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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Τρίτη, 31η Μαΐου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου των κ. Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ, Μάριου Μαυρίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού, Αλέκου Τρυφωνίδη και Μιχάλη Γιακουμή εκ μέρους της Δημοκρατικής 

Παράταξης) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.019-2022) 

2. Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών 

Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου των κ. Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ, Μάριου Μαυρίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού, Αλέκου Τρυφωνίδη και Μιχάλη Γιακουμή εκ μέρους της Δημοκρατικής 

Παράταξης) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.021-2022) 

3. Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 



(Πρόταση νόμου των κ. Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ, Μάριου Μαυρίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού, Αλέκου Τρυφωνίδη και Μιχάλη Γιακουμή εκ μέρους της Δημοκρατικής 

Παράταξης) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.022-2022) 

4. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, Ονούφριου Κουλλά και Νίκου Σύκα εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και Χριστιάνας 

Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.024-2022) 

Η επιτροπή συνέχισε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κυβερνητικών 

υπηρεσιών και των εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση των πιο πάνω προτάσεων 

νόμου. 

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η 

τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία βεβαίωσης 

(ελέγχου) των οικονομικών καταστάσεων εταιρειών των οποίων το καθαρό ύψος του 

κύκλου εργασιών και το σύνολο του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τις επτακόσιες 

χιλιάδες ευρώ (€700.000) και το ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000), αντίστοιχα, μέσω 

εφαρμογής εναλλακτικής διαδικασίας διαβεβαίωσης, η οποία υποχρεωτικά διεξάγεται 

από νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο. 

Σκοπός της δεύτερης και τρίτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί 

Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου 

και του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, αντίστοιχα, ώστε οι διατάξεις 

τους να εναρμονιστούν με την προτεινόμενη τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, 

που αναφέρεται πιο πάνω. 

Σκοπός της τέταρτης πρότασης νόμου, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η 

τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία βεβαίωσης 

(ελέγχου) των οικονομικών καταστάσεων εταιρειών των οποίων το καθαρό ύψος του 

κύκλου εργασιών τους δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000) μέσω 

εφαρμογής εναλλακτικής διαδικασίας διαβεβαίωσης, η οποία υποχρεωτικά διεξάγεται 

από νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο. 



Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να μειωθεί αφενός ο διοικητικός 

φόρτος των πολύ μικρών επιχειρήσεων και αφετέρου να αντιμετωπιστεί πρακτικά το 

θέμα που αφορά στο πραγματικό κόστος που επωμίζονται οι εταιρείες και οι ελεγκτικοί 

οίκοι, λόγω της εργασίας που διενεργείται σήμερα σε σύγκριση με το πραγματικό 

όφελος που έχουν αμφότεροι. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης την επιτροπή απασχόλησαν οι επιπρόσθετες εισηγήσεις 

που υποβλήθηκαν από τους κυβερνητικούς αρμόδιους και τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Η επιτροπή, αφού τοποθετήθηκε επί των πιο πάνω προτάσεων νόμου, αποφάσισε την 

προώθησή τους στην ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση. 

 

5. Οι μαζικές καθυστερήσεις που σημειώνονται στην επιστροφή του ΦΠΑ σε 

επιχειρήσεις και τα προβλήματα ρευστότητας που δημιουργούνται. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.525-2021) 

Η επιτροπή άρχισε, παρουσία εκπροσώπων των κυβερνητικών αρμόδιων και των 

εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, στο πλαίσιο της οποίας 

την απασχόλησαν οι παράγοντες που οδηγούν στην καθυστέρηση της επιστροφής του 

ΦΠΑ στις επιχειρήσεις, καθώς και τα μέτρα που δύναται να ληφθούν για την 

αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος. 

Η επιτροπή, αφού ζήτησε από το Τμήμα Φορολογίας να προβεί σε διαβούλευση με 

εκπροσώπους των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων και να μελετήσει μέτρα τα οποία 

δύναται να ληφθούν για επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής του ΦΠΑ, αποφάσισε 

όπως συνεχίσει τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος σε επόμενη συνεδρία της. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 
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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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