Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 100(Ι)/2018
Αρ. 4666, 17.7.2018
Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 100(Ι) του 2018
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ 2017
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
52 του 1980
135 του 1990
70(Ι) του 1994
80(Ι) του 1997
48(Ι) του 1999
79(Ι) του 1999
119(Ι) του 2002
66(Ι) του 2008
135(Ι) του 2010
119(Ι) του 2013
120(Ι) του 2013
59(Ι) του 2015
117(Ι) του 2015
189(I) του 2015
213(I) του 2015
65(I) του 2016
116(I) του 2016
133(Ι) του 2017.
Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φορολογίας
Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμους του 1980 έως 2017 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμοι του 1980 έως 2018.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α)

Mε την αντικατάσταση στο τέλος του ορισμού του όρου «αναδιάρθρωση» του σημείου
της άνω τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη αμέσως μετά
των ακόλουθων επιφυλάξεων:
«Νοείται ότι, η διάθεση και μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας, όπως και η μεταβίβαση
δικαιωμάτων δυνάμει πωλητηρίου εγγράφου κατατεθειμένου στο Τμήμα Κτηματολογίου
και Χωρομετρίας, δύναται να πραγματοποιείται προς δανειστή και/ή προς μη
«συνδεδεμένο πρόσωπο», όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος Νόμου:
Νοείται περαιτέρω ότι η διάθεση και μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς και η
μεταβίβαση δικαιωμάτων δυνάμει πωλητηρίου εγγράφου κατατεθειμένου στο Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας προς μη «συνδεδεμένο πρόσωπο», εξαιρουμένου του
δανειστή, εμπίπτει στον παρόντα ορισμό μόνο αναφορικά με τη μείωση ή εξόφληση
εκείνων των πιστωτικών διευκολύνσεων ή χορηγήσεων ή οφειλών που προκύπτουν
στο πλαίσιο γραπτής συμφωνίας με το δανειστή:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι οι ως άνω διατάξεις ισχύουν αναφορικά με μη
εξυπηρετούμενες χορηγίες (ΜΕΧ) κατά ή πριν την 31 η Δεκεμβρίου 2015, όπως ο όρος
αυτός ερμηνεύεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.»∙

(β)

με την προσθήκη στο τέλος του ορισμού του όρου «δανειολήπτης» πριν από το σημείο
της άνω τελείας της ακόλουθης φράσης:
169(Ι) του 2015
86(Ι) του 2018

«και περιλαμβάνει πρόσωπο του οποίου η πιστωτική διευκόλυνση
εξαγοράστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αγοραπωλησίας
Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου και είτε
αναλήφθηκε από είτε μεταφέρθηκε σε δημόσιο φορέα ή εταιρεία
που είναι αδειοδοτημένος/η και ο οποίος ή η οποία διατηρεί ή στον
οποίο ή στην οποία έχουν μεταφερθεί χορηγήσεις από πιστωτικό
ίδρυμα οι οποίες έχουν καθυστερήσεις και/ή έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμες δυνάμει των τεχνικών προτύπων της Ευρωπαϊκής
Αρχής Τραπεζών, τα οποία καθορίζουν τα κριτήρια για ταξινόμηση

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 48
20.2.2015,
σ. 1.
(γ)

μιας χορήγησης ως μη εξυπηρετούμενης και/ή ρυθμισμένης ως έχει
θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Εκτελεστικού
Κανονισμού 2015/227.»∙

με την προσθήκη στο τέλος του ορισμού «δανειστής» πριν από το σημείο της άνω
τελείας της ακόλουθης φράσης:
«ή εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 2 του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή
Θέματα Νόμου, καθώς και τις θυγατρικές εταιρείες αυτής ή δημόσιο φορέα ή εταιρεία
που είναι αδειοδοτημένος/η και ο οποίος ή η οποία διατηρεί ή στον οποίο ή στην οποία
έχουν μεταφερθεί από πιστωτικό ίδρυμα χορηγήσεις οι οποίες έχουν καθυστερήσεις
και/ή έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες δυνάμει των τεχνικών προτύπων της Ευρωπαϊκής
Αρχής Τραπεζών, τα οποία καθορίζουν τα κριτήρια για ταξινόμηση μίας χορήγησης ως
μη εξυπηρετούμενης και/ή ρυθμισμένης ως έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή μέσω του Εκτελεστικού Κανονισμού 2015/227.»∙ και

(δ)

Τροποποίηση
του άρθρου 5
του βασικού
νόμου.

με την αντικατάσταση στον ορισμό του όρου «τιμή αναδιάρθρωσης» της φράσης «, η
οποία καθορίστηκε με συμφωνία μεταξύ του δανειστή και του δανειολήπτη» με τη
φράση «και η οποία καθορίζεται σε γραπτή συμφωνία που συνάπτεται στο πλαίσιο
αυτό».

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στη δεύτερη επιφύλαξη της
παραγράφου (β) του εδαφίου (4) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «επιστρέφεται», όπου αυτή απαντά,
της φράσης «ή περισσεύει, κατά περίπτωση».

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα

