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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού συνήλθε σε συνεδρία 

της σήμερα, Δευτέρα, 9 Μαΐου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. α.    Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 

 2021. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.062.125-2021) 

β.   Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος 

 του 2021. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.062.126-2021) 

γ.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Φάκελος Τεκμηρίωσης Τιμών 

 Ενδοομιλικών Συναλλαγών και Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής 

 Τιμολόγησης) Κανονισμοί του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.03.059.011-2022) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων και Κανονισμών, σκοπός 

των οποίων είναι η υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών ορισμένων Δράσεων κατά 

της Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ώστε να καθοριστούν σαφή πρότυπα 

καθοδήγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών μέσω κανόνων, καθώς και η νομική βάση 

για συνομολόγηση συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης. 

Με τα σχέδια νόμου προτείνονται μεταξύ άλλων ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν στον 

καθορισμό προϋποθέσεων για τη διενέργεια ενδοομιλικών συναλλαγών, στη βάση της 

αρχής των ίσων αποστάσεων, στην τιμολόγηση των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων 
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προσώπων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, στη ρύθμιση της 

υποχρέωσης τήρησης φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και στην 

επιβολή διοικητικού προστίμου, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής 

πληροφοριών που αφορούν τους εν λόγω φακέλους.  

Εκπρόσωποι του Υπουργείοθ Οικονομικών ενημέρωσαν την επιτροπή για την πρόθεση 

κατάθεσης αναθεωρημένων κειμένων στη βάση πρόσφατων διαβουλεύσεων με τους 

εμπλεκόμενους φορείς.  

Η επιτροπή θα συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος επί των αναθεωρημένων κειμένων σε 

επόμενη συνεδρία της. 

 

2. Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών 

Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.152-2021) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η 

τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να διαφυλαχθεί η εύρυθμη λειτουργία και 

σταθερότητα της ασφαλιστικής αγοράς, συνεπεία της αποχώρησης του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιούχων 

στο πλαίσιο ασφαλιστικών συμβάσεων.  

Η επιτροπή θα συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρία της. 

 

3. Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών 

Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021.  

(Αρ. Φακ. 23.01.062.197-2021) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η 

εισαγωγή ρυθμίσεων για τη βελτίωση της διαδικασίας εκκαθάρισης επιχείρησης σε 

περίπτωση ανάκλησης άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών. 

Η επιτροπή θα συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρία της. 

 

4. Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021.  

(Αρ. Φακ. 23.01.062.053-2021) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι 

η παροχή δυνατότητας στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει με διάταγμά του τη 
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διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας εναλλακτικής χαρτοσήμανσης, περιλαμβανομένης 

της χαρτοσήμανσης με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης τέθηκαν εισηγήσεις από εκπροσώπους εμπλεκόμενων 

φορέων για την ευρύτερη αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη 

χαρτοσήμανση, με τους εκπροσώπους του αρμόδιου υπουργείου να δηλώνουν ότι στο 

παρόν στάδιο δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση.   

Η επιτροπή θα συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρία της. 

 

5. Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο 

Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  

(Πρόταση Νόμου των κ. Χάρη Γεωργιάδη, Ονούφριου Κουλλά και Σάβιας Ορφανίδου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και Χριστιάνας 

Ερωτοκρίτου και Χρύση Παντελίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.038-2022) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός της οποίας είναι 

η άρση της απαγόρευσης πλήρωσης κενών θέσεων προαγωγής στον δημόσιο και 

ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης, το Υπουργείο Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι ο 

Υπουργός Οικονομικών και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν καταλήξει σε συμφωνία 

για κατάργηση του υπό αναφορά νόμου και ως εκ τούτου προγραμματίζεται η κατάθεση 

σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με σκοπό την πλήρη άρση της 

απαγόρευσης πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού, θέσεων πρώτου διορισμού 

και προαγωγής και θέσεων προαγωγής στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.   

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, στη βάση της προαναφερθείσας συμφωνίας,  

υποστήριξαν την πλήρη άρση της απαγόρευσης πλήρωσης όλων των κενών θέσεων 

στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αντί της μερικής άρσης που αφορά τις θέσεις 

προαγωγής, όπως προτείνεται με την πρόταση νόμου.  

Η επιτροπή επισήμανε ότι στο παρόν στάδιο η συζήτηση επικεντρώνεται στις 

προτεινόμενες ρυθμίσεις που βρίσκονται ενώπιόν της και αφορούν την εξαίρεση μόνο 

των θέσεων προαγωγής, ενώ η μελέτη άρσης της απαγόρευσης πλήρωσης όλων των 

θέσεων θα διεξαχθεί, όταν και εφόσον κατατεθεί ενώπιόν της σχετικό νομοσχέδιο από 

πλευράς εκτελεστικής εξουσίας.   
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Η επιτροπή θα συνεχίσει την εξέταση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε επόμενη 

συνεδρία της. 

 

6. Αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών 

θέσεων. 

Η επιτροπή μελέτησε αριθμό αιτημάτων για αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις 

από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  

Οι αποδεσμεύσεις κονδυλίων αφορούν: 

α. το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, 

β. τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν: 

α. τη Βουλή των Αντιπροσώπων, 

β. το Υπουργείο Άμυνας, 

γ. τον δήμο Λευκωσίας, 

δ. το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@parliament.cy 

 

Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος 
δελτίου τύπου, όπως και η έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή 
η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή ιδιωτικά, του περιεχομένου της παρούσας 
ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου της ιστοσελίδας 
www.parliament.cy.  
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