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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦOPOΛOΓIAΣ TOY
EIΣOΔHMATOΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2004

Προοίμιο.
Επίσημη Εφημερίδα
της ΕΕ:
L225, 20.8.1990,
σ. 6-9
L007, 13.1.2004,
σε.0041-0043.

Συνοπτικός τίτλος.
118(Ι) του 2002
230(Ι) του 2002
162(I) του 2003
195(I) του 2004

Τροποποίηση του
άρθρου 36 του
βασικού νόμου.

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας με τίτλο«Οδηγία 90/435/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1990
σχετικά με το φορολογικό καθεστώς για τις μητρικές και τις
θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών», (ΕΕ L 225 της
20/8/1990σ. 6-9), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία
2003/123/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2003 , (ΕΕ L
007 της 13/1/2004, σελ. 0041-0043).

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του
Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται
μαζί με τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002
μέχρι 2004 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και
ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι
περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμοι του 2002 μέχρι 2005.
2. Το άρθρο 36 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη
του ακολούθου νέου εδαφίου (7):
«(7) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του παρόντος
Νόμου, όταν εταιρεία κάτοικος στη Δημοκρατία ή εταιρεία που δεν
είναι κάτοικος στη Δημοκρατία αλλά έχει μόνιμη εγκατάσταση στη
Δημοκρατία, λαμβάνει μερίσματα από εταιρεία που είναι κάτοικος σε
άλλο κράτος μέλος και τα μερίσματα αυτά υπόκεινται σε φορολογία
δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο φόρος επί των μερισμάτων αυτών
που καταβλήθηκε στο άλλο κράτος μέλος, ο οποίος χορηγείται ως
έκπτωση από το φόρο που είναι καταβλητέος δυνάμει του παρόντος
Νόμου, περιλαμβάνει και την αναλογία του φόρου που καταβλήθηκε
επί των κερδών της πληρώνουσας το μέρισμα εταιρείας και κάθε
χαμηλότερου επιπέδου εξαρτημένης αυτής εταιρείας, από τα οποία
προέρχεται το μέρισμα:
Νοείται ότι η έκπτωση αναφορικά με την αναλογία του φόρου
επί των κερδών της πληρώνουσας το μέρισμα εταιρείας δεν
εφαρμόζεται στην περίπτωση κατά την οποία η διανομή των
κερδών υπό μορφή μερίσματος γίνεται στα πλαίσια διάλυσης της
πληρώνουσας το μέρισμα εταιρείας».
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3. Tο Πρώτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως
ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση των παραγράφων 1 μέχρι 15 αυτού με
τις ακόλουθες παραγράφους:
«1.

Οι εταιρείες του βελγικού δικαίου που αποκαλούνται
’societe anonyme’/‘naamloze vennootschap’, ‘societe en
commandite par actions’/‘commanditaire vennootschap op
aandelen’, ‘societe privee a responsabilite limitee’/‘besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ ‘societe
cooperative
a
responsabilite
limite’/‘cooperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, ‘societe
cooperative
a
responsabilite
illimitee’/‘cooperatieve
vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid’, ‘societe
en nom collectif’/‘vennootschap onder firma’, ‘societe en
commandite
simple’/‘gewone
commanditaire
vennootschap’, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που
έχουν υιοθετήσει μία από τις παραπάνω νομικές μορφές,
καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του
βελγικού δικαίου και υπόκεινται σε φόρο εταιρειών στο
Βέλγιο·

2.

οι εταιρείες του δανικού δικαίου που αποκαλούνται
‘aktieselskab’ και ‘anpartsselskab’. Οι άλλες εταιρείες που
υπόκεινται στο φόρο σύμφωνα με το νόμο για τη
φορολόγηση εταιρειών, στο βαθμό που το φορολογητέο
εισόδημά τους υπολογίζεται και φορολογείται σύμφωνα με
τους γενικούς κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας που
εφαρμόζονται στις ‘aktieselskaber’·

3.

οι εταιρείες του γερμανικού δικαίου που αποκαλούνται
‘Aktiengesellschaft’, ‘Kommanditgesellschaft auf Aktien’,
‘Gesellschaft
mit
beschrankter
Haftung’,
‘Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit’, ‘Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaft’, ‘Betriebe gewerblicher Art von
juristischen Personen des offentlichen Rechts’, καθώς και
άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του γερμανικού
δικαίου και υπόκεινται σε φόρο εταιρειών στη Γερμανία·

4.

οι εταιρείες του ελληνικού δικαίου που αποκαλούνται
‘ανώνυμη εταιρεία’, ‘εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.)’, καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί
βάσει του ελληνικού δικαίου και υπόκεινται σε φόρο
εταιρειών στην Ελλάδα·

5.

οι εταιρείες του ισπανικού δικαίου που αποκαλούνται
‘sociedad anσnima’, ‘sociedad comanditaria por acciones’,
‘sociedad de responsabilidad limitada’, τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου που λειτουργούν υπό καθεστώς ιδιωτικού
δικαίου και άλλες οντότητες που έχουν συσταθεί βάσει του
ισπανικού δικαίου και υπόκεινται σε φόρο εταιρειών
(‘impuesto sobre sociedades’) στην Ισπανία·
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6.

οι εταιρείες του γαλλικού δικαίου που αποκαλούνται ‘societe
anonyme’, ‘societe en commandite par actions’, ‘societe a
responsabilite limitee’, ‘societe par actions simplifiees’,
‘societe d'assurances mutuelles’, ‘caisses d'epargne et de
prevoyance’, ‘societes civiles’ που υπόκεινται αυτόματα στο
φόρο εταιρειών, οι ‘cooperatives’, ‘unions de cooperatives’,
οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις βιομηχανικού και
εμπορικού χαρακτήρα, καθώς και άλλες εταιρείες που
έχουν συσταθεί βάσει του γαλλικού δικαίου και υπόκεινται
σε φόρο εταιρειών στη Γαλλία·

7.

οι εταιρείες που έχουν συσταθεί ή είναι εγγεγραμμένες
σύμφωνα με το ιρλανδικό δίκαιο, τα νομικά πρόσωπα που
είναι εγγεγραμμένα υπό το καθεστώς του ‘Industrial and
Provident Societies Act’, οι ‘building societies’ που είναι
εγγεγραμμένες υπό το καθεστώς των ‘Building Societies
Acts’ και οι ‘Trustee Savings Banks’ κατά την έννοια του
‘Trustee Savings Banks Act, 1989’·

8.

οι εταιρείες του ιταλικού δικαίου που αποκαλούνται ‘societa
per azioni’, ‘societa in accomandita per azioni’, ‘societa a
responsibilite limitata’, ‘societa cooperative’, ‘societa di
mutua assicurazione’, και οι δημόσιες και ιδιωτικές
οντότητες των οποίων οι δραστηριότητες είναι, εξ
ολοκλήρου ή κυρίως, εμπορικές·

9.

οι εταιρείες του δικαίου του Λουξεμβούργου που
αποκαλούνται ‘societe anonyme’, ‘societe en commandite
par actions’, ‘societe a responsabilite limitee’, ‘societe
cooperative’, ‘societe cooperative organisee comme une
societe anonyme’, ‘association d'assurances mutuelles’,
‘association d' epargne-pension’, ‘entreprise de nature
commerciale, industrielle ou miniere de l'Etat, des
communes,
des
syndicats
de
communes,
des
etablissements publics et des autres personnes morales de
droit public’, καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί
βάσει του δικαίου του Λουξεμβούργου και υπόκεινται σε
φόρο εταιρειών στο Λουξεμβούργο·

10.

οι εταιρείες του ολλανδικού δικαίου που αποκαλούνται
‘naamloze vennnootschap’, ‘besloten vennootschap met
beperkte
aansprakelijkheid’,
‘Open
commanditaire
vennootschap’,
‘Cooperatie’,
‘onderlinge
waarborgmaatschappij’, ‘Fonds voor gemene rekening’,
‘vereniging op cooperatieve grondslag’, ‘vereniging welke
op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling
optreedt’, καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί
βάσει του ολλανδικού δικαίου και υπόκεινται σε φόρο
εταιρειών στην Ολλανδία·
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11.

οι εταιρείες του αυστριακού δικαίου που αποκαλούνται
‘Aktiengesellschaft’,
‘Gesellschaft
mit
beschrankter
Haftung’, ‘Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit’,
‘Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften’, ‘Betriebe
gewerblicher Art von Korperschaften des offentlichen
Rechts’, ‘Sparkassen’, καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν
συσταθεί βάσει του αυστριακού δικαίου και υπόκεινται σε
φόρο εταιρειών στην Αυστρία·

12.

οι εμπορικές ή οι εμπορικού χαρακτήρα αστικές εταιρείες, οι
συνεταιρισμοί και οι δημόσιες επιχειρήσεις που έχουν
συσταθεί βάσει του πορτογαλικού δικαίου,

13.

οι εταιρείες του φινλανδικού δικαίου που αποκαλούνται
‘osakeyhtio/aktiebolag’, ‘osuuskunta/andelslag’,
‘saastφpankki/sparbank’ και
‘vakuutusyhtio/forsakringsbolag’·

14.

οι εταιρείες του σουηδικού δικαίου που αποκαλούνται
‘aktiebolag’, ‘forsakringsaktiebolag’, ‘ekonomiska
foreningar’, ‘sparbanker’, ‘omsesidiga forsakringsbolag’·

15.

οι εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου του
ν ωμένου Βασιλείου·» και

(β) με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου:
Επίσημη Εφημερίδα
της ΕΕ:
L.294, 10.11.1001,
σ.0001-0021.
Επίσημη Εφημερίδα
της ΕΕ:
L.294, 10.11.2001,
σ.0022-0032.
Επίσημη Εφημερίδα
της ΕΕ:
L.207, 18.8.2003,
σ.001-0024.
Επίσημη Εφημερίδα
της ΕΕ:
L.207, 18.8.2003,
σ.0025-0036

Έναρξη της ισχύος
του παρόντος
Nόμου.

«25.

οι εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του κανονισμού
αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001,
περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας και της
οδηγίας 2001/86/EK του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου
2001 για τη συμπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής
εταιρείας όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων και οι
συνεταιριστικές εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 του Συμβουλίου, της 22ας
Ιουλίου 2003, περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής
συνεταιριστικής εταιρείας και της οδηγίας 2003/72/ΕΚ του
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για τη συμπλήρωση
του καταστατικού του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού όσον
αφορά τον ρόλο των εργαζομένων.»

4. H ισχύς του παρόντος Nόμου αρχίζει από το φορολογικό έτος
2005.

