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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 65(Ι)/2016
Αρ. 4565, 28.4.2016
Ο περί Φορολογίας Κεθαλαιοστικών Κερδών (Τροποποιηηικός) Νόμος ηοσ 2016 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη
ζηην Επίζημη Εθημερίδα ηης Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος.
___________
Αξηζκόο 65(Ι) ηνπ 2016
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΩΝ ΚΔΡΓΩΝ
ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 1980 ΔΩ (ΑΡ. 4) ΣΟΤ 2015
Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο:
1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Φνξνινγίαο Κεθαιαηνπρηθώλ Κεξδώλ
πλνπηηθόο
ηίηινο.
(Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2016 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Φνξνινγίαο
52 ηνπ 1980
Κεθαιαηνπρηθώλ Κεξδώλ Νόκνπο ηνπ 1980 έσο (Αξ. 4) ηνπ 2015 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη
135 ηνπ 1990
σο «ν βαζηθόο λόκνο») θαη ν βαζηθόο λόκνο θαη ν παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί
70(Ι) ηνπ 1994
Φνξνινγίαο Κεθαιαηνπρηθώλ Κεξδώλ Νόκνη ηνπ 1980 έσο 2016.
80(Ι) ηνπ 1997
48(Ι) ηνπ 1999
79(Ι) ηνπ 1999
119(Ι) ηνπ 2002
66(Ι) ηνπ 2008
135(I) ηνπ 2010
119(Ι) ηνπ 2013
120(Ι) ηνπ 2013
59(Ι) ηνπ 2015
117(Ι) ηνπ 2015
189(Ι) ηνπ 2015
213(Ι) ηνπ 2015.
2. Σν άξζξν 2 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ζηελ θαηάιιειε
Σξνπνπνίεζε
αιθαβεηηθή
ζεηξά, ησλ αθόινπζσλ λέσλ όξσλ θαη ησλ νξηζκώλ ηνπο:
ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ βαζηθνύ λόκνπ.
«“αληίζηξνθε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε” έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη
.
72(Ι) ηνπ 2016. ζηνλ όξν απηό από ηνλ πεξί Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο Νόκν
“απιή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε” έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν
απηό από ηνλ πεξί Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο Νόκν·
“εθκηζζσηήο” έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν απηό από ηνλ
πεξί Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο Νόκν·
“κίζζην” έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν απηό από ηνλ πεξί
Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο Νόκν·
“κηζζσηήο” έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν απηό από ηνλ πεξί
Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο Νόκν·
“ζπλδεδεκέλν πξόζσπν” ζεκαίλεη ζπλδεδεκέλν πξόζσπν θαηά ηα
118(Ι) ηνπ 2002 πξνβιεπόκελα δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ πεξί
230(Ι) ηνπ 2002 Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νόκνπ·
162(Ι) ηνπ 2003
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
17(Ι) ηνπ 2014
115(Ι) ηνπ 2014
134(Ι) ηνπ 2014
170(Ι) ηνπ 2014
116(Ι) ηνπ 2015
187(Ι) ηνπ 2015
212(Ι) ηνπ 2015.
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Σξνπνπνίεζε ηνπ
άξζξνπ 10 ηνπ
βαζηθνύ λόκνπ.

“ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε” έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν απηό
από ηνλ πεξί Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο Νόκν.».
3. Σν άξζξν 10 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ηελ
παξάγξαθν (η) απηνύ, ηεο αθόινπζεο λέαο παξαγξάθνπ:
«(θ) (i)
Κεθ. 224.
3 ηνπ 1960
78 ηνπ 1965
10 ηνπ 1966
75 ηνπ 1968
51 ηνπ 1971
2 ηνπ 1978
16 ηνπ 1980
23 ηνπ 1982
68 ηνπ 1984
82 ηνπ 1984
86 ηνπ 1985
189 ηνπ 1986
12 ηνπ 1987
74 ηνπ 1988
117 ηνπ 1988
43 ηνπ 1990
65 ηνπ 1990
30(Ι) ηνπ 1992
90(Ι) ηνπ 1992
6(Ι) ηνπ 1993
58(Ι) ηνπ 1994
40(Ι) ηνπ 1996
31(Ι) ηνπ 1998
144(Ι) ηνπ 1999
123(Ι) ηνπ 2001
57(Ι) ηνπ 2005
5(Ι) ηνπ 2006
55(Ι) ηνπ 2006
136(Ι) ηνπ 2006
120(Ι) ηνπ 2007
121(Ι) ηνπ 2007
150(Ι) ηνπ 2007
165(Ι) ηνπ 2007
27(Ι) ηνπ 2010
61(Ι) ηνπ 2010
82(Ι) ηνπ 2010
83(Ι) ηνπ 2010
48(Ι) ηνπ 2011
45(Ι) ηνπ 2012
155(Ι) ηνπ 2013
110(Ι) ηνπ 2014
178(Ι) ηνπ 2014
180(Ι) ηνπ 2014
41(Ι) ηνπ 2015
48(Ι) ηνπ 2015
54(Ι) ηνπ 2015
15(Ι) ηνπ 2016.
(ii)

Απιή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε ή αληίζηξνθε ρξεκαηνδνηηθή
κίζζσζε ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη δηθαίσκα αγνξάο ηνπ
κηζζίνπ από ην κηζζσηή, ε νπνία έρεη εγγξαθεί ζύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Αθίλεηεο Ιδηνθηεζίαο (Γηαθαηνρή,
Δγγξαθή θαη Δθηίκεζε) Νόκνπ.

Μεηαβίβαζε από ην κηζζσηή ζηνλ εθκηζζσηή, ηνπ κηζζίνπ
αληίζηξνθεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη δηθαίσκα αγνξάο ηνπ κηζζίνπ από ην κηζζσηή, ε
νπνία έρεη εγγξαθεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί
Αθίλεηεο Ιδηνθηεζίαο (Γηαθαηνρή, Δγγξαθή θαη Δθηίκεζε)
Νόκνπ:
Ννείηαη όηη, ζε ηέηνηα πεξίπησζε σο αμία ηεο ηδηνθηεζίαο
ινγίδεηαη ε αμία θαηά ην ρξόλν θηήζεο ή ε αλαπξνζαξκνζκέλε αμία θηήζεο θαηά ην ρξόλν απόθηεζεο ηεο
ηδηνθηεζίαο από ην κηζζσηή, νπνηαδήπνηε είλαη ε κηθξόηεξε, ή
ε αμία ηεο θαηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 1980, νπνηαδήπνηε από ηηο
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Σξνπνπνίεζε ηνπ
άξζξνπ 12 ηνπ
βαζηθνύ λόκνπ.

Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 17
ηνπ βαζηθνύ λόκνπ.

εκεξνκελίεο απηέο είλαη ε κεηαγελέζηεξε, αλεμάξηεηα από ην
πνζό πνπ θαηαβιήζεθε από ηνλ εθκηζζσηή ζην κηζζσηή.
(iii)
Μεηαβίβαζε από ηνλ εθκηζζσηή ζην κηζζσηή, ηνπ κηζζίνπ
απιήο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ή αληίζηξνθεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη δηθαίσκα
αγνξάο ηνπ κηζζίνπ από ην κηζζσηή, ε νπνία έρεη εγγξαθεί
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Αθίλεηεο Ιδηνθηεζίαο
(Γηαθαηνρή, Δγγξαθή θαη Δθηίκεζε) Νόκνπ:
Ννείηαη όηη, ζηελ πεξίπησζε απιήο ρξεκαηνδνηηθήο
κίζζσζεο σο αμία ηεο ηδηνθηεζίαο ινγίδεηαη ε αμία θηήζεο ηεο
από ηνλ εθκηζζσηή:
Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη, ζηελ πεξίπησζε αληίζηξνθεο
ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο σο αμία ηεο ηδηνθηεζίαο ινγίδεηαη ε
αμία θαηά ην ρξόλν αξρηθήο θηήζεο ηεο ή ε αλαπξνζαξκνζκέλε αμία θηήζεο θαηά ην ρξόλν αξρηθήο απόθηεζεο
ηεο ηδηνθηεζίαο από ην κηζζσηή, νπνηαδήπνηε είλαη ε
ε
κηθξόηεξε, ή ε αμία ηεο θαηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 1980,
νπνηαδήπνηε από ηηο εκεξνκελίεο απηέο είλαη ε κεηαγελέζηεξε.».
4. Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ βαζηθνύ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην ηέινο
απηνύ, ηνπ ζεκείνπ ηεο ηειείαο κε άλσ θαη θάησ ηειεία θαη ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ηεο
αθόινπζεο λέαο επηθύιαμεο:
«Ννείηαη όηη, γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Νόκνπ, ζε πεξίπησζε δηάζεζεο ηνπ κηζζίνπ
απιήο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ή αληίζηξνθεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ζηελ νπνία
πξνβιέπεηαη δηθαίσκα αγνξάο ηνπ κηζζίνπ από ην κηζζσηή θαη ε νπνία έρεη εγγξαθεί ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Αθίλεηεο Ιδηνθηεζίαο (Γηαθαηνρή, Δγγξαθή θαη Δθηίκεζε) Νόκνπ, ζε
πξόζσπν άιιν από ην κηζζσηή ή ζε ζπλδεδεκέλν κε απηόλ πξόζσπν αιιά γηα ινγαξηαζκό ή
πξνο όθεινο ηνπ κηζζσηή, δηαζέηεο ηδηνθηεζίαο ζεσξείηαη ν κηζζσηήο.».
5. Σν εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ
ζεκείνπ ηεο ηειείαο ζην ηέινο ηεο δεύηεξεο επηθύιαμεο απηνύ, κε άλσ θαη θάησ ηειεία θαη ηελ
πξνζζήθε ακέζσο κεηά ησλ αθόινπζσλ λέσλ επηθπιάμεσλ:
«Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ όηη, ζε πεξίπησζε δηάζεζεο πνπ εκπίπηεη ζηηο
δηαηάμεηο ηεο επηθύιαμεο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 12, ν εθκηζζσηήο
θαηαβάιιεη γηα ινγαξηαζκό ηνπ κηζζσηή ην θόξν πνπ πξνθύπηεη από ηε
δηάζεζε ηνπ κηζζίνπ:
Ννείηαη έηη έηη πεξαηηέξσ όηη, ζε πεξίπησζε δηάζεζεο αθίλεηεο
ηδηνθηεζίαο, ε νπνία απνηειεί ην κίζζην ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζηελ
νπνία πξνβιέπεηαη δηθαίσκα αγνξάο ηνπ κηζζίνπ από ην κηζζσηή, ζε
νπνηνδήπνηε πξόζσπν άιιν από ην κηζζσηή, αιιά γηα ινγαξηαζκό ή
πξνο όθεινο ηνπ κηζζσηή, ελόζσ ηζρύεη ε ζύκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο
κίζζσζεο ή ελεξγώληαο ζε ζπλεξγαζία ή θαηόπηλ νδεγηώλ ηνπ κηζζσηή
θαηά ή κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, ελόζσ ην κίζζην παξακέλεη
εγγεγξακκέλν ζην όλνκα ηνπ εθκηζζσηή, ν εθκηζζσηήο ππνρξενύηαη
όπσο θαηαβάιεη ή δηαζθαιίζεη ηελ θαηαβνιή νπνησλδήπνηε άιισλ
24 ηνπ 1980 θόξσλ πνπ πξνθύπηνπλ, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Φνξνινγίαο
60 ηνπ 1980 Αθηλήηνπ Ιδηνθηεζίαο Νόκνπ, ηνπ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο
68 ηνπ 1980 Νόκνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ε δηάζεζε δελ ππάγεηαη ζε θόξν
25 ηνπ 1981 θεθαιαηνπρηθώλ θεξδώλ θαη ηνπ πεξί Έθηαθηεο Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα
10 ηνπ 1984 ηεο Γεκνθξαηίαο Νόκνπ, άκεζα ή έκκεζα από ηε δηάζεζε ηνπ κηζζίνπ
33 ηνπ 1987 θαη βαξύλνπλ ην κηζζσηή θαη θακία κεηαβίβαζε ηνπ κηζζίνπ δελ
239 ηνπ 1991 πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ηελ θαηαβνιή ή ηε δηαζθάιηζε ηεο θαηαβνιήο
72(Ι) ηνπ 1994 ησλ θόξσλ, κε ηξόπν πνπ λα ηθαλνπνηεί ην Γηεπζπληή:
120(Ι) ηνπ 2002
147(Ι) ηνπ 2004
134(Ι) ηνπ 2010
115(Ι) ηνπ 2011
187(Ι) ηνπ 2012
33(Ι) ηνπ 2013
93(Ι) ηνπ 2013
114(Ι) ηνπ 2013
123(Ι) ηνπ 2013
108(Ι) ηνπ 2014
161(Ι) ηνπ 2014
177(Ι) ηνπ 2014
140(Ι) ηνπ 2015.
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118(Ι) ηνπ 2002
230(Ι) ηνπ 2002
162(Ι) ηνπ 2003
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
17(Ι) ηνπ 2014
115(Ι) ηνπ 2014
134(Ι) ηνπ 2014
170(Ι) ηνπ 2014
116(Ι) ηνπ 2015
187(Ι) ηνπ 2015
212(Ι) ηνπ 2015.
117(Ι) ηνπ 2002
223(Ι) ηνπ 2002
188(Ι) ηνπ 2003
178(Ι) ηνπ 2007
23(Ι) ηνπ 2009
44(Ι) ηνπ 2009
75(Ι) ηνπ 2009
111(Ι) ηνπ 2009
40(Ι) ηνπ 2010
132(Ι) ηνπ 2010
114(Ι) ηνπ 2011
190(Ι) ηνπ 2011
72(Ι) ηνπ 2012
29(Ι) ηνπ 2013
119(Ι) ηνπ 2015
208(Ι) ηνπ 2015
209(Ι) ηνπ 2015.
Ννείηαη έηη, έηη έηη πεξαηηέξσ όηη, ν Γηεπζπληήο θαζνξίδεη ην αθξηβέο
ύςνο ησλ νθεηιόκελσλ θόξσλ, εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο από ην κηζζσηή ή ηνλ εθκηζζσηή ησλ ζηνηρείσλ
πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ νθεηιόκελσλ θόξσλ,
όπσο απηά θαζνξίδνληαη κε νδεγία ηνπ Γηεπζπληή.».

