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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού συνήλθε σε συνεδρία 

της σήμερα, Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2022.  

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.083-2022)  

 Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου 

είναι η έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου ποσού ύψους 

€102.075.815 και η χρήση του για τη διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση διάφορων 

σκοπών για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που 

περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του έτους 2022 είναι ανεπαρκής.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης, οι αρμόδιοι εκπρόσωποι απάντησαν σε σωρεία 

ερωτημάτων που τέθηκαν από μέλη της επιτροπής, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων 

στη στήριξη των αιγοπροβατοτρόφων, το σχέδιο φιλοξενίας Ουκρανών προσφύγων, 

το κόστος αποθήκευσης και διατήρησης αποθεμάτων σιτηρών και στη στήριξη 

επιχειρήσεων και άλλων ομάδων που πλήγηκαν από την πανδημία COVID-19. 

 Η επιτροπή αποφάσισε όπως παραπέμψει τον υπό αναφορά προϋπολογισμό στην 

ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.    
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2. 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 συνέχισε 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, ώστε να 

καθοριστούν σαφή πρότυπα καθοδήγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών μέσω 

κανόνων, καθώς και η νομική βάση για συνομολόγηση συμφωνιών ενδοομιλικής 

τιμολόγησης. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η επιτροπή ενημερώθηκε επί των προνοιών του 

δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου, για το οποίο κατατέθηκε νέο αναθεωρημένο 

κείμενο, που ρυθμίζει την επιβολή διοικητικού προστίμου στις περιπτώσεις μη 

συμμόρφωσης με την υποχρέωση υποβολής στοιχείων σε σχέση με τον 

Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών  και τον Φάκελο Τεκμηρίωσης Ελεγχόμενων 

Συναλλαγών. 

Η επιτροπή αποφάσισε όπως παραπέμψει τα υπό αναφορά σχέδια νόμου στην 

ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.    

   

3. Ο περι Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ.Φακ.: 23.01.063.033-2022) 

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

είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 
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για την θέσπιση κανόνων κατά των πρακτικών φοροαποφυγής  που έχουν άμεση 

επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.   

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι οι 

προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν στη διαγραφή από τον ορισμό του όρου 

«χρηματοοικονομικός οργανισμός» της «Οντότητας Ειδικού Σκοπού για Τιτλοποίηση» 

κατόπιν σχετικής υπόδειξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο ελέγχου 

εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. 

Η επιτροπή αποφάσισε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου  σε επόμενη συνεδρία της.    

 

4. Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

 (Αρ.Φακ.: 23.02.063.085-2022) 

 Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε 

από τους βουλευτές κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου και Χρύση Παντελίδη και αποσκοπεί 

στην παροχή εξουσίας στο δικαστήριο να καθορίζει υπό όρους που αποφασίζει τη 

διαφοροποίηση της διαδικασίας επαλήθευσης χρεών, ύστερα από σχετική αίτηση του 

επίσημου παραλήπτη ή του διαχειριστή ή του εκκαθαριστή, η οποία θα συνοδεύεται 

από υποστηρικτική ένορκη δήλωση. 

 Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις 

εκσυγχρονίζεται και απλουστεύεται η διαδικασία επαλήθευσης χρεών στο πλαίσιο 

εκκαθάρισης ή πτώχευσης, ώστε να παρέχονται ταχύτερες και αποτελεσματικότερες 

μεθόδοι, με όρους που θα καθορίζονται ανάλογα με την περίπτωση.   

 Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς εξέφρασαν τη σύμφωνη γνώμη τους επί της πρότασης 

νόμου και η επιτροπή αποφάσισε να τοποθετηθεί επ’ αυτής σε επόμενη συνεδρία της.    

 

5. α.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 

2022. 

  (23.02.063,063-2022) 

β.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 

2022. 

 (23.02.063.078-2022)  

 γ.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 

2022. 
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 (23.02.063.102-2022) 

Η επιτροπή άρχισε την συζήτηση των πιο πάνω προτάσεων νόμου, οι οποίες 

αποσκοπούν στα ακόλουθα:   

i.  Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους 

βουλευτές κ. Αλέκο Τρυφωνίδη και Μιχάλη Γιακουμή εκ μέρους της 

Δημοκρατικής Παράταξης, είναι η υπαγωγή για περίοδο έξι μηνών της 

παράδοσης τροφίμων και φαρμάκων στον μηδενικό συντελεστή Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, των 

υπηρεσιών εστιατορίων και επισιτισμού στον μειωμένο συντελεστή ύψους 

5%, καθώς και η επιβολή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ για το μέρος των 

τελικών λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που αφορά στο 

κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

ii.  Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από τον 

βουλευτή κ. Στέφανο Στεφάνου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, είναι η μη επιβολή ΦΠΑ επί του ειδικού 

φόρου κατανάλωσης με τον οποίο βαρύνονται τα πετρελαιοειδή. 

iii.  Σκοπός της τρίτης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους 

βουλευτές κ. Νικόλα Παπαδόπουλο, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και Χρύση 

Παντελίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος, είναι η υπαγωγή στον μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, μέχρι το τέλος 

του έτους 2022, της αναπροσαρμογής της τιμής των καυσίμων, η οποία είναι 

ενσωματωμένη στους τελικούς λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού 

ρεύματος της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και στην οποία 

περιλαμβάνεται το ποσοστό του κόστους αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου, το κόστος αγοράς καυσίμων και το κόστος 

διατήρησης στρατηγικών αποθεμάτων.  

Οι εισηγητές των προτάσεων νόμου δήλωσαν ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις 

επιδιώκεται η αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών ορισμένων βασικών 

προϊόντων, των καυσίμων και του ηλεκτρισμού, στο πλαίσιο στήριξης των 

καταναλωτών από τις επιπτώσεις της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία.  

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών διαφώνησαν με τις προτεινόμενες 

ρυθμίσεις, οι οποίες με βάση τα όσα ανέφεραν δεν συνάδουν με το ευρωπαϊκό 
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κεκτημένο, επηρεάζουν δυσμενώς τα δημόσια οικονομικά και δεν αποτελούν 

στοχευμένα μέτρα στήριξης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. 

Τα μέλη της επιτροπής υπέβαλαν σωρεία ερωτημάτων και ζήτησαν την κατάθεση 

στοιχείων για επιμέρους ζητήματα.    

Η επιτροπή, εν αναμονή της κατάθεσης των πιο πάνω στοιχείων, θα συνεχίσει 

την εξέταση των προτάσεων 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 Υγείας, 

β. το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. 

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν: 

α. το Υπουργείο Οικονομικών, 

β. τον Δήμο Πάφου, 

γ.  τον Δήμο Λευκωσίας. 

 

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 
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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.  

 

http://www.parliament.cy/

