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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ  
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ  Ι 
 

 

Αριθμός 4676 Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018 999 

      

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 139(Ι) του 2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2018 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 

118(I) 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  

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 4) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους 
του 2002 έως (Αρ. 3) του 2018 (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 (Αρ. 4) του 2018. 
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102(I) του 2012  
188(Ι) του 2012  

19(Ι) του 2013  
26(I) 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  
110(I) του 2016  
135(I) του 2016 
119(Ι) του 2017 
134(Ι) του 2017 
165(Ι) του 2017 

51(Ι) του 2018 
96(Ι) του 2018 

122(Ι) του 2018.  
  

Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

2.   Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική 
σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:  

 “«Σχέδιο» σημαίνει το Σχέδιο Προώθησης της Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας στην Κυπριακή 
Δημοκρατία που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο την 27η Σεπτεμβρίου 2017 με την 
απόφασή του με αριθμό 1433/2017·”. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 8  
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο 
(25) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 «(26) Μέχρι του πενήντα τοις εκατόν (50%) του φορολογητέου εισοδήματος προσώπου 
δραστηριοποιούμενου στη Δημοκρατία στον τομέα παραγωγής ταινιών, σειρών και άλλων 
συναφών προγραμμάτων οπτικοακουστικής όπως οι δραστηριότητες  αυτές καθορίζονται στο 
Σχέδιο, το οποίο δεν υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατόν (35%) των επιλέξιμων δαπανών, 
όπως αυτές εγκρίνονται από την Αρμόδια Αρχή εφαρμογής του Σχεδίου:  
 
 Νοείται ότι, η απαλλαγή από το φορολογητέο εισόδημα στην έκταση που δεν 
παραχωρείται λόγω του πιο πάνω περιορισμού, μεταφέρεται και παραχωρείται κατά τα 
επόμενα πέντε (5) έτη, τηρουμένων των πιο πάνω ποσοστιαίων περιορισμών: 
 
 Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται στην 
περίπτωση που το πρόσωπο που διεκδικεί την απαλλαγή έχει διεκδικήσει επιστροφή 
χρημάτων με βάση το Σχέδιο:  
 
 Νοείται έτι περαιτέρω ότι, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εδαφίου ο 
Έφορος διατηρεί το δικαίωμα έκδοσης Γνωστοποίησης, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας.». 

  

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

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 9Β αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 
 
  

 «Δαπάνες στην 
οπτικοακουστική 
βιομηχανία. 

9Γ. Δαπάνες γενόμενες από φυσικό πρόσωπο που ασκεί οικονομική 
δραστηριότητα και οι οποίες αφορούν κινηματογραφική υποδομή και 
απόκτηση τεχνολογικού εξοπλισμού εφόσον πληρούνται κατ’ αναλογίαν οι 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
651/2014, καθώς και δαπάνες γενόμενες από οριζόμενη στο Σχέδιο ως Μικρό 
Μεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ), ήτοι από κάθε οντότητα ανεξαρτήτως νομικής 
μορφής η οποία ασκεί οικονομική δραστηριότητα και αποτελεί δρώσα 
οικονομική οντότητα στην κινηματογραφική υποδομή, όπως και δαπάνες σε 
τεχνολογικό εξοπλισμό σύμφωνα με το Σχέδιο, εκπίπτουν από το 
φορολογητέο εισόδημα του προσώπου αυτού κατά το χρόνο διενέργειας της 
επένδυσης:  
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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 

  
Νοείται ότι, η έκπτωση δεν δύναται να ξεπερνά το είκοσι τοις εκατόν 

(20%) των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση μικρής επιχείρησης και 
φυσικού προσώπου, το οποίο πληροί κατ’ αναλογίαν τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 και το δέκα 
τοις εκατόν (10%) των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση μεσαίας 
επιχείρησης, νοουμένου ότι στην περίπτωση τεχνολογικού εξοπλισμού αυτός 
παραμένει στην επικράτεια της Δημοκρατίας για περίοδο τουλάχιστον πέντε 
(5) ετών: 

 
Νοείται περαιτέρω ότι, η αφαίρεση, στην έκταση που δεν δύναται να 

παραχωρηθεί λόγω του πιο πάνω περιορισμού, μεταφέρεται και 
παραχωρείται κατά τα επόμενα πέντε (5) έτη τηρουμένων των πιο πάνω 
ποσοστιαίων περιορισμών.».    

   

http://www.mof.gov.cy/gpo

