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ΑΠΟ: Κύπρο Ιωαννίδη, Πρόεδρο Επιτροπής Εταιρειών, Φορολογικού Σχεδιασμού και Χρηματιστηρίου

ΘΕΜΑ: Απολογισμός Επιτροπής για την περίοδο 1/12/2020 - 30/4/2021

ΗΜΕΡ.: 05 Μαΐου 2021

Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Πρόεδρος: Κύπρος Ιωαννίδης
Αναπλ. Πρόεδρος: Αλέξανδρος Τσιρίδης
Γραμματέας Επιτροπής: Μαρία Κουσταή
Επόπτες: Τζώρτζια Παναγιώτου, Νικόλας Τσαρδελής

Συστάθηκαν οι ακόλουθες υποεπιτροπές:

1) Εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης

2) Αφερεγγυότητας

3) Φορολογίας & φορολογικού σχεδιασμού

4) Διεθνών επιχειρήσεων & εμπιστευμάτων

5) Χρηματιστήριου και Κεφαλαιαγοράς

Προγραμματίστηκαν μηνιαίες συνεδρίες της Επιτροπής (πρώτη Τρίτη κάθε μήνα – δεύτερη Τρίτη σε περίπτωση
κωλύματος).

Κατά την πιο πάνω περίοδο η Επιτροπή συνεδρίασε στις ακόλουθες ημερομηνίες:

- 09/12/2020
- 12/01/2021
- 02/02/2021
- 02/03/2021
- 13/04/2021

Β. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ

Η Επιτροπή καθόρισε τους ακόλουθους στόχους σε σχέση με το αντικείμενο της Επιτροπής:

- Νομοθετική μεταρρύθμιση με προώθηση σχετικών προτάσεων.
- Συμμετοχή σε δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίων και κανονισμών
- Επίλυση πρακτικών προβλημάτων που αφορούν το επάγγελμα (όπως πχ οι πρακτικές διαδικασίες από τα

αρμόδια τμήματα του εφόρου, των υπουργείων, του τμήματος φορολογίας κτλ.).
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- Ενημέρωση των συνάδελφων ως προς τις αλλαγές που επέρχονται ως προς τις υποχρεώσεις τους με press
releases μέσω της ιστοσελίδας του ΠΔΣ και με το εβδομαδιαίο newsletter

- Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων
- Η προώθηση αρθρογραφίας.

 

Γ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΥΠΟ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(1) ΥΠΟ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

(i) DAC 6

Ενεργή συμμετοχή στα πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης για τη θέσπιση νομοθεσίας για την εναρμόνιση με την
Οδηγία 2018/822 όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας
σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις (DAC 6).

Υποβολή σχολίων και θέσεων επί εναρμονιστικού νομοσχεδίου και κατευθυντήριων γραμμών με ιδιαίτερη
έμφαση στην προστασία του δικηγορικού απορρήτου, την ελαχιστοποίηση του διοικητικού φόρου στους
δικηγόρους και την παροχή επαρκούς χρόνου συμμόρφωσης.

Έγιναν τοποθετήσεις ενώπιον Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

Μετά από αλληλογραφία με Τμήμα Φορολογίας, εξασφαλίστηκαν γραπτώς οι θέσεις του Τμήματος για
περιπτώσεις όπου δικηγόροι εξαιρούνται από την υποχρέωση αναφοράς.

Διασφαλίστηκε η αναβολή επιβολής οποιωνδήποτε κυρώσεων τουλάχιστον μέχρι το τέλος Ιουνίου 2021.

Ετοιμασία εγγράφου με οδηγίες προς δικηγόρους για συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
νομοθεσία.

(2) ΥΠΟ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

(i) SRDII

Ενεργή συμμετοχή στα πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης για τη θέσπιση νομοθεσίας για την εναρμόνιση με την
Οδηγία 2017/828 για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της
μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων (SRDII). Έγιναν παραστάσεις προς το Τμήμα Εφόρου
Εταιρειών και ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου, ιδιαίτερα για το θέμα του ύψους των
προτεινόμενων προστίμων – τελικά το μέγιστο πρόστιμο μειώθηκε από €350,000 - €700,000 στις €100,000).

(ii) Ad-hoc επιτροπή υπό την προεδρία ΧΑΚ για το θέμα επανεκκίνησης της οικονομίας

Συμμετοχή σε ad-hoc επιτροπή με πρωτοβουλία του ΧΑΚ για εξέταση πιθανών εισηγήσεων για επανεκκίνηση της
οικονομίας. Στην επιτροπή συμμετείχαν επίσης ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, ΣΕΛΚ, CIFA, Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων. Μετά
από υποβολή εισηγήσεων ετοιμάστηκε ένα κοινό κείμενο για υποβολή στον Υπουργό Οικονομικών.

(3) ΥΠΟ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ

(i) Μητρώο Τελικών Δικαιούχων

Ενεργή συμμετοχή στα πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης για τη θέσπιση κανονιστικού πλαισίου από Έφορο
Εταιρειών.

Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, ετοιμάστηκε κοινή επιστολή ΠΔΣ, ΣΕΛΚ, CYFA προς αρμόδιους Υπουργούς με
σκοπό την έγκαιρη επίλυση του πρακτικού προβλήματος που προέκυψε από την ανάγκη ταυτοποίησης εταιρειών
μέσω ΚΕΠ. Συμμετοχή σε διευρυμένη σύσκεψη υπό την Υπουργό Ενέργειας για το ζήτημα αυτό στις 12/4/2021.
Ως αποτέλεσμα το Τμήμα Εφόρου εταιρειών ανακοίνωσε διορθωτικά μέτρα.

(5) ΥΠΟ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
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Συνέχιση συμμετοχής σε Επιτροπή υπό το Υπουργείο Οικονομικών με σκοπό την προκήρυξη διαγωνισμού για τον
εκσυγχρονισμό του περί Εταιρειών Νόμου.

(5) ΥΠΟ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

(i) Δεύτερη Ευκαιρία

Συμμετοχή σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
στις 8.12.2020. Θέμα προς συζήτηση ήταν το Πλαίσιο Έγκαιρης Προειδοποίησης και Παροχής Δεύτερης
Ευκαιρίας για επιχειρήσεις που βρίσκονται ενώπιον κινδύνου πτώχευσης.

(ii) Κανονισμοί Αφερεγγυότητας

Αναλήφθηκε πρωτοβουλία προώθησης κανονισμών αφερεγγυότητας σε βάση κείμενο που είχε συνταχθεί
στο παρελθόν.

(iii) Συναντήσεις

- Συμμετοχή σε σύσκεψη υπό την Υπουργό Ενέργειας με θέμα συζήτησης πρόταση για δημιουργία
επιτροπής που θα ασχολείται με την κατάρτιση και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση των
συμβούλων αφερεγγυότητας

- Συμμετοχή σε συνάντηση με λειτουργούς του Τμήματος Αφερεγγυότητας όπου συζητήθηκαν
πρακτικά προβλήματα και πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης τους.

- Συμμετοχή σε διαδικτυακή συνεδρία με το IMF και τον ΣΕΛΚ για θέματα αφερεγγυότητας με
έμφαση στο θεσμό του εξεταστή (examinership).


