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Ν. 187(I)/2015 

  ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2015 

 

  

Προοίμιο. 

 

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου με τίτλο –  

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L345, 

29.12.2011, 

σ.8. 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της  

Ε.Ε.:  L219, 

25.7.2014  

σ. 40. 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L21, 

28.1.2015 

σ.1. 

 

(α) «Οδηγία 2011/96/ΕΕ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2011 

σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις 

μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών», 

 

 

 

(β)  «Οδηγία 2014/86/ΕE του Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 2014 για 

την τροποποίηση της οδηγίας 2011/96/ΕΕ σχετικά με το κοινό 

φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις 

θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών», 

 

 

(γ) «Οδηγία (ΕΕ) 2015/121 του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 

2015 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/96/ΕΕ σχετικά με το 

κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις 

θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών»,  

 

           

        Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

            

Συνοπτικός  

τίτλος. 

118(I) του 2002 

230(Ι) του 2002 

162(Ι) του 2003 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους 

του 2002 έως 2015 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 
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195(Ι) του 2004 

92(Ι) του 2005 

113(Ι) του 2006 

80(Ι) του 2007 

138(Ι) του 2007 

32(I) του 2009 

45(Ι) του 2009 

74(Ι) του 2009 

110(Ι) του 2009 

41(Ι) του 2010 

133(Ι) του 2010 

116(Ι) του 2011 

197(Ι) του 2011 

102(Ι) του 2012 

188(Ι) του 2012 

19(Ι) του 2013 

26(Ι) του 2013 

27(Ι) του 2013 

17(Ι) του 2014 

115(Ι) του 2014 

134(Ι) του 2014 

170(Ι) του 2014 

116(Ι) του 2015. 

μαζί ως οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμοι του 2002 έως  

(Αρ. 2) του 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  (α) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου 

«Δημοκρατία» με τον ακόλουθο ορισμό: 

 

  

 

 

    «περιλαμβάνει την εθνική επικράτεια, το 

έδαφος, τη χωρική θάλασσα, καθώς και 

οποιαδήποτε άλλη περιοχή εκτός της χωρικής 
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64(Ι) του 2004 

97(Ι) του 2014. 

45 του 1964 

95(Ι) του 2014. 

 

θάλασσας, περιλαμβανομένης της 

συνορεύουσας ζώνης, της αποκλειστικής 

οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας, 

όπως καθορίζονται στον περί της Αποκλειστικής 

Οικονομικής Ζώνης και Υφαλοκρηπίδας Νόμο 

και στον περί της Χωρικής Θάλασσας Νόμο, 

καθώς και οποιαδήποτε εγκατάσταση, 

κατασκεύασμα και τεχνητή νήσο που βρίσκεται 

στις ζώνες αυτές κατά την ενάσκηση των 

κυριαρχικών δικαιωμάτων και της δικαιοδοσίας 

της Δημοκρατίας·»· και 

   

  (β) με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «Μόνιμη 

εγκατάσταση», αμέσως μετά την υποπαράγραφο 

(νi) της παραγράφου (β) αυτού, της ακόλουθης 

νέας υποπαραγράφου: 

   

  «(νii) υπεράκτιες δραστηριότητες αναφορικά με 

την εξόρυξη, εξερεύνηση ή εκμετάλλευση της 

υφαλοκρηπίδας, του υπέδαφους ή των φυσικών 

πόρων, καθώς και την εγκατάσταση και 

εκμετάλλευση αγωγών και άλλων 

εγκαταστάσεων στο βυθό της θάλασσας˙». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 8 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου 

(15) αυτού, πριν από το σημείο της άνω 

τελείας (τέταρτη γραμμή), της φράσης «ή 

από εκμίσθωση ιδιοκτησίας»˙  

   

  (β)  με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου 
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(20) αυτού, του σημείου της άνω τελείας, με 

άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη 

αμέσως μετά των ακόλουθων νέων 

επιφυλάξεων: 

 

           «Νοείται ότι, όταν εταιρεία κάτοικος 

στη Δημοκρατία ή εταιρεία που δεν είναι 

κάτοικος στη Δημοκρατία αλλά έχει μόνιμη 

εγκατάσταση στη Δημοκρατία λαμβάνει 

μερίσματα, η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται 

στο βαθμό που τα εν λόγω μερίσματα 

εκπίπτουν για σκοπούς καθορισμού του 

αλλοδαπού φόρου πάνω στο εισόδημα της 

καταβάλλουσας το μέρισμα εταιρείας:  

   

  

 

 

 

 

117(Ι) του 2002 

223(Ι) του 2002 

118(Ι) του 2003 

178(Ι) του 2007 

23(Ι) του 2009 

44(Ι) του 2009 

75(Ι) του 2009 

111(Ι) του 2009 

40(Ι) του 2010 

132(Ι) του 2010 

114(Ι) του 2011 

190(Ι) του 2011 

72(Ι) του 2012 

29(Ι) του 2013 

119(Ι) του 2015. 

        Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση 

που η απαλλαγή που προβλέπεται από τις 

διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν 

τυγχάνει εφαρμογής σε εισόδημα από 

μερίσματα, το εν λόγω εισόδημα δεν 

θεωρείται μέρισμα για σκοπούς του περί 

Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της 

Δημοκρατίας Νόμου·»· 
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  (γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (21) 

αυτού, του σημείου της τελείας, αμέσως 

μετά τη φράση «είναι το μικρότερο», με το 

σημείο της άνω τελείας και την 

αντικατάσταση της πρότασης «Αυτή η 

απαλλαγή ισχύει για περίοδο τριών ετών 

που αρχίζει από την 1η  Ιανουαρίου του 

έτους που ακολουθεί το έτος στο οποίο 

άρχισε η εργοδότηση», (έκτη μέχρι ένατη 

γραμμή) με την ακόλουθη πρόταση:  

 

  «η απαλλαγή αρχίζει από την 1η 

Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το 

έτος στο οποίο άρχισε η εργοδότηση και 

ανεξαρτήτως αυτού εφαρμόζεται μέχρι και 

το έτος 2020, αναφορικά με εργοδότηση 

που άρχισε εντός και μετά του έτους 2012, 

με μέγιστη χρονική περίοδο στα οποία 

χορηγείται η απαλλαγή τα πέντε (5) έτη.» ˙  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δ)  με την αντικατάσταση της υφιστάμενης 

επιφύλαξης του εδαφίου (23) αυτού, με τις 

ακόλουθες νέες επιφυλάξεις: 

            «Νοείται ότι –  

(i) η απαλλαγή χορηγείται για δέκα (10) έτη 

κατά τα οποία ασκείται εργοδότηση στη 

Δημοκρατία, αρχής γενομένης του έτους 

εργοδότησης, εφόσον τα εισοδήματα 

από την εν λόγω εργοδότηση 

υπερβαίνουν τις εκατόν χιλιάδες ευρώ 

(€100.000) ετησίως˙ 
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(ii) η απαλλαγή αυτή δεν χορηγείται σε 

άτομο το οποίο ήταν κάτοικος στη 

Δημοκρατία σε οποιαδήποτε τρία (3) 

από τα πέντε (5) φορολογικά έτη που 

προηγούνται του έτους στο οποίο άρχισε 

η εργοδότηση του στη Δημοκρατία, 

καθώς και σε άτομο που ήταν κάτοικος 

στη Δημοκρατία κατά το έτος που 

προηγείται του έτους που άρχισε η 

εργοδότηση˙ 

(iii) η απαλλαγή αυτή χορηγείται σε 

οποιοδήποτε έτος στο οποίο τα 

εισοδήματα από την εργοδότηση του στη 

Δημοκρατία υπερβαίνουν τις εκατό 

χιλιάδες ευρώ (€100.000) ετησίως,  

ανεξάρτητα αν σε κάποιο έτος τα 

εισοδήματα από την εργοδότηση του 

μειώνονται κάτω από τις εκατό χιλιάδες 

ευρώ (€100.000), νοουμένου ότι όταν 

άρχισε η εργοδότηση του στη 

Δημοκρατία τα εισοδήματα από την 

εργοδότηση του στη Δημοκρατία 

υπερέβαιναν τις εκατό χιλιάδες ευρώ 

(€100.000) ετησίως, και ο Έφορος 

ικανοποιείται ότι η αυξομείωση στα 

ετήσια εισοδήματα από την εργοδότηση 

στη Δημοκρατία δεν αποτελεί ρύθμιση 

που αποσκοπεί στη χορήγηση της 

απαλλαγής˙ 

(iv)  η απαλλαγή που προβλέπεται από τις 

διατάξεις του εδάφιου (21) δεν τυγχάνει 

εφαρμογής όταν ισχύει η απαλλαγή που 
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187(Ι) του 2015. 

προβλέπεται από τις διατάξεις του 

παρόντος εδαφίου˙ 

(v) οι διατάξεις της υποπαραγράφου (ii) της 

παρούσας επιφύλαξης τυγχάνουν 

εφαρμογής στην περίπτωση ατόμου του 

οποίου η εργοδότηση ξεκινά από και 

μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

περί Φορολογίας του Εισοδήματος 

(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 

2015.»· και  

 

  (ε)   με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο 

(23) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:   

 

  
      «(24) Οποιοδήποτε κέρδος προκύπτει 

από συναλλαγματικές διαφορές που 

οφείλονται στη διακύμανση 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, με εξαίρεση το 

κέρδος που προκύπτει από την εμπορία 

συναλλάγματος: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Νοείται ότι, πρόσωπο το οποίο 

δραστηριοποιείται στην εμπορία 

συναλλάγματος δύναται να επιλέξει 

ανέκκλητα όπως οι μη πραγματοποιηθείσες 

συναλλαγματικές διαφορές δεν υπόκεινται 

σε φόρο και δεν εκπίπτουν του 

φορολογητέου εισοδήματος, εάν αφορούν 

κέρδη και ζημιές, αντίστοιχα· η ανέκκλητη 

επιλογή υποβάλλεται σε εγκεκριμένο από 

τον Έφορο έντυπο, μαζί με την αμέσως 

επόμενη δήλωση του αντικειμένου του 

φόρου που το πρόσωπο οφείλει να 
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4 του 1978 

23 του 1978  

41 του 1979  

164 του 1987  

159 του 1988  

196 του 1989 

 10 του 1991  

57 του 1991  

86(I) του 1994 

104(I) του 1995 

80(I) του 1999 

153(I) του 1999 

122(I) του 2002 

146(I) του 2004 

214(I) του 2004 

106(I) του 2005 

135(I) του 2005 

72(I) του 2008 

46(I) του 2009 

136(I) του 2010 

163(Ι) του 2012 

197(Ι) του 2012 

198(Ι) του 2012 

91(I) του 2013 

78(Ι) του 2014 

79(Ι) του 2014 

108(I) του 2015. 

επιδώσει μετά την έναρξη της ισχύος των 

διατάξεων του παρόντος εδαφίου, 

νοουμένου ότι η δήλωση υποβάλλεται 

εντός της προθεσμίας που προβλέπεται 

από το άρθρο 5 του περί Βεβαιώσεως και 

Εισπράξεως Νόμου. 

   

         Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου ο 

όρος «κέρδος που προκύπτει από 
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συναλλαγματικές διαφορές» περιλαμβάνει και 

κέρδος από δικαιώματα ή παράγωγα 

συναλλάγματος και ο όρος «εμπορία 

συναλλάγματος» περιλαμβάνει και εμπορία 

δικαιωμάτων ή παραγώγων συναλλάγματος.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 9 

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση, στο τέλος της τρίτης επιφύλαξης της παραγράφου 

(ε) του εδαφίου (1) αυτού, του σημείου της τελείας με το σημείο της 

άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη αμέσως μετά των 

ακόλουθων νέων επιφυλάξεων: 

 

  «Νοείται έτι, έτι, έτι, περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που 

προκύπτει ζημιά αντί κέρδος, το ποσό της ζημιάς το οποίο μπορεί 

να συμψηφιστεί και μεταφερθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 13 περιορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατόν (20%) και η 

εν λόγω ζημιά υπολογίζεται όπως υπολογίζεται το κέρδος:   

 

 
 Νοείται έτι, έτι, έτι, έτι περαιτέρω ότι, έκπτωση που 

χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 33 

η οποία πηγάζει από την εκμετάλλευση ή πώληση άυλων 

περιουσιακών στοιχείων, λογίζεται ως άμεσο έξοδο για σκοπούς 

υπολογισμού του κέρδους ή της ζημιάς:  

 
 Νοείται έτι, έτι, έτι, έτι, έτι περαιτέρω ότι, η έκπτωση που 

χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9Β, η οποία 

αναλογεί σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, λογίζεται ως άμεσο έξοδο 

για σκοπούς υπολογισμού του κέρδους.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση στη δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (2) αυτού, 

αμέσως μετά τον αριθμό «2012», του σημείου του κόμματος και της 

φράσης «2013 και 2014» (όπου αυτά απαντούν), με τη φράση 

«μέχρι και 2016».    
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Τροποποίηση 

του άρθρου 13 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το άρθρο 13 τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187(Ι)του 2015. 

 

 

(α) Με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (4) 

αυτού, της ακόλουθης επιφύλαξης: 

 

 «Νοείται ότι, “εκχωρούσα εταιρεία” 

μπορεί να είναι και εταιρεία η οποία έχει την 

έδρα της και είναι φορολογικός κάτοικος σε 

κράτος μέλος νοουμένου ότι έχει εξαντλήσει 

όλες τις δυνατότητες συμψηφισμού ή 

μεταφοράς, στο κράτος φορολογικής της 

κατοικίας ή σε άλλο κράτος μέλος όπου δυνατό 

να εδρεύει ενδιάμεση ιθύνουσα εταιρεία, των 

φορολογικών ζημιών που έχει υποστεί, όπως 

αυτές υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του περί Φορολογίας του Εισοδήματος 

(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015.»· 

  

  (β)  με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (iii) 

της παραγράφου (δ) του εδαφίου (8) αυτού, της 

φράσης «της Δημοκρατίας» (τέταρτη γραμμή), 

με την ακόλουθη φράση: 

 

  «κράτους μέλους ή άλλης χώρας με την οποία 

η Δημοκρατία έχει συνομολογήσει διμερή ή 

πολυμερή σύμβαση για αποφυγή διπλής 

φορολογίας ή για ανταλλαγή φορολογικών 

πληροφοριών.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

7.  Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από το εδάφιο (5) αυτού, της φράσης «που 
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του βασικού 

νόμου. 

εγκρίνεται σύμφωνα με Κανονισμούς» (τρίτη μέχρι τέταρτη γραμμή) 

με τη φράση «το οποίο εγκρίνεται από τον Έφορο». 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη 

νέου άρθρου 

23Α.  

8.   Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά 

το άρθρο 23 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 

  

 «Φορολόγηση 

εισοδήματος από 

πηγές εντός της 

Δημοκρατίας από 

πρόσωπο που δεν 

είναι κάτοικος στη 

Δημοκρατία. 

    23Α. Το ακαθάριστο πόσο ή άλλο 

εισόδημα που αποκτάται από πηγές εντός 

της Δημοκρατίας, από οποιοδήποτε 

πρόσωπο το οποίο δεν είναι κάτοικος στη 

Δημοκρατία, το οποίο δεν πηγάζει από 

μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία, ως 

αντιπαροχή για υπηρεσίες που ασκούνται 

στη Δημοκρατία αναφορικά με την εξόρυξη, 

εξερεύνηση ή εκμετάλλευση της 

υφαλοκρηπίδας, του υπέδαφους ή των 

φυσικών πόρων, καθώς και την εγκατάσταση 

και εκμετάλλευση αγωγών και άλλων 

εγκαταστάσεων στο έδαφος, στο βυθό της 

θάλασσας ή πάνω από την επιφάνεια της 

θάλασσας, υπόκειται σε φορολογία με 

συντελεστή πέντε τοις εκατόν (5%).». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 

24 του 

βασικού 

νόμου. 

9. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης 

«και 23» (έβδομη γραμμή) με το σημείο του κόμματος και 

τη φράση «23 και 23Α»˙ και 

 

(β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του 
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ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 

    «(1Α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), 

όταν το πρόσωπο που διενεργεί την πληρωμή σε σχέση με 

δοσοληψίες της φύσεως που εκτίθενται στα άρθρα 23 και 

23Α, δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία και δεν έχει μόνιμη 

εγκατάσταση στη Δημοκρατία, και η πληρωμή επιβαρύνει 

συνδεδεμένο πρόσωπο το οποίο είναι κάτοικος της 

Δημοκρατίας ή έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία, ο 

φόρος παρακρατείται με βάση τις διατάξεις του εδάφιου (1) 

και αποστέλλεται στον Έφορο από το συνδεδεμένο 

πρόσωπο μέσα στο μήνα που ακολουθεί το μήνα στον 

οποίο το ποσό επιβαρύνει το συνδεδεμένο πρόσωπο, μαζί 

με κατάσταση η οποία παρέχει πλήρη στοιχεία των 

συνθηκών συνεπεία των οποίων έγινε η παρακράτηση και 

παρουσιάζοντας τον τρόπο υπολογισμού του 

παρακρατηθέντος φόρου.». 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με τη 

προσθήκη  

του νέου 

άρθρου 29Α.   

10.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 29 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 

  

 «Εφαρμογή των 

διατάξεων των 

άρθρων 26 

μέχρι 29. 

     29Α. (1) Οι διατάξεις των άρθρων 26 μέχρι 29 

εφαρμόζονται αναφορικά με αναδιοργάνωση για 

την οποία ο Έφορος ικανοποιείται ότι αυτή ενέχει 

πραγματικό εμπορικό ή οικονομικό σκοπό· ο 

Έφορος δύναται να μην χορηγήσει την 

απαλλαγή από το φόρο των κερδών που 

πραγματοποιούνται λόγω αναδιοργάνωσης, αν 

κρίνει ότι ο βασικός σκοπός ή ένας από τους 

βασικούς σκοπούς της αναδιοργάνωσης είναι η 
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αποφυγή, η μείωση ή η αναβολή καταβολής 

φόρου ή η άμεση ή έμμεση κατανομή 

περιουσιακών στοιχείων οποιασδήποτε 

επιχείρησης σε οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς 

την καταβολή ή με τη μείωση ή την αναβολή της 

καταβολής φόρου και δύναται δε να ζητήσει την 

προσκόμιση στοιχείων τα οποία ήθελε κρίνει 

αναγκαία για την εξακρίβωση του σκοπού της 

αναδιοργάνωσης: 

   

   Νοείται ότι, η  απόφαση του Εφόρου για μη 

χορήγηση απαλλαγής από το φόρο λόγω 

αναδιοργάνωσης πρέπει να είναι επαρκώς 

αιτιολογημένη και να επιδέχεται ένστασης και 

προσφυγής σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 20 και 20Α  του περί Βεβαιώσεως και 

Εισπράξεως Φόρων Νόμου. 

   

     (2)(α) Κατά τη χορήγηση της απαλλαγής από 

το φόρο των κερδών που πραγματοποιούνται 

λόγω αναδιοργάνωσης, ο Έφορος μπορεί να 

επιβάλει όρους σε σχέση με τον αριθμό των 

μετοχών που θα εκδοθούν στα πλαίσια της 

αναδιοργάνωσης και την περίοδο κατά την οποία 

οι μετοχές που εκδίδονται στα πλαίσια 

αναδιοργάνωσης οφείλονται να κρατηθούν από 

το λήπτη, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 

τρία (3) έτη:  

 

         Νοείται ότι, από την περίοδο υποχρεωτικής 

κατοχής εξαιρούνται οι μετοχές εταιρειών 

εισηγμένων σε εγκεκριμένο χρηματιστήριο, 

καθώς και οι μεταβιβάσεις μετοχών λόγω 

κληρονομικής διαδοχής.  
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     (β) Σε περίπτωση που οι όροι που τίθενται από 

τον Έφορο δεν τηρούνται, η αναδιοργάνωση 

θεωρείται ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις των 

άρθρων 26 μέχρι 29 και οποιαδήποτε φορολογία 

δεν επιβλήθηκε λόγω της αναδιοργάνωσης 

καθίσταται άμεσα οφειλόμενη και απαιτείται 

όπως καταβληθεί είτε από τη μεταβιβάζουσα 

εταιρεία, αν δεν έχει διαλυθεί, είτε από τη 

λήπτρια εταιρεία ή από τα πρόσωπα στα οποία 

εκδόθηκαν ή μεταβιβάστηκαν οι μετοχές.».   

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 33 

του βασικού 

νόμου. 

 

11. Το  άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου 

εδαφίου και επιφύλαξης: 

 

  «(5)  Σε περίπτωση που ο Έφορος αυξήσει τα κέρδη ή οφέλη 

επιχείρησης που ασκείται από κάτοικο της Δημοκρατίας ή από 

πρόσωπο μη κάτοικο στη Δημοκρατία με μόνιμη εγκατάσταση στη 

Δημοκρατία, λόγω του ότι οι συναλλαγές του ή οι οικονομικές του 

σχέσεις με άλλο πρόσωπο κάτοικο της Δημοκρατίας ή με άλλο 

πρόσωπο μη κάτοικο στη Δημοκρατία με μόνιμη εγκατάσταση στη 

Δημοκρατία, που ασκεί επιχείρηση έγιναν με όρους οι οποίοι 

διαφέρουν από εκείνους που θα ετίθεντο μεταξύ ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων και εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του εδαφίου (1), 

παραχωρείται στο άλλο πρόσωπο έκπτωση ίση με την αύξηση των 

κερδών ή του οφέλους της επιχείρησης: 

 

 Νοείται ότι, η έκπτωση που παραχωρείται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος εδαφίου λογίζεται ως δαπάνη, στην οποία 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου αναφορικά με τον περιορισμό 

της αφαίρεσης οποιασδήποτε δαπάνης, σε περίπτωση δε που η 

αύξηση των κερδών ή του οφέλους του πρώτου προσώπου 

υπολογίζεται πάνω σε δάνειο, χρηματική διευκόλυνση ή χρεωστικό 
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υπόλοιπο, η έκπτωση που παραχωρείται  στο άλλο πρόσωπο 

λογίζεται ως τόκος στον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 11.». 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 36 

του βασικού 

νόμου. 

 

12. Το άρθρο 36 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά την πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου (7) 

αυτού, της ακόλουθης επιφύλαξης: 

 

     «Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν 

τυγχάνουν εφαρμογής όταν υφίσταται ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων 

οι οποίες, έχοντας τεθεί σε εφαρμογή με κύριο σκοπό ή έναν από 

τους κύριους σκοπούς την αποκόμιση φορολογικού οφέλους με 

βάση τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, δεν είναι γνήσιες ως 

προς όλα τα σχετικά γεγονότα και τις συνθήκες∙ μια ρύθμιση μπορεί 

να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα στάδια ή μέρη και για τους 

σκοπούς του παρόντος εδαφίου μια ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων 

θεωρείται μη γνήσια στο βαθμό που δεν τίθεται σε εφαρμογή για 

βάσιμους εμπορικούς λόγους που απηχούν την οικονομική 

πραγματικότητα.».  

 

Αντικατάσταση 

του άρθρου 44Α 

του βασικού 

νόμου. 

13. Το άρθρο 44Α του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

 

 

 «Καθορισμός 

τελών από το 

Υπουργικό 

Συμβούλιο. 

44Α. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με 

Διάταγμά του να καθορίσει τέλη  - 

 

(i) για την έκδοση από τον Έφορο 

βεβαίωσης ή πιστοποιητικού, με το 

οποίο επιβεβαιώνεται ότι πρόσωπο 

είναι κάτοικος της Δημοκρατίας˙ 

 

(ii) για την έκδοση από τον Έφορο 

γνωμάτευσης επί φορολογικών 
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θεμάτων.». 

  

Τροποποίηση 

του Πρώτου 

Παραρτήματος  

του βασικού 

νόμου. 

 

14.  Το Πρώτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

(α) Με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 22 αυτού, 

πριν από το σημείο της άνω τελείας, της φράσης ‘spolka  

komandytowo-akcyjna’· και  

 

(β) με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο 26 αυτού, 

των ακόλουθων νέων παραγράφων: 

 

«27. Οι εταιρείες του βουλγαρικού δικαίου που 

αποκαλούνται “събирателното дружество”, 

“командитното дружество”, “дружеството с ограничена 

отговорност”, “акционерното дружество”, 

“командитното дружество с акции”, 

“неперсонифицирано дружество”, “кооперации”, 

“кооперативни съюзи”“държавни предприятия” και 

έχουν συσταθεί δυνάμει του βουλγαρικού δικαίου και έχουν 

εμπορικό χαρακτήρα˙ 

 

28. Οι εταιρείες του ρουμανικού δικαίου που 

αποκαλούνται: “societăţi pe acţiuni”, “societăţi în 

comandită pe acţiuni”, “societăţi cu răspundere limitată”, 

“societate in nume colectiv”, “societate in comandita 

simpla”.».  

 

Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος 

Νόμου. 

15.  Ο παρών Νόμος λογίζεται ότι τέθηκε σε ισχύ από την                               

1η Ιανουαρίου 2015, εξαιρουμένου - 

 

   

  (α) των  διατάξεων της παραγράφου (β) του 
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 187(Ι) του 2015. άρθρου 3 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος 

(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015 οι 

οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 

2016,  

 

   

  

 187(Ι) του 2015. 

(β)  των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης που 

περιλαμβάνεται στο άρθρο 4 του περί 

Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικού) 

(Αρ. 2) Νόμου του 2015, η οποία προστίθεται 

αμέσως μετά την τρίτη επιφύλαξη της 

παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 9 

του βασικού νόμου, οι οποίες λογίζεται ότι 

τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2012, 

 

   

  

187(Ι) του 2015. 

(γ)  των διατάξεων των άρθρων 8, 9, 10 και 12 

του περί Φορολογίας του Εισοδήματος 

(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015 οι 

οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 

2016 και 

   

  

187(Ι) του 2015. 

(δ) (i)   των διατάξεων της παραγράφου (α) του 

άρθρου 14 του περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) 

Νόμου του 2015, οι οποίες τίθενται σε 

ισχύ από την 1η  Ιανουαρίου 2016, 

   

  

187(Ι) του 2015. 

(ii)  των διατάξεων της παραγράφου (β) του 

άρθρου 14 του περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) 

Νόμου του 2015, αναφορικά με τις 

εταιρείες του βουλγαρικού δικαίου, οι 

οποίες λογίζεται ότι τέθηκαν σε ισχύ από 
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την 1η Ιανουαρίου 2007, και 

   

  

187(Ι) του 2015. 

(iii)  των διατάξεων της παραγράφου (β) του 

άρθρου 14 του περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) 

Νόμου του 2015, αναφορικά με εταιρείες 

του ρουμανικού δικαίου, οι οποίες 

λογίζεται ότι τέθηκαν σε ισχύ από την 1η  

Ιανουαρίου 2016.    

 


