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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Νόμος που τροποποιεί τους περί Βεβαιώσεως και  
Εισπράξεως Φόρων Νόμους 

 
Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η εναρμόνηση της εγχώριας 
νομοθεσίας με την Ευρωπαική Οδηγία 2016/1164 του Συμβουλίου 
ημερομηνίας 12ης Ιουλίου 2016 γνωστή ως ATAD1 I που στόχο έχει τη θέσπιση 
κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Κατά την ετοιμασία του νομοσχεδίου 
πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς από τον 
Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα. 
 
2.  Η οδηγία 2016/1164 αποτελείται ουσιαστικά από πέντε άρθρα, εκ των 
οποίων τα τρία έχουν νομοθετηθεί την 1/1/2019 αφορούν κανόνες α) 
περιορισμού των τόκων, β) γενικό κανόνα απαγόρευσης των καταχρήσεων και 
γ) κανόνες για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες). Με το παρόν νομοσχέδιο 
νομοθετείται η είσπραξη των φόρων εξόδου, αναφορικά με το άρθρο της 
οδηγίας ‘φορολογιά κατά την έξοδο’, έτσι ώστε να επιτρέπεται η καταβολή με 
δόσεις του φόρου που προκύπτει από φορολόγηση κατά την έξοδο. Θα δίδεται  
στους φορολογούμενους η δυνατότητα αναβολής της πληρωμής του ποσού 
του φόρου σε διάστημα 5 ετών και της διευθέτησης μέσω σταδιακής καταβολής 
των πληρωμών. Η εναρμόνηση στην εγχώρια νομοθεσία σχετικά με την υπό 
αναφορά πρόνοια θα πρέπει να γίνει μέχρι την 1η Ιανουαρίου, 2020.  
 
3. Τo Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερ. 27 Νοεμβρίου, 2019 έχει: 

(α) εγκρίνει το συνημμένο νομοσχέδιο που τροποποιεί τους περί Βεβαιώσεως 
και Εισπράξεως Φόρων Νόμος και, 

(β) εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να καταθέσει στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων το προτεινόμενο νομοσχέδιο συνοδευόμενο από την 
Αιτιολογική Έκθεση του Γενικού Εισαγγελέα, το Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης 
Αντίκτυπου και το προσχέδιο της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, για 
ψήφιση του σε Νόμο. 
 

4. Επισυνάπτεται το σχετικό προτεινόμενο τροποποιητικό Νομοσχέδιο μαζί με 
τη σχετική Αιτιολογική Έκθεση υπογραμμένη από το Γενικό Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας, το ερωτηματολόγιο ανάλυσης του αντίκτυπου και το προσχέδιο 
της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου που έχει ετοιμαστεί για το πιο 
πάνω Νομοσχέδιο για μελέτη και ψήφιση του σε Νόμο.  
 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

28 Νοεμβρίου, 2019 
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