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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 110(Ι)/2016 
Αρ. 4579, 27.10.2016                               

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 110(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟYΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗMAΤΟΣ ΝΟΜΟYΣ 
ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2015 

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

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

92(Ι) του 2005 
113(Ι) του 2006 

80(Ι) του 2007 
138(Ι) του 2007 

32(Ι) 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(I) του 2013 
26(Ι) του 2013 
27(I) του 2013 
17(Ι) του 2014  

115(Ι) του 2014  
134(Ι) του 2014  
170(Ι) του 2014  
116(I) του 2015  
187(I) του 2015  
 212(Ι) του 2015. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του  2002 
έως (Αρ. 3) του 2015 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και 
ο παρών νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμοι του 2002 έως 
2016. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 

2.  To  άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

   (α)  Με την προσθήκη στη δεύτερη επιφύλαξη της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) αυτού, 
αμέσως μετά τη φράση «για σκοπούς του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου» (δεύτερη και τρίτη 
γραμμή) της φράσης «εξαιρουμένου οποιουδήποτε κέρδους κεφαλαιουχικής φύσεως από την 
πώληση τέτοιου άυλου περιουσιακού στοιχείου από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δεν 
επωφελήθηκε των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.»ˑ 

 
  (β) με την προσθήκη αμέσως μετά την έκτη επιφύλαξη της  παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) 

αυτού, των ακόλουθων νέων επιφυλάξεων: 
  
 

 
«Νοείται έτι, έτι, έτι, έτι, έτι, έτι περαιτέρω ότι, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου, 

εφαρμόζονται- 
  
 (α)  Έως την 30ή  Ιουνίου 2021 αναφορικά με άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία – 
  
 (i) ενέπιπταν στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου πριν τη 2

α
 Ιανουαρίου 

2016ˑ ή 
  
 (ii)  αποκτήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από συνδεδεμένο πρόσωπο κατά τη χρονική 

περίοδο που αρχίζει τη 2
α
 Ιανουαρίου 2016 και λήγει την 30ή Ιουνίου 2016 και 

τα οποία κατά το χρόνο απόκτησής τους ενέπιπταν στις διατάξεις της 
παρούσας παραγράφου ή στις διατάξεις παρόμοιου  καθεστώτος για άυλα 
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περιουσιακά στοιχεία σε άλλο κράτος ή των οποίων η απόκτηση δεν έγινε με 
κύριο σκοπό ή έχοντας ως ένα από τους κύριους σκοπούς την αποφυγή 
φόρουˑ ή 

  
 (iii)  αποκτήθηκαν από μη συνδεδεμένο πρόσωπο ή αναπτύχθηκαν από το 

πρόσωπο το ίδιο, κατά τη χρονική περίοδο που αρχίζει τη 2
α
 Ιανουαρίου 2016 

και λήγει την 30ή Ιουνίου 2016· 
  
 (β)  έως την 31

η
 Δεκεμβρίου 2016 αναφορικά με άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία 

αποκτήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από συνδεδεμένο πρόσωπο κατά τη χρονική περίοδο 
που αρχίζει τη 2

α
 Ιανουαρίου 2016 και λήγει την 30ή Ιουνίου 2016 και τα οποία δεν 

εμπίπτουν στην υποπαράγραφο (ii): 
  
       Νοείται έτι, έτι, έτι, έτι, έτι, έτι, έτι περαιτέρω ότι, στο κέρδος που πηγάζει από την 

εκμετάλλευση ή πώληση άυλων περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβάνεται - 
  
 (α)  Το ενσωματωμένο εισόδημα που προκύπτει από την εμπορική χρήση 

άυλου περιουσιακού στοιχείου που εμπίπτει στον ορισμό «επιλέξιμο άυλο 
περιουσιακό στοιχείο» όπως αυτό καθορίζεται σε Κανονισμούς που 
εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (κ), ανεξαρτήτως της 
ημερομηνίας απόκτησης ή ανάπτυξης αυτούˑ ή 

  
 (β)   το εισόδημα που προέρχεται από άυλο περιουσιακό στοιχείο που εμπίπτει 

στον ορισμό «επιλέξιμο άυλο περιουσιακό στοιχείο» σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου (κ), ανεξαρτήτως της ημερομηνίας απόκτησης ή 
ανάπτυξης αυτού και για το οποίο υπάρχει μόνο οικονομική ιδιοκτησία: 

 
      Νοείται έτι, έτι, έτι, έτι, έτι, έτι, έτι, έτι περαιτέρω ότι, πρόσωπο δύναται για κάθε 

φορολογικό έτος να αποποιείται ολόκληρης ή μέρους της έκπτωσης που χορηγείται 
δυνάμει των διατάξεων της παρούσας παραγράφου: 

 
      Νοείται έτι, έτι, έτι, έτι, έτι, έτι, έτι, έτι, έτι περαιτέρω ότι για τους σκοπούς της 

παρούσας παραγράφου- 
  
 «συνδεδεμένο πρόσωπο» σημαίνει το συνδεδεμένο πρόσωπο όπως αυτό 

καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 33· 
  
 «άυλα περιουσιακά στοιχεία» θεωρούνται τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία μέχρι 

την 30η Ιουνίου 2016 είτε παρήγαν εισόδημα είτε είχε ολοκληρωθεί η ανάπτυξή 
τους.»ˑ 

  
   (γ)  με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά την παράγραφο (ι), των ακόλουθων 

νέων παραγράφων: 
  
 «(κ)  Ποσοστό   ύψους  ογδόντα τοις εκατόν (80%) των επιλέξιμων κερδών που παράγονται 

από επιλέξιμο άυλο περιουσιακό στοιχείοˑ πρόσωπο δύναται για κάθε φορολογικό έτος 
να αποποιείται ολόκληρης ή μέρους της έκπτωσης που χορηγείται δυνάμει της 
παρούσας παραγράφου: 

  
 Νοείται ότι, σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό των επιλέξιμων κερδών προκύψει 

ζημιά αντί κέρδος, το ποσό της εν λόγω ζημιάς που μπορεί να συμψηφιστεί και να 
μεταφερθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, περιορίζεται σε ποσοστό ύψους 
είκοσι τοις εκατόν (20%): 

  
 Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που το περιουσιακό στοιχείο δυνατό να εμπίπτει 

στις διατάξεις της παραγράφου (ε) και στις διατάξεις της παραγράφου (κ), τότε 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (ε): 

 
 Νοείται έτι περαιτέρω ότι, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας 

παραγράφου, το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς σε σχέση με τον τρόπο 
υπολογισμού των επιλέξιμων κερδών, καθώς και για τον καθορισμό των επιλέξιμων 
άυλων περιουσιακών στοιχείων:  

 
Νοείται έτι, έτι περαιτέρω ότι, όροι η έννοια των οποίων δεν ορίζεται στο παρόν άρθρο, 

έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τους Κανονισμούς που εκδίδονται 
δυνάμει των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. 
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 (λ) Κάθε δαπάνη για την απόκτηση ή την ανάπτυξη του άυλου περιουσιακού στοιχείου, η 

οποία  πραγματοποιήθηκε από πρόσωπο που ασκεί επιχείρηση αναφορικά με την οποία 
ο Έφορος ήθελε ικανοποιηθεί ότι έγινε προς όφελος της επιχείρησης: 

  
 Νοείται ότι, κάθε τέτοια δαπάνη που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο και είναι 

κεφαλαιουχικής φύσεως κατανέμεται στη χρονική διάρκεια του άυλου περιουσιακού 
στοιχείου με εύλογο τρόπο, σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές αρχές με μέγιστη περίοδο 
τα είκοσι (20) έτηˑ πρόσωπο δύναται για κάθε φορολογικό έτος να επιλέγει ολόκληρη ή 
μέρος της έκπτωσης που χορηγείται δυνάμει της παρούσας παραγράφου και προς 
εξεύρεση του εναπομείναντος υπολοίπου λαμβάνεται υπόψη το σύνολο  οποιωνδήποτε 
αφαιρέσεων διεκδικήθηκαν κατά τον υπολογισμό της εξισωτικής κατάστασης: 

  
 Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται για 

άυλα περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στην παράγραφο (ε), καθώς και σε φήμη και 
πελατεία-εμπορική εύνοια και καμία έκπτωση δεν χορηγείται εάν η αγοραία αξία των 
άυλων περιουσιακών στοιχείων δεν είναι τεκμηριωμένη κατά την κρίση του Εφόρου: 

  
 Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση πώλησης του άυλου περιουσιακού στοιχείου 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 10 σε σχέση με τον υπολογισμό 
εξισωτικής κατάστασης.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 36 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το εδάφιο (3) του άρθρου 36 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος 

της επιφύλαξης αυτού, του σημείου της τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη  αμέσως 
μετά, των ακόλουθων νέων επιφυλάξεων: 

 «Νοείται περαιτέρω ότι, πρόσωπο δύναται να επιλέγει όπως τα κέρδη για κάθε μόνιμη 
εγκατάσταση εξωτερικού,  μη απαλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, 
αλλά φορολογούνται σύμφωνα με τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Νόμου 
περιλαμβανομένων των άρθρων 35 και 36 ως προς την έκπτωση υπό μορφή πίστωσης του 
αλλοδαπού φόρου: 

  
 Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 σε σχέση με εκπτώσεις στις 

περιπτώσεις διπλής φορολογίας δε θα εφαρμόζονται στο βαθμό που το πρόσωπο επέλεξε τη 
διεκδίκηση έκπτωσης για ζημιές δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (9), αντί δυνάμει των 
διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 13.». 

 
Τροποποίηση 
του άρθρου 44 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το εδάφιο (5) του άρθρου 44 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την αντικατάσταση της 

φράσης «θα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας» (πρώτη γραμμή) με τη 
φράση «κατατίθενται για έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων».   

 
 

Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 
110(Ι) του 2016. 
 
 

5. Η έναρξη της ισχύος του περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016 

λογίζεται ότι άρχισε την 1
η
 Ιουλίου 2016, εξαιρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4  αυτού, που 

τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


