N. 14(I)/2014

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ
ΝΟΜΟΘΕΙΑ - ΜΕΡΟ Ι
Αριθμός 4429

Παρασκεσή, 14 Φεβροσαρίοσ 2014

57

Ο πεπί Καηαβολήρ Φιλοδωπήμαηορ ζε Επγοδοηούμενοςρ πος απαζσολούνηαι με Σύμβαζη ζηην Κπαηική
Υπηπεζία και ζηον Εςπύηεπο Δημόζιο Τομέα πεπιλαμβανομένων και ηων Απσών Τοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ
(Διαηάξειρ Γενικήρ Εθαπμογήρ) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Επίζημη Εθημεπίδα ηηρ
Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο Άπθπο 52 ηος Σςνηάγμαηορ.
Αξηζκόο 14(Ι) ηνπ 2014
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΔΠΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΦΙΛΟΓΩΡΗΜΑΣΟ Δ ΔΡΓΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟΤ ΠΟΤ
ΑΠΑΥΟΛΟΤΝΣΑΙ ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΣΗΝ ΚΡΑΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΔΤΡΤΣΔΡΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ
ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΡΥΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ (ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΔΝΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ)
Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο:
πλνπηηθόο
ηίηινο.

1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Καηαβνιήο Φηινδσξήκαηνο ζε Δξγνδνηνύκελνπο πνπ
απαζρνινύληαη κε ύκβαζε ζηελ Κξαηηθή Τπεξεζία θαη ζηνλ Δπξύηεξν Γεκόζην Σνκέα
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Αξρώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Γηαηάμεηο Γεληθήο Δθαξκνγήο) Νόκνο
ηνπ 2014.

Δξκελεία.

2.-(1) ηνλ παξόληα Νόκν, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα«απνθνπέο» ζεκαίλεη απνθνπέο από ηηο κεληαίεο απνιαβέο ηνπ θάζε εξγνδνηνύκελνπ πνπ
απαζρνιείηαη κε ζύκβαζε, δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ∙
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«εξγνδνηνύκελνο πνπ απαζρνιείηαη κε ζύκβαζε θαη ιακβάλεη θηινδώξεκα» ζεκαίλεη θάζε
πξόζσπν πνπ εξγνδνηείηαη ζηελ θξαηηθή ππεξεζία θαη ζηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα κε ζύκβαζε
απαζρόιεζεο ηδησηηθνύ δηθαίνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Γξαθείνπ Πξνέδξνπ ηεο
Γεκνθξαηίαο, ηνπ Δηδηθνύ Βνεζνύ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, ηνπ Δηδηθνύ πλεξγάηε ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο ησλ
Αληηπξνζώπσλ, ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Γξαθείνπ Σύπνπ ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, ηνπ
Δπηηξόπνπ Δζεινληηζκνύ θαη Με Κπβεξλεηηθώλ Οξγαλώζεσλ, ηνπ Δπηηξόπνπ Πεξηβάιινληνο, ηνπ
Δπηηξόπνπ Πξνεδξίαο γηα Αλζξσπηζηηθά Θέκαηα, ηνπ Δθόξνπ Τπεξεζίαο Δπνπηείαο θαη
Αλάπηπμεο πλεξγαηηθώλ Δηαηξεηώλ, ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηώλ,
ησλ Δζεινληώλ Πεληαεηνύο Τπνρξεώζεσο, ησλ Δζεινληώλ Τπαμησκαηηθώλ, ησλ έθηαθησλ
ππαιιήισλ, ηνπ επηηόπηνπ πξνζσπηθνύ, ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ανξίζηνπ ρξόλνπ, ησλ εηδηθώλ
αζηπλνκηθώλ, θαζώο θαη νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν έρεη πξνζιεθζεί ή ήζειε πξνζιεθζεί κε ην
ίδην ή παξόκνην θαζεζηώο, αιιά δελ πεξηιακβάλεη ηνπο εξγνδνηνύκελνπο θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο∙
«επξύηεξνο δεκόζηνο ηνκέαο» ζεκαίλεη θάζε αλεμάξηεηε ππεξεζία ή αξρή ή γξαθείν αλεμάξηεηνπ
αμησκαηνύρνπ, θάζε λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ή νξγαληζκό δεκνζίνπ δηθαίνπ,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξρώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή νπνηνδήπνηε άιιν νξγαληζκό δεκνζίνπ
δηθαίνπ ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθόηεηα πνπ ηδξύεηαη κε λόκν πξνο ην δεκόζην ζπκθέξνλ θαη ηα
θεθάιαηα ηνπ νπνίνπ είηε παξέρνληαη είηε είλαη εγγπεκέλα από ηε Γεκνθξαηία∙
«θξαηηθή ππεξεζία» ζεκαίλεη ππεξεζία πνπ ππάγεηαη ζηε Γεκνθξαηία, θαζώο επίζεο ππεξεζία ζε
νπνηαδήπνηε ζέζε ζηελ θξαηηθή ππεξεζία αλαθνξηθά κε ηελ νπνία γίλεηαη εηδηθή πξόλνηα κε λόκν,
αιιά δελ πεξηιακβάλεη ππεξεζία ζηελ εθπαηδεπηηθή ππεξεζία∙
«κεληαίεο απνιαβέο» ζεκαίλεη ην βαζηθό κηζζό, ηηο γεληθέο απμήζεηο θαη ην ηηκαξηζκηθό επίδνκα πνπ
θαηαβάιινληαη κεληαία ζε εξγνδνηνύκελν πνπ απαζρνιείηαη κε ζύκβαζε θαη ιακβάλεη θηινδώξεκα∙
«όξνη απαζρόιεζεο» ζεκαίλεη ηνπο όξνπο πνπ δηέπνπλ ηελ απαζρόιεζε ησλ εξγνδνηνύκελσλ
πνπ απαζρνινύληαη κε ζύκβαζε θαη ιακβάλνπλ θηινδώξεκα∙
«νηθείνη λόκνη ή θαλνληζκνί» ζεκαίλεη νπνηνπζδήπνηε λόκνπο ή θαλνληζκνύο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ
απαζρόιεζε ησλ εξγνδνηνπκέλσλ πνπ απαζρνινύληαη κε ζύκβαζε θαη ιακβάλνπλ θηινδώξεκα
ζηελ θξαηηθή ππεξεζία ή ζηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα∙
«θηινδώξεκα» ζεκαίλεη ην πνζό πνπ θαηαβάιιεηαη ζε εξγνδνηνύκελν πνπ απαζρνιείηαη κε
ζύκβαζε, θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο ππνρξεσηηθνύ ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζήο ηνπ, ή
άιισο πώο, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηνπο όξνπο απαζρόιεζήο ηνπ ή ζηνπο νηθείνπο
λόκνπο ή θαλνληζκνύο∙
(2) Όξνη πνπ δελ θαζνξίδνληαη εηδηθά ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ άξζξνπ απηνύ, έρνπλ εθηόο εάλ από
ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθά, ηηο έλλνηεο πνπ απνδίδνληαη ζ’ απηνύο από ηνπο νηθείνπο λόκνπο
ή θαλνληζκνύο.
θνπόο θαη
πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ
παξόληνο
Νόκνπ.

3.- Με ηνλ παξόληα Νόκν ζθνπείηαη ε ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλώλ ηεο θξαηηθήο ππεξεζίαο θαη ηνπ
επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα κε ηελ απνθνπή από ηηο κεληαίεο απνιαβέο θάζε εξγνδνηνύκελνπ πνπ
απαζρνιείηαη κε ζύκβαζε θαη ιακβάλεη θηινδώξεκα, πνζνύ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό ίζν κε
ηξία επί ηνηο εθαηό (3%) επί ησλ κεληαίσλ απνιαβώλ ηνπ.

Απνθνπέο.

4. Αλεμάξηεηα από ηνπο όξνπο απαζρόιεζεο ή ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε νηθείνπ λόκνπ ή
θαλνληζκώλ, ν εξγνδόηεο, απνθόπηεη από ηηο κεληαίεο απνιαβέο θάζε εξγνδνηνύκελνπ πνπ
απαζρνιείηαη κε ζύκβαζε θαη ιακβάλεη θηινδώξεκα, πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό ίζν κε ηξία
επί ηνηο εθαηό (3%) επί ησλ κεληαίσλ απνιαβώλ ηνπ:
Ννείηαη όηη, νη απνθνπέο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ πνπ απαζρνινύληαη κε ζύκβαζε θαη ιακβάλνπλ
θηινδώξεκα ζηελ θξαηηθή ππεξεζία θαηαβάιινληαη ζην Πάγην Σακείν ηεο Γεκνθξαηίαο, ελώ νη
απνθνπέο ησλ αληίζηνηρσλ εξγνδνηνπκέλσλ ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαηαβάιινληαη ζηηο
αληίζηνηρεο ππεξεζίεο, αξρέο, γξαθεία ή νξγαληζκνύο ηνπ ελ ιόγσ ηνκέα.
Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη, νη ελ ιόγσ απνθνπέο ζθνπό έρνπλ ηελ ελίζρπζε ησλ ηακείσλ από ηα
νπνία ζα θαηαβιεζεί ην θηινδώξεκα.

Φνξνιόγεζε
θηινδσξήκαηνο.
118(Ι) ηνπ 2002
230(Ι) ηνπ2002
162(Ι) ηνπ 2003

ε

5. Οπνηνδήπνηε θηινδώξεκα έρεη θεξδεζεί κε απαζρόιεζε από ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά
θαη θαηαβάιιεηαη ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ παξόληνο Νόκνπ, ππόθεηηαη ζηελ επηβνιή θόξνπ
εηζνδήκαηνο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί ηεο Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νόκνπ, όπσο
απηόο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.
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195(Ι) ηνπ 2004
92(Ι) ηνπ 2005
113(Ι) ηνπ 2006
80(Ι) ηνπ 2007
138(Ι) ηνπ 2007
32(Ι) ηνπ 2009
45(Ι) ηνπ 2009
74(Ι) ηνπ 2009
110(Ι) ηνπ 2009
41(Ι) ηνπ 2010
133(Ι) ηνπ 2010
116(Ι) ηνπ 2011
197(Ι) ηνπ 2011
102(Ι) ηνπ 2012
188(Ι) ηνπ 2012
19(Ι) ηνπ 2013
26(Ι) ηνπ 2013
27(Ι) ηνπ 2013.
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