
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ  

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1963 ΜΕΧΡΙ 2019 

 

Συνοπτικός 
τίτλος.  

19 του 1963 
21 του 1967  
36 του 1968  
17 του 1969  
26 του 1971  
38 του 1972  
79 του 1977  
29 του 1980  
8 του 1984  

160 του 1991  
60(I) του 1992  
68(I) του 1994  
1(I) του 1995  
9(I) του1998  

121(I) του 2002  
222(I) του 2002  
179(I) του 2004  
209(I) του 2004  
130(I) του 2007  
152(I) του 2007  
173(Ι) του 2012  
92(I) του 2015  

211(I) του 2015 
136(I) του 2017  
99(I) του 2018  
26(I) του 2019  

154(I) του 2019  
183(I) του 2019. 

  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Χαρτοσήμων  

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και θα διαβιβάζεται μαζί με τους 

περί Χαρτοσήμων Νόμους του 1963 έως 2019 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως ο «βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Χαρτοσήμων Νόμοι 

του 1963 έως 2021. 

 

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

νέων άρθρων 

43Α και 43Β. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 43, του νέου άρθρου 43Α, ως ακολούθως: 

 

 «Ηλεκτρονική 
χαρτοσήμανση 
και καταβολή 
τέλους. 

 

43Α.-(1) Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται με  

διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει τη 

διαδικασία και τον τρόπο εφαρμογής και λειτουργίας 

της δυνατότητας εναλλακτικής καταβολής του 

καθορισμένου τέλους χαρτοσήμανσης, 

περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής 

χαρτοσήμανσης και, τηρουμένων των αναλογιών, οι 



2 

διατάξεις του παρόντος Νόμου θα ισχύουν και σε 

σχέση με την εναλλακτική και/ή ηλεκτρονική 

χαρτοσήμανση:  

 

         Νοείται ότι, έγγραφα υποκείμενα σε τέλος 

χαρτοσήμου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 

Νόμου, θα δύνανται να χαρτοσημαίνονται με χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων, όπως καθορίζεται στο 

διάταγμα, και για το σκοπό αυτό, θα εκδίδεται 

ηλεκτρονική απόδειξη με μοναδικό ψηφιακό κώδικα, η 

οποία θα επισυνάπτεται στο έγγραφο:  

 

         Νοείται περαιτέρω, ότι έγγραφο που θα 

χαρτοσημαίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

διατάγματος θα λογίζεται ως προσηκόντως 

χαρτοσημασμένο για τους σκοπούς του παρόντος 

Νόμου, ενώ ο όρος χαρτόσημον, θα ερμηνεύεται 

αναλόγως.» 

 

 

 

  


