
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή 
 

Εθνικός Τομέας 
Προτεραιότητας 

Εισήγηση Μείωσης του ΔΦ Πληροφορίες 

Τμήμα Εσωτερικών 
Προσόδων (ΤΕΠ) 

Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος 
TAXISNET 

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του συστήματος 
TAXISNET: 
 
 Οι εγγραφές/εξουσιοδοτήσεις αποστέλλονται 

πλέον ηλεκτρονικά. 
 Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε.Πρ.7 

(Δηλώσεις Εργοδότη), εφαρμόζεται ήδη από τον 
Ιούλιο του 2011. 

 Αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή των 
δηλώσεων άμυνας, το θέμα έχει καλυφθεί με τη 
δυνατότητα πληρωμής αυτοφορολογιών άμυνας 
μέσω διαδικτύου, με JCCSmart (όχι μέσω 
TAXISNET).  

 
Στο παρόν στάδιο η χρήση του TAXISNET αυξάνεται 
καθημερινώς.  
 

Τμήμα Εσωτερικών 
Προσόδων (ΤΕΠ) 
(αναθεωρημένη) 

Πληρωμή μηνιαίας καταβολής της 
αποκοπής φόρου από μισθωτούς (PAYE) 
με πιστωτική κάρτα (JCC Smart) μέσω 
διαδικτύου. 

Το μέτρο αρχικά (από 7/12/2011) υλοποιήθηκε 
μέχρι το ανώτατο ποσό των €1000. Μετά από 
επανεξέταση του θέματος, αποφασίστηκε η άρση του 
περιορισμού των €1,000. Ως εκ τούτου, οποιοδήποτε 
ποσό μπορεί πλέον να πληρωθεί μέσω της 
JCCSmart. 
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Εθνικός Τομέας 
Προτεραιότητας 

Εισήγηση Μείωσης του ΔΦ Πληροφορίες 

Στο παρόν στάδιο η χρήση της πιστωτικής κάρτας 
αυξάνεται καθημερινώς, και σε γενικές γραμμές 
θεωρείται ικανοποιητική.  
 
Σημείωση:  Η ηλεκτρονική πληρωμή μέσω 
πιστωτικής κάρτας επεκτάθηκε, όχι μόνο σε 
συγκεκριμένες αυτοφορολογίες άμυνας, αλλά και 
στην πληρωμή της έκτακτης εισφοράς από 
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και 
αυτοεργοδοτούμενους. Σε όλες τις περιπτώσεις, δεν 
υπάρχει περιορισμός στο ποσό πληρωμής. 
  

Τμήμα Εσωτερικών 
Προσόδων (ΤΕΠ) 

Ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου 
Ε.Πρ.7 (Δηλώσεις Εργοδότη), χωρίς την 
ανάγκη προσωπικής παρουσίας στα κατά 
τόπους γραφεία του ΤΕΠ.  
 

Εφαρμόστηκε ήδη από τον Ιούλιο του 2011, στα 
πλαίσια του TAXISNET. 
 

Τμήμα Εσωτερικών 
Προσόδων (ΤΕΠ) 

Υποχρέωση υποβολής υπολογισμού 
προσωρινού φόρου εταιρείας: μείωση 
των δόσεων από 3 σε 2 ανά έτος.  

Σχετικό τροποποιητικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε από 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύτηκε στις 
30.11.12 με έναρξη ισχύος 1.1.13.  

Τμήμα Εσωτερικών 
Προσόδων (ΤΕΠ) 

Μείωση του χρόνου τήρησης του αρχείου 
των φορολογουμένων από 7 χρόνια στα 6 
(με απώτερο στόχο τη μείωση του στα 5 
χρόνια). 
 

Σχετικό τροποποιητικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε από 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύτηκε στις 
30.11.12 με έναρξη ισχύος 1.1.13.  
 

Τμήμα Εσωτερικών 
Προσόδων (ΤΕΠ) 

Καθορισμός ελάχιστου ορίου 
χαρτοσήμανσης και αναθεώρηση της 
υφιστάμενης νομοθεσίας -αντικατάσταση 

Καθορίστηκε το ποσό των €5,001 ως ελάχιστο όριο 
χαρτοσήμανσης (δηλ. κάτω από €5000 δεν θα 
επιβάλλεται χαρτόσημο), με μέγιστο όριο 



 3 

Εθνικός Τομέας 
Προτεραιότητας 

Εισήγηση Μείωσης του ΔΦ Πληροφορίες 

λίρες σε ευρώ και στρογγυλοποίηση 
ποσών. 
 
Σκοπός της εισήγησης είναι η απλοποίηση 
της καταβολής των χαρτοσήμων στο 
πλαίσιο όμως διατήρησης του ύψους των 
εισπραττόμενων εσόδων για την 
Κυβέρνηση. 
 

χαρτοσήμανσης τις €20,000. 
 
Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων και δημοσιεύτηκε στις 17.12.12 με 
έναρξη ισχύος 1.3.13. 
 
 

ΦΠΑ Μείωση του συνολικού αριθμού 
δηλώσεων ΦΠΑ ανά έτος, με την 
εφαρμογή κριτηρίων τα οποία να 
μειώνουν τον αριθμό δηλώσεων ανά 
επιχείρηση.  
 

Διαπιστώθηκε ότι ένας μεγάλος αριθμός 
φορολογουμένων (περίπου 10000) υποβάλλουν 
φορολογικές δηλώσεις με μηδενικά ποσά.  Το 
καλοκαίρι του 2013, η Υπηρεσία ΦΠΑ έστειλε 
επιστολή στους εν λόγω φορολογούμενους, με την 
οποία τους ενημέρωνε ότι θα πρέπει να υποβάλλουν 
τη φορολογική τους δήλωση κάθε χρόνο και όχι 
κάθε τριμηνία, εκτός και εάν το ζητήσουν 
διαφορετικά. Η εν λόγω πρόνοια θα τεθεί σε 
εφαρμογή από την 1.1.14.  
 

ΦΠΑ Μείωση τήρησης των αρχείων που 
αναφέρονται στο νόμο από 7 στα 6 
χρόνια (με απώτερο στόχο τη μείωση του 
στα 5 χρόνια). 

Σχετικό τροποποιητικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε από 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύτηκε στις 
12.10.12, με έναρξη ισχύος 12.10.12. 

Έφορος Εταιρειών  Ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου 
ΗΕ57 που αφορά τις μεταβιβάσεις 
μετοχών. 

 Ηλεκτρονική υποβολή έντυπου 

Οι εισηγήσεις έχουν εφαρμοστεί στα  πλαίσια του 
νέου ηλεκτρονικού συστήματος του Εφόρου 
Εταιρειών, e-filing και e-search. Η ηλεκτρονική 
υποβολή εντύπων μέσω του συστήματος e-OAS και 
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Εθνικός Τομέας 
Προτεραιότητας 

Εισήγηση Μείωσης του ΔΦ Πληροφορίες 

εγγράφου που αφορά νέα 
ψηφίσματα ή συμφωνίες.  

 Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης για 
διορισμό συμβούλου εταιρείας. 

 Ηλεκτρονική υποβολή της ετήσιας 
έκθεσης 

 

e-filing τέθηκε σε λειτουργία από τις 25/6/12. 
 
Στο παρόν στάδιο, η χρήση του συστήματος δεν 
θεωρείται ικανοποιητική, αλλά προωθούνται όλες οι 
κατάλληλες ενέργειες προς αύξηση της χρήσης του.  
 
Σημείωση: Καταχωρούνται επίσης ηλεκτρονικά το 
έντυπο για την εγγραφή εταιρειών και η αίτηση 
έγκρισης ονόματος.  Πολύ σύντομα θα μπορούν οι 
αιτητές να καταχωρούν ηλεκτρονικά και τις ΗΕ4 
(ηλεκτρονική υποβολή διορισμού και παραίτησης 
αξιωματούχων εταιρειών), ΗΕ57 (Μεταβίβαση 
Μετοχών), ΗΕ32 (ετήσια έκθεση εταιρείας με 
μετοχικό κεφάλαιο). 
 

Έφορος Εταιρειών Δυνατότητα εγγραφής εταιρειών με τη 
χρήση προκαθορισμένων προτύπων στο 
διαδίκτυο. 

Λόγω της λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής 
καταχώρησης εταιρειών και ελέγχου και έγκρισης 
ονομάτων εταιρειών, αλλά και λόγω της 
δυνατότητας για ηλεκτρονική καταχώρηση αλλαγών 
και έκδοσης πιστοποιημένων αντιγράφων, κρίνεται 
όπως ο σκοπός της εν λόγω εισήγησης έχει 
επιτευχθεί και δεν υπάρχει η ανάγκη για προώθηση 
της εισήγησης.  
 

Έφορος Εταιρειών Δυνατότητα καταχώρησης των 
οικονομικών καταστάσεων στην Αγγλική 
γλώσσα (δέσμευση για παράδοση στην 
Ελληνική γλώσσα εντός περιόδου 7 

Εφαρμόστηκε ήδη από την 1η Δεκεμβρίου 2011, 
κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης από το Γενικό 
Εισαγγελέα. 
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Εθνικός Τομέας 
Προτεραιότητας 

Εισήγηση Μείωσης του ΔΦ Πληροφορίες 

ημερών, εάν αυτό ζητηθεί).  
 
Η εισήγηση αφορά τις εταιρείες, τις 
οποίες το πελατολόγιο τους αποτελείται, 
κατά κύριο λόγο, από ξένους. Ως εκ 
τούτου, η μετάφραση των οικονομικών 
καταστάσεων στα ελληνικά είναι 
επιπρόσθετο αχρείαστο κόστος.  
 

 
 

Κοινωνικές Ασφαλίσεις Δημιουργία ταμείων εξυπηρέτησης τα 
οποία θα διεκπεραιώνουν μόνο 
συγκεκριμένες εργασίες μικρής 
διάρκειας. 
 

Η εισήγηση εφαρμόζεται από όλα τα επαρχιακά 
γραφεία. 
 

Κοινωνικές Ασφαλίσεις Προώθηση της χρήσης του υφιστάμενου 
ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμής 
εισφορών μέσω διαδικτύου (αυτόματη 
αποστολή των απαιτούμενων κωδικών 
login/password με την εγγραφή στο 
ταμείο).  

Το αναβαθμισμένο σύστημα τέθηκε σε λειτουργία το 
Μάρτιο του 2013.  
 

Σημείωση: Παράλληλα, προωθείται η χρήση του 
υφιστάμενου ηλεκτρονικού συστήματος των 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεργασία με το ΚΕΠΑ. 

Κοινωνικές Ασφαλίσεις Βελτίωση του υφιστάμενου ηλεκτρονικού 
συστήματος πληρωμής εισφορών μέσω 
διαδικτύου - παροχή της δυνατότητας 
εισαγωγής αρχείου με τις αποδοχές που 
θα εξάγεται από τα συστήματα 
διαχείρισης μισθολογίου των 
επιχειρήσεων.  

Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης από 
την εταιρεία που το ανέλαβε. Έχουν προκύψει 
κάποια πρακτικά προβλήματα στην εφαρμογή του 
συστήματος, αλλά αναμένεται να ξεπεραστούν 
σύντομα ούτως ώστε να τεθεί σε εφαρμογή.   
 

Περιβάλλον Ανάρτηση των εντύπων στην ιστοσελίδα Έχουν μετατραπεί όλα τα έντυπα σε ηλεκτρονική 
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Εθνικός Τομέας 
Προτεραιότητας 

Εισήγηση Μείωσης του ΔΦ Πληροφορίες 

του Τμήματος Περιβάλλοντος, με σκοπό 
την ηλεκτρονική συμπλήρωση και 
υποβολή τους.  
 

μορφή και αναρτήθηκαν στη νέα ιστοσελίδα του 
Τμήματος (λόγω του κωλύματος της ηλεκτρονικής 
υπογραφής, τα έντυπα θα υποβάλλονται μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).  
 

Περιβάλλον Ετοιμασία προτύπων Εκθέσεων 
Απόκλισης και Εκθέσεων Συμμόρφωσης, 
με σκοπό τη διευκόλυνση των 
επιχειρήσεων στην συμπλήρωση τους.  
 

Τα πρότυπα ετοιμάστηκαν και αναρτήθηκαν στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος. 

Περιβάλλον Τροποποίηση της νομοθεσίας για 
απλοποίηση του τρόπου εξέτασης της 
αίτησης ΠΕΕΠ (Προκαταρκτική Έκθεση 
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον).  
 

Ξεκίνησε εδώ και αρκετό καιρό, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, συζήτηση σχετικής με το θέμα οδηγίας, Ως 
εκ τούτου οποιεσδήποτε τροποποιήσεις γίνονται σε 
αυτά τα πλαίσια. Προκειμένου όμως να 
εξυπηρετείται γρηγορότερα το κοινό, το Τμήμα 
χρησιμοποιεί συγκεκριμένο άρθρο του υφιστάμενου 
νόμου, το οποίο επιτρέπει την έκδοση Γνωμάτευσης 
μόνο με γραπτή διαβούλευση, χωρίς την εμπλοκή 
της Τεχνικής Επιτροπής σε επίπεδο συναντήσεων και 
κατ΄ επέκταση αποφεύγεται η ετοιμασία πρακτικών 
συνεδριάσεων κτλ. 
 
Με αυτό τον τρόπο θεωρείται ότι η εισήγηση έχει 
τεθεί σε εφαρμογή.  
 

Περιβάλλον Δημιουργία μιας απλής διαδικτυακής 
πύλης (portal), το οποίο να επιτρέπει στις 
επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση μέσω 

Η πύλη έχει δημιουργηθεί και ήδη χρησιμοποιείται 
από το κοινό. Κωδικοί πρόσβασης δίνονται από το 
Τμήμα Περιβάλλοντος. 
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Εθνικός Τομέας 
Προτεραιότητας 

Εισήγηση Μείωσης του ΔΦ Πληροφορίες 

κωδικών (username/password). Η 
ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων θα 
γίνεται μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 
 
 

 

Αρχείου Πληθυσμού και 
Μετανάστευσης 

Ενοποίηση της Αίτησης για Άδεια Εισόδου 
(Μ58), της Αίτησης για Άδεια Προσωρινής 
Παραμονής (Μ61) και της Αίτησης για 
Άδεια Εργασίας (Μ64). 
 

Η ενοποίηση των εντύπων ολοκληρώθηκε από το 
αρμόδιο Τμήμα, στα πλαίσια της υπό επεξεργασίας 
νομοθεσίας αναφορικά με την εισαγωγή βιομετρικών 
στοιχείων. Η διαδικασία διαβούλευσης για την 
οριστικοποίηση του σχετικού νομοσχεδίου βρίσκεται 
στο τελικό στάδιο και αναμένεται η κατάθεση στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων αρχές του Δεκέμβρη 
2013. 
 

Τουρισμός  Ηλεκτρονική υποβολή των στατιστικών 
στοιχείων της κίνησης των πελατών του 
ξενοδοχείου στον ΚΟΤ, μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου 
συστήματος υποβολής. 
 

Εφαρμόζεται στα πλαίσια του νέου ηλεκτρονικού 
συστήματος του ΚΟΤ, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία 
από την 1η Νοεμβρίου 2011. 
 

Τουρισμός  Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής 
του τιμοκαταλόγου.  

 Ο τιμοκατάλογος να δίδεται σε έντυπη 
μορφή στον επιθεωρητή κατά την 
πρώτη του επιθεώρηση. 

 Να περιοριστεί η υποχρέωση 
υποβολής του τιμοκαταλόγου σε ένα 

Η νέα διαδικασία έγκρισης των τιμοκαταλόγων 
τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Δεκεμβρίου 2011. 
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Εθνικός Τομέας 
Προτεραιότητας 

Εισήγηση Μείωσης του ΔΦ Πληροφορίες 

μικρό αριθμό «υψηλού κινδύνου» 
κέντρων κτλ.  

 



 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑ 

       

 
           Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ. + 357-22889800, Φαξ. + 357-22668630, 

 E-mail: chamber@ccci.org.cy  
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
         

Λευκωσία, 02 Δεκεμβρίου 2013 
  

ΠΡΟΣ:    Όλα τα Μέλη  
 
ΑΠΟ:     Λεωνίδα Πασχαλίδη, Διευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης 
 
ΘΕΜΑ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ / ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ 
               

 

Κύριοι, 
 
Όπως είναι γνωστό το ΚΕΒΕ  είναι υπέρμαχος της ανάγκης για συνεχή απλοποίηση / 
βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και από καιρό ζητά τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων 
υποβάλλοντας εμπεριστατωμένες εισηγήσεις  στην εκτελεστική εξουσία  αφού τα οφέλη 
τόσο για τις επιχειρήσεις, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και γενικότερα την 
οικονομία είναι τεράστια.  
 
Για τους λόγους αυτούς καλωσόρισε τις εισηγήσεις της σχετικής μελέτης που ετοιμάστηκε 
από το συμβουλευτικό οίκο KPMG στα πλαίσια της δέσμευσης που ανέλαβε η Κυπριακή 
Δημοκρατία απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μείωση του διοικητικού φόρτου κατά 
20% μέχρι το τέλος του 2012. Η υλοποίηση των εισηγήσεων ξεκίνησε τον Αύγουστο του 
2010 και μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί αρκετός αριθμός εισηγήσεων στους οκτώ τομείς 
εθνικής προτεραιότητας που κάλυψε η μελέτη. 
 
Πιο συγκεκριμένα υλοποιήθηκε η οριζόντια εισήγηση που αφορούσε τη διεξαγωγή 
διαφημιστικής εκστρατείας για προώθηση της χρήσης υφιστάμενων συστημάτων της 
Δημόσιας Υπηρεσίας που προσφέρουν διαδικτυακές υπηρεσίες και αφορούν, κατά κύριο 
λόγο, τις επιχειρήσεις (δείτε σχετική μας εγκύκλιο ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2013 για τον 
πλήρη κατάλογο των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας που λειτουργούν στο Διαδίκτυο και παρέχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε 
αριθμό υπηρεσιών του δημοσίου τομέα) ως επίσης και 21 κάθετες εισηγήσεις όπως 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 που επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι.  
 
Με βάση την υλοποίηση των πιο πάνω εισηγήσεων  επιτεύχθηκε μείωση του 
διοικητικού φόρτου γύρω στο 19%.  
 
 
 
 



 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑ 

       

 
           Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ. + 357-22889800, Φαξ. + 357-22668630, 

 E-mail: chamber@ccci.org.cy  
 

-2- 
 
Διαπίστωση του Επιμελητηρίου είναι ότι παρόλο που έχει σημειωθεί πρόοδος υπάρχουν 
πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα και γι’ αυτό θα συνεχίσει την πίεση/ενέργειες του 
προς όλες τις κατευθύνσεις λόγω της μεγάλης σημασίας που πρέπει να συνεχίσει να  
αποδίδεται στο θέμα αυτό ιδιαίτερα λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που 
βιώνουμε και η οποία επιβάλλει τη με κάθε τρόπο διευκόλυνση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας αλλά και των ξένων επενδύσεων. 
 

  

    
Με εκτίμηση, 
 
 
Λεωνίδας Πασχαλίδης 
Διευθυντής 
Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης.   
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