  θαη  

 ε ξύζκηζε ηεο επηπξόζζεηεο απνδεκίωζεο ηελ νπνία δηθαηνύηαη λα 

ιάβεη ν πηζηωηήο. 

Δλόςεη ησλ πην πάλσ, ην Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη 

Σνπξηζκνύ, σο ε αξκνδία αξρή γηα ηελ εθαξκνγή θαη παξαθνινύζεζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λόκνπ, κεηαμύ άιισλ έρεη επζύλε θάζε εμάκελν ηνπ ζρεηηθνύ 

έηνπο (δειαδή  01 Ιαλνπαξίνπ θαη 01 Ινπιίνπ αληίζηνηρα) λα δεκνζηεύεη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ www.mcit.gov.cy ην ελ ηζρύ επηηόθην θαη ηόθν 

ππεξεκεξίαο, γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο πιεξσκώλ ζε εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 

κεηαμύ επηρεηξήζεσλ, θαζώο θαη ζε ζπλαιιαγέο κεηαμύ επηρεηξήζεσλ θαη 

δεκνζίσλ αξρώλ.  

Γηεπθξηλίδεηαη όηη, ν ηόθνο ππεξεκεξίαο είλαη ίζνο πξνο ην ζύλνιν ηνπ 

επηηνθίνπ αλαθνξάο ζπλ νθηώ (8) επηπιένλ πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

ύκθσλα κε πξόζθαηα απνηειέζκαηα κειέηεο πνπ δηελήξγεζε ε  Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή ζηηο 26/08/2016, σο πξνο ηελ νξζνινγηζηηθή εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο Οδεγίαο (2011/7/ΔΔ) γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο πιεξσκώλ ζηηο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, δηαθάλεθε όηη: 

 παξόιν πνπ νη έκπνξνη γλωξίδνπλ ηα δηθαηώκαηα ηνπο γηα ηα 

ρξνλνδηαγξάκκαηα πιεξσκώλ δελ ηα ρξεζηκνπνηνύλ αθόκε επξέσο, 

 

 ε Κύπξνο θαηαηάζζεηαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο κεηαμύ ησλ 28 θξαηώλ 

κειώλ, σο πξνο ηελ ηήξεζε ηωλ πξνζεζκηώλ ζηηο πιεξωκέο ζε 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο.   

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ λνκνζεζία γηα ηηο 

θαζπζηεξήζεηο πιεξσκώλ, επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ, 

Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ, www.mcit.gov.cy θαη 

επηιέμηε ηελ ελόηεηα «Ννκνζεζία», «Δπηρεηξήζεηο Δκπνξηθέο πλαιιαγέο».  

 

http://www.mcit.gov.cy/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0007&from=EN
http://www.mcit.gov.cy/
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmllegislation_gr?OpenForm
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/BBA7590E4F1F3A98C22571B000232091?OpenDocument

