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Ν. 115(Ι)/2014

115(Ι)/2014
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2014

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.
118(Ι) του 2002
230(I)του 2002
162(I)του 2003
195(I)του 2004
92(I)του 2005
113(I)του 2006
80(I)του 2007
138(I)του 2007
32(I)του 2009
45(I)του 2009
74(I)του 2009
110(I)του 2009
41(I)του 2010
133(I)του 2010
116(I)του 2011
197(I)του 2011
102(I)του 2012
188(I)του 2012
19(Ι) του 2013
26(Ι) του 2013
27(Ι) του 2013
17(Ι) του 2014.

1.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του

Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014 και θα
διαβάζεται μαζί με τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους
του 2002 έως 2014 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός
νόμος») και ο βασικός και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι
περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 2) του
2014.

Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη

στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του ακόλουθου νέου όρου και του
ορισμού του:
«“καινοτόμος επιχείρηση” σημαίνει την επιχείρηση:

α) Η οποία μπορεί να επιδείξει, μέσω εμπεριστατωμένης
μελέτης

που

έχει

διενεργηθεί

από

ειδικό

εξωτερικό

εμπειρογνώμονα, ότι δύναται στο προσεχές μέλλον να
αναπτύξει καινούρια ή ουσιαστικά βελτιωμένα προϊόντα, τις
υπηρεσίες ή διεργασίες σε σχέση με τα βέλτιστα προϊόντα, τις

2

υπηρεσίες ή διεργασίες της αγοράς και τα οποία ενέχουν τον
κίνδυνο τεχνολογικής ή βιομηχανικής αποτυχίας, ή

β)

της

οποίας

οι

δαπάνες

έρευνας

και

ανάπτυξης

αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το δέκα επί τοις εκατόν (10%)
του συνόλου των λειτουργικών της δαπανών, σε τουλάχιστον
ένα (1) από τα τρία (3) τελευταία έτη πριν τη χορήγηση της
ενίσχυσης ή, σε περίπτωση επιχείρησης που βρίσκεται σε
φάση εκκίνησης και δεν έχει οικονομικό ιστορικό, στον έλεγχο
της τρέχουσας φορολογικής χρήσης, όπως πιστοποιείται από
εξωτερικό ελεγκτή.».

Τροποποίηση
του άρθρου 9
του βασικού
νόμου.

3.

Η παράγραφος (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9 του βασικού

νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη έρευνες
(πρώτη γραμμή), της ακόλουθης νέας φράσης:
«περιλαμβανομένης της έρευνας και της ανάπτυξης που διενεργείται
από καινοτόμες επιχειρήσεις,».

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 9Α.

4.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά

το άρθρο 9 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:

«Εκπιπτόμενες
δαπάνες για
αγορά μετοχών
σε καινοτόμο
επιχείρηση.

9Α.

Δαπάνες που διενεργούνται από πρόσωπο

για αγορά μετοχών σε καινοτόμο επιχείρηση
εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα του
προσώπου αυτού.».

