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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

  

  Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού συνήλθε σε συνεδρία 

της σήμερα, Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

 
1. α.   Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  

   (Αρ. Φακ. 23.01.063.016-2022) 

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

2019. 

 (Πρόταση νόμου των κ. Στέφανου Στεφάνου, Άριστου Δαμιανού και Αντρέα 

Καυκαλιά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 

Δυνάμεις) 

   (Αρ. Φακ. 23.02.060.139-2019) 

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση επί του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου, 

παράλληλα με την πιο πάνω πρόταση νόμου, που αποσκοπούν, αντίστοιχα, στην 

τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε- 

α.  ο μειωμένος συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ύψους πέντε 

τοις εκατό (5%), που επιβάλλεται κατά την παράδοση ή ανέγερση κατοικίας, 

να καλύπτει τα πρώτα 170 τ.μ. δομήσιμου εμβαδού κατοικίας με μέγιστο 

δομήσιμο εμβαδό τα 220 τ.μ. και τα πρώτα 90 τ.μ. δομήσιμου εμβαδού 

διαμερίσματος με μέγιστο δομήσιμο εμβαδό τα 110 τ.μ., νοουμένου ότι η 

συνολική αξία της συναλλαγής δεν υπερβαίνει τις €350.000 για κατοικία και 

τις €200.000 για διαμέρισμα, στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής, 



όπως προβλέπεται από τη σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά 

με το κοινό σύστημα ΦΠΑ,  

β.  να διορθωθούν ορισμένες στρεβλώσεις και αδυναμίες σε σχέση με την 

εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, ύψους πέντε τοις εκατό (5%), 

στην παράδοση ή ανέγερση κατοικίας. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης εκφράστηκαν εκ νέου οι θέσεις και εισηγήσεις των 

εμπλεκόμενων φορέων για επανεξέταση των προϋποθέσεων, προκειμένου κατοικία ή 

διαμέρισμα να υπάγεται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.  

Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης σε επόμενη συνεδρία της. 

 

2. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.116-2022) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, με το οποίο σκοπείται η 

αναστολή επιβολής πρόσθετου φόρου και τόκου για τη φορολογική περίοδο που λήγει 

την 31η Δεκεμβρίου 2021, νοουμένου ότι το υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο υποβάλει 

τη φορολογική δήλωση για την περίοδο αυτή εντός της καθορισμένης προθεσμίας και 

καταβάλει το ποσό του οφειλόμενου φόρου για την εν λόγω φορολογική περίοδο σε 

τρεις ισόποσες δόσεις. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του 

Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου ανέλυσαν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις 

του νομοσχεδίου, επισημαίνοντας ότι σημαντικό ποσοστό του οφειλόμενου φόρου για 

την εν λόγω φορολογική περίοδο έχει ήδη καταβληθεί. 

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

 

3. Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.103-2022) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, το οποίο αποσκοπεί στην 

εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2021/2261 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2021 για την 

τροποποίηση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τη χρήση των εγγράφων βασικών 

πληροφοριών από εταιρείες διαχείρισης ορισμένων οργανισμών συλλογικών 

επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)» και στην εισαγωγή ρυθμίσεων που αφορούν 



στο έγγραφο βασικών πληροφοριών, ώστε αυτό να συνάδει με τις απαιτήσεις του 

Κανονισμού (ΕΕ) 1286/2014. 

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέλυσε τους σκοπούς και τις επιδιώξεις 

του νομοσχεδίου, δηλώνοντας ότι με βάση τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία τα κράτη μέλη 

είχαν υποχρέωση να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τις εναρμονιστικές διατάξεις 

μέχρι την 30ή Ιουνίου 2022, οι οποίες θα τύχουν εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου 

2023. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται χρόνος στους ΟΣΕΚΑ να προβούν στις 

απαραίτητες τροποποιήσεις επί των εγγράφων βασικών πληροφοριών.  

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

 

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

(Αρ. Φακ. 23.01.063.110-2022)  

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, με την κατ’ άρθρον 

εξέτασή του, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε 

οι διατάξεις αυτής που αφορούν στη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου και στον 

διορισμό του γενικού διευθυντή της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού 

Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) να συνάδουν με τις σχετικές διατάξεις του περί Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου. 

Οι  παρευρισκόμενοι δήλωσαν ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ευθυγραμμίζονται οι 

διατάξεις του βασικού νόμου με τις διατάξεις του ειδικότερου νόμου που αφορά στον 

διορισμό γενικών διευθυντών σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και με την ψήφιση 

αυτών θα καταστεί δυνατή η εύρυθμη λειτουργία της ΑΔΕΕλΕπ. 

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

 

5. Διορισμός μέλους Δημοσιονομικού Συμβουλίου.  

Η επιτροπή εξέτασε το ζήτημα του διορισμού μέλους στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20(1) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και 

του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου.        

 

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 Οικονομικών, 

β. το Υπουργείο Εσωτερικών, 

γ. τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, 

δ. την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς. 

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν: 

α. το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, 

β. το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 

γ. τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, 

δ.  το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

ε. το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 

στ. το Υπουργείο Εξωτερικών, 

ζ.  τη Δικαστική Υπηρεσία, 

η.  τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. 

 

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.  

 

mailto:parliamentary-commitees@parliament.cy
mailto:ekprosopos-typou@parliament.cy
http://www.parliament.cy/

