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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 63(Ι)/2019
Αρ. 4700, 25.4.2019
Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 63(Ι) του 2019
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2019
Προοίμιο.

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 193,
19.07.2016,
σ. 1.

«Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου της 12 Ιουλίου 2016 για τη θέσπιση κανόνων κατά
των πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς»,

ης

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
118(I) 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(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
187(Ι) του 2015
212(Ι) του 2015
110(Ι) του 2016
135(Ι) του 2016
119(Ι) του 2017
134(I) του 2017
165(I) του 2017
51(Ι) του 2018
96(Ι) του 2018
122(Ι) του 2018
139(Ι) του 2018
27(Ι) του 2019
28(Ι) του 2019.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φορολογίας του
Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως (Αρ. 2) του 2019 (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. 3) του 2019.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη
αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:
“«ενοποιημένος όμιλος για λογιστικούς σκοπούς» σημαίνει όμιλο εταιρειών, ο οποίος
αποτελείται από όλες τις οντότητες που ενσωματώνονται πλήρως στις ενοποιημένες
οικονομικές του καταστάσεις, που ετοιμάζονται βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ή του εθνικού συστήματος χρηματοοικονομικής αναφοράς ενός
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙
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«κόστος δανεισμού» σημαίνει δαπάνες για τόκους κάθε μορφής χρέους, άλλες δαπάνες
οικονομικά ισοδύναμες με τόκους και έξοδα που προκύπτουν από την άντληση
χρηματοδότησης, περιλαμβανομένων των πληρωμών στο πλαίσιο δανείων με συμμετοχή στο
κέρδος, των τεκμαρτών τόκων επί προϊόντων, όπως τα μετατρέψιμα ομόλογα και τα ομόλογα
μηδενικού τοκομεριδίου, των χορηγήσεων στο πλαίσιο εναλλακτικών χρηματοδοτικών
ρυθμίσεων, όπως η Ισλαμική χρηματοδότηση, του χρηματοοικονομικού κόστους σε
χρηματοδοτικά μισθώματα, των κεφαλαιοποιημένων τόκων που καταχωρίζονται στην αξία
ισολογισμού περιουσιακού στοιχείου ή της απόσβεσης των κεφαλαιοποιημένων τόκων, του
κόστους που υπολογίζεται με βάση τη χρηματοδοτική απόδοση που καθορίστηκε βάσει της
αρχής εμπορικών συναλλαγών, των νοητών τόκων σε παράγωγα ή συμφωνίες αντιστάθμισης
κινδύνου σε σχέση με τον δανεισμό του προσώπου, συναλλαγματικών κερδών και ζημιών επί
δανείων και προϊόντων που συνδέονται με την άντληση χρηματοδότησης, των τελών
εγγυήσεων για χρηματοδοτικές συναλλαγές, των τελών διακανονισμού και συναφών δαπανών
που σχετίζονται με τον δανεισμό κεφαλαίων·
«υπερβαίνον κόστος δανεισμού» σημαίνει το ποσό κατά το οποίο το εκπιπτόμενο κόστος
δανεισμού μίας εταιρείας υπερβαίνει τα φορολογικά έσοδα από τόκους και άλλα οικονομικώς
ισοδύναμα έσοδα που είναι φορολογητέα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, όπως
αυτό υπολογίζεται πριν την εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (16) του άρθρου 11·
«χρηματοοικονομικός οργανισμός» σημαίνει (α)

πιστωτικό ίδρυμα, όπως ορίζεται στο στοιχείο 27) της παραγράφου 1 του Άρθρου 4
της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης
Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της
οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ ή επιχείρηση επενδύσεων, όπως
ορίζεται στο στοιχείο 1) της παραγράφου 1 του Άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή
διαχειριστής οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ), όπως ορίζεται στο
στοιχείο β) της παραγράφου 1 του Άρθρου 4 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή επιχείρηση διαχείρισης οργανισμών
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), όπως ορίζεται στο στοιχείο β) της
παραγράφου 1 του Άρθρου 2 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου,

(β)

ασφαλιστική επιχείρηση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1) του Άρθρου 13 της
Οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

(γ)

αντασφαλιστική επιχείρηση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4) του Άρθρου 13 της
Οδηγίας 2009/138/ΕΚ,

(δ)

οργανισμό επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, που εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου ή αντιπρόσωπο οργανισμού επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών,
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 19 της εν λόγω Οδηγίας,

(ε)

συνταξιοδοτικά ιδρύματα που διαχειρίζονται συνταξιοδοτικά προγράμματα, τα οποία
θεωρούνται συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στον
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
καθώς και κάθε νομική οντότητα που συστάθηκε με σκοπό την επένδυση σε τέτοια
προγράμματα,

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 173,
12.6.2014,
σ. 349.
Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 174/1
1.7.2011,
σ. 1.
Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 302,
17.11.2009,
σ. 32.

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 335,
17.12.2009,
σ. 1.

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 235,
23.9.2003,
σ.10.
Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 166,
30.4.2004,
σ. 1.
Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 284,
30.10.2009,
σ. 1.
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124(Ι) του 2018.

(στ) οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) τη διαχείριση του οποίου έχει ΔΟΕΕ,
όπως ορίζεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1 του Άρθρου 4 της Οδηγίας
2011/61/ΕΕ ή ΟΕΕ που συστάθηκε και λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του περί των
Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου,

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 302,
17.11.2009,
σ. 32.

(ζ)

ΟΣΕΚΑ, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του Άρθρου 1 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ,

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 201,
27.7.2012,
σ.1.

(η)

κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1) του Άρθρου 2 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 257,
28.8.2014,
σ. 1.

(θ)

κεντρικό αποθετήριο τίτλων, όπως ορίζεται στο στοιχείο 1) της παραγράφου 1 του
Άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου,

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 347,
28.12.2017,
σ. 35.

(ι)

οντότητα ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση ή ΟΕΣΤ, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2
του Άρθρου 2 του Κανονισμού 2017/2402/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου·”.

Τροποποίηση
του άρθρου 11
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο
(15) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:

“(16)(α) Στην περίπτωση εταιρείας, το υπερβαίνον κόστος δανεισμού το οποίο ξεπερνά το
τριάντα τοις εκατό (30%) του φορολογητέου εισοδήματος προ τόκων, φόρων, αφαιρέσεων και
προσθέσεων αναφορικά με στοιχεία πάγιου ενεργητικού, περιλαμβανομένων και των άυλων
περιουσιακών στοιχείων, που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση (εφεξής «ΕΠΤΦΑΠ»).
(β) Το ΕΠΤΦΑΠ υπολογίζεται προσθέτοντας στο φορολογητέο εισόδημα του έτους το
υπερβαίνον κόστος δανεισμού, τα προσαρμοσμένα ποσά για αφαιρέσεις, εκπτώσεις και
προσθέσεις αναφορικά με στοιχεία πάγιου ενεργητικού που παραχωρούνται δυνάμει του
άρθρου 10, και, τα προσαρμοσμένα ποσά για αφαιρέσεις, εκπτώσεις και προσθέσεις
αναφορικά με άυλα περιουσιακά στοιχεία που παραχωρούνται δυνάμει των παραγράφων (δ),
(ε), (κ) και (λ) του εδαφίου 1 του άρθρου 9, το δε εισόδημα που απαλλάσσεται του φόρου δεν
συνυπολογίζεται στο ΕΠΤΦΑΠ.
(γ) Οι εκπτώσεις για ζημιές που μεταφέρονται από προηγούμενα έτη δυνάμει του άρθρου
13 δεν λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό του ΕΠΤΦΑΠ.
(δ) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου:
(i)

Σε περίπτωση που εταιρεία είναι μέλος κυπριακού ομίλου, οι διατάξεις αυτού
εφαρμόζονται για τη συγκεντρωτική θέση του κυπριακού ομίλου·

(ii)

το υπερβαίνον κόστος δανεισμού εκπίπτει μέχρι του ποσού των τριών
εκατομμυρίων ευρώ (€3.000.000) ανά φορολογικό έτος, ανά εταιρεία ή
κυπριακό όμιλο, ανάλογα με την περίπτωση·

(iii)

σε περίπτωση που εταιρεία αποτελεί μέρος ενοποιημένου ομίλου για λογιστικούς σκοπούς, η εταιρεία δύναται να επιλέγει, για κάθε φορολογικό έτος,
την πλήρη έκπτωση του ποσού του υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού, εάν
αποδείξει ότι το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο των
περιουσιακών της στοιχείων είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το αντίστοιχο
ποσοστό του ομίλου και εάν συντρέχουν οι ακόλουθοι όροι:
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(αα)

Το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας προς το σύνολο των
περιουσιακών της στοιχείων θεωρείται ότι είναι ίσο προς το
αντίστοιχο ποσοστό του ομίλου όταν το εν λόγω ποσοστό είναι
χαμηλότερο μέχρι και κατά δύο εκατοστιαίες μονάδες (2%)· και

(ββ)

όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις αποτιμώνται με
βάση την ίδια μέθοδο, όπως στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις που ετοιμάστηκαν με βάση αποδεκτές από τον Έφορο
λογιστικές αρχές·

(iv)

ποσό υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού που δεν δύναται να εκπέσει του
φορολογητέου εισοδήματος του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε,
δύναται να μεταφερθεί και να εκπέσει του φορολογητέου εισοδήματος της
εταιρείας για τα επόμενα πέντε (5) έτη, η δε έκπτωση του υπερβαίνοντος
κόστους δανεισμού που μεταφέρεται σε μελλοντικά έτη υπόκειται στις
διατάξεις του παρόντος εδαφίου·

(v)

ικανότητα κάλυψης των τόκων που δεν χρησιμοποιήθηκε κατά το τρέχον
φορολογικό έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, δύναται
να μεταφερθεί προς χρήση στα πέντε (5) έτη που έπονται του φορολογικού
έτους στο οποίο αυτή δεν χρησιμοποιήθηκε, η δε μη χρησιμοποιηθείσα
ικανότητα κάλυψης των τόκων δεν λαμβάνει υπόψη το όριο των τριών
εκατομμυρίων ευρώ (€3.000.000) που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (ii).

(ε) Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν
εφαρμόζονται:
(i) (αα) σε εταιρεία που αποτελεί αυτοτελή οντότητα· ή
(ββ) σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς:
Νοείται ότι, για τους σκοπούς της υπό-υποπαραγράφου (αα), μία εταιρεία
θεωρείται ως αυτοτελής οντότητα, σε περίπτωση που δεν αποτελεί μέρος ενός
ενοποιημένου ομίλου για λογιστικούς σκοπούς και δεν διαθέτει συνδεδεμένη
επιχείρηση ή μόνιμη εγκατάσταση·
(ii)

αναφορικά με το υπερβαίνον κόστος δανεισμού που προκύπτει σχετικά μεη

(αα)

δάνεια που συνάφθηκαν πριν τη 17 Ιουνίου 2016, ωστόσο, η
συγκεκριμένη εξαίρεση δεν επεκτείνεται σε κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των εν λόγω δανείων· ή

(ββ)

δάνεια που χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων
δημόσιων έργων υποδομής, όταν ο φορέας εκμετάλλευσης του έργου,
το κόστος δανεισμού, τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματα
βρίσκονται όλα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της υπό-υποπαραγράφου (ββ), ως
μακροπρόθεσμο δημόσιο έργο υποδομής θεωρείται το έργο που παρέχει,
αναβαθμίζει, εκμεταλλεύεται και/ή συντηρεί περιουσιακό στοιχείο μεγάλης
κλίμακας και εξυπηρετεί το γενικό δημόσιο συμφέρον:
Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που εφαρμόζεται η εξαίρεση που
προβλέπεται στην υπό-υποπαράγραφο (ββ), τυχόν έσοδα που προκύπτουν από
μακροπρόθεσμο δημόσιο έργο υποδομής δεν συμπεριλαμβάνονται στο
EΠΤΦΑΠ.
(στ) Ο Έφορος καθορίζει τις λεπτομέρειες του τρόπου υπολογισμού και της κατανομής στις
εταιρείες του κυπριακού ομίλου, των στοιχείων που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (ii),
(iv) και (v) της παραγράφου (δ).
(ζ) Οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται και στην περίπτωση εταιρείας μη
κάτοικου της Δημοκρατίας με μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία:
Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου:
(i) Σε περίπτωση που εντός οποιασδήποτε περιόδου τριών (3) ετών επέρχεται αλλαγή
στην ιδιοκτησία των μετοχών της εταιρείας η οποία, στην περίπτωση εταιρείας που
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ήταν μέλος κυπριακού ομίλου, συνεπάγεται την αποχώρηση της εταιρείας από τον
κυπριακό όμιλο, καθώς και ουσιώδης αλλαγή στη φύση της επιχείρησής της· ή
(ii) σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρόνο, αφότου η κλίμακα των δραστηριοτήτων
της εταιρείας έχει σμικρυνθεί ή έχει γίνει αμελητέα και πριν από οποιαδήποτε
ουσιώδη επαναδραστηριοποίηση της επιχείρησης, υπάρξει αλλαγή στην ιδιοκτησία
των μετοχών της, η οποία, στην περίπτωση εταιρείας που ήταν μέλος κυπριακού
ομίλου, συνεπάγεται την αποχώρησή της από τον κυπριακό όμιλο,
κανένα ποσό υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού και καμία μη χρησιμοποιηθείσα
ικανότητα κάλυψης των τόκων που αφορούν σε φορολογικά έτη πριν από την αλλαγή
της ιδιοκτησίας των μετοχών της εταιρείας δεν μεταφέρεται στα έτη που έπονται της
αλλαγής.
(η) Για σκοπούς του παρόντος εδαφίου:
«κυπριακός όμιλος» σημαίνει όλες τις εταιρείες που είναι κάτοικοι στη Δημοκρατία ή
έχουν μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία που θεωρούνται ότι είναι μέλη του ίδιου
συγκροτήματος, όπως ορίζεται στις παραγράφους (β) έως (δ) του εδάφιου (8) του
.
άρθρου 13
«συνδεδεμένη επιχείρηση» σημαίνει(i)

οντότητα στην οποία η εταιρεία συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, είτε με δικαιώματα
ψήφου είτε με κεφάλαιο ανερχόμενο στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) ή
περισσότερο ή δικαιούται να εισπράττει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) ή
περισσότερο των κερδών,

(ii)

άτομο ή οντότητα που συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, στην εταιρεία είτε με δικαιώματα
ψήφου είτε με κεφάλαιο ανερχόμενο στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) ή
περισσότερο ή δικαιούται να εισπράττει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) ή
περισσότερο των κερδών της εταιρείας:
Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, σε περίπτωση που άτομο ή
οντότητα έχει, άμεση ή έμμεση, συμμετοχή κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) ή
περισσότερο, σε εταιρεία και σε μία ή περισσότερες άλλες οντότητες, όλες οι
οντότητες μεταξύ τους περιλαμβανομένης και της εταιρείας, θεωρούνται
συνδεδεμένες επιχειρήσεις.”.

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 27Α.

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 27 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου:

«Μεταφορά
υπερβαίνοντος
κόστους
δανεισμού και
συσσωρευμένης μη
χρησιμοποιηθείσας
ικανότητας
κάλυψης
των τόκων.

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 33Α.

27Α. Σε περίπτωση αναδιοργάνωσης στην οποία εμπλέκονται
εταιρείες που είναι κάτοικοι της Δημοκρατίας και/ή εταιρείες που δεν είναι
κάτοικοι της Δημοκρατίας, οποιοδήποτε συσσωρευμένο υπερβαίνον
κόστος δανεισμού και οποιαδήποτε συσσωρευμένη μη χρησιμοποιηθείσα
ικανότητα κάλυψης των τόκων της μεταβιβάζουσας εταιρείας, η οποία είναι
κάτοικος της Δημοκρατίας ή η οποία έχει μόνιμη εγκατάσταση στη
Δημοκρατία, μεταβιβάζονται στη λήπτρια εταιρεία που είναι κάτοικος της
Δημοκρατίας ή στη λήπτρια εταιρεία που δεν είναι κάτοικος της
Δημοκρατίας, αλλά έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία, και, οι
διατάξεις του εδαφίου (16) του άρθρου 11 που αφορούν στη μεταφορά του
συσσωρευμένου υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού και της συσσωρευμένης μη χρησιμοποιηθείσας ικανότητας κάλυψης των τόκων
εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν.».

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 33 αυτού, του
ακόλουθου άρθρου:

«Γενικός
κανόνας
απαγόρευσης
των
καταχρήσεων.

33Α.(1) Για τον υπολογισμό του οφειλόμενου εταιρικού φόρου δεν
λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων που έχουν τεθεί
σε εφαρμογή με κύριο σκοπό ή έναν από τους κύριους σκοπούς, την
απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον
σκοπό των εφαρμοστέων φορολογικών διατάξεων και οι οποίες δεν είναι
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γνήσιες, λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών στοιχείων και περιστάσεων:
Νοείται ότι, ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων μπορεί να περιλαμβάνει
περισσότερα από ένα στάδια ή μέρη:
Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ρύθμιση
ή σειρά ρυθμίσεων θεωρούνται μη γνήσιες, στον βαθμό που δεν τίθενται σε
εφαρμογή για βάσιμους εμπορικούς λόγους που απηχούν την οικονομική
πραγματικότητα.
(2) Σε περίπτωση που ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων δεν λαμβάνονται
υπόψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο οφειλόμενος εταιρικός
φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.».
Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 36Α.

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 36 αυτού, του
ακόλουθου άρθρου:

«Κανόνες για
ελεγχόμενες
αλλοδαπές
εταιρείες.

36Α.(1) Εταιρεία μη κάτοικος της Δημοκρατίας ή μόνιμη εγκατάσταση
εξωτερικού που διατηρεί εταιρεία κάτοικος της Δημοκρατίας, τα κέρδη της
οποίας δεν φορολογούνται ή απαλλάσσονται του φόρου στη Δημοκρατία,
θεωρείται ως ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία, όταν πληρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
(α) Στην περίπτωση εταιρείας μη κατοίκου της Δημοκρατίας, η εταιρεία
κάτοικος της Δημοκρατίας, είτε μόνη είτε από κοινού με τις
συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, έχει, άμεση ή έμμεση, συμμετοχή
σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) των δικαιωμάτων
ψήφου ή έχει την άμεση ή έμμεση κυριότητα επί ποσοστού άνω του
πενήντα τοις εκατό (50%) του κεφαλαίου ή δικαιούται να εισπράττει
ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) των κερδών της εν λόγω
.
εταιρείας και
(β) ο πραγματικός εταιρικός φόρος που καταβλήθηκε επί των κερδών της
εταιρείας μη κατοίκου της Δημοκρατίας ή της μόνιμης εγκατάστασης
εξωτερικού που διατηρεί εταιρεία κάτοικος της Δημοκρατίας είναι
χαμηλότερος του πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που θα
επιβαλλόταν στην εν λόγω εταιρεία ή στη μόνιμη εγκατάσταση, εάν
τέτοια κέρδη φορολογούνταν στη Δημοκρατία:
Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παραγράφου (β):
(i)

Η μόνιμη εγκατάσταση ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας, που δεν
φορολογείται ή απαλλάσσεται του φόρου στην περιοχή δικαιοδοσίας της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας, δεν λαμβάνεται
υπόψη· και

(ii)

ο εταιρικός φόρος που θα επιβαλλόταν στη Δημοκρατία υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Σε περίπτωση που εταιρεία μη κάτοικος της Δημοκρατίας ή μόνιμη
εγκατάσταση εξωτερικού που διατηρεί εταιρεία κάτοικος της Δημοκρατίας
αντιμετωπίζεται ως ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία, στο φορολογητέο
εισόδημα της εταιρείας κατοίκου της Δημοκρατίας προστίθεται το μη
διανεμηθέν εισόδημα της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας το οποίο
προκύπτει από μη γνήσιες ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή με
ουσιαστικό σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος βάσει του
παρόντος Νόμου.
(3) Για τους σκοπούς των εδαφίων (2) και (6), μη διανεμηθέν εισόδημα,
θεωρείται το μετά του φόρου λογιστικό κέρδος της ελεγχόμενης αλλοδαπής
εταιρείας, όπως αυτό καθορίζεται στις οικονομικές καταστάσεις αυτής, οι
οποίες ετοιμάζονται με βάση αποδεκτές από τον Έφορο λογιστικές αρχές και
το οποίο δεν διανεμήθηκε στην εταιρεία κάτοικο της Δημοκρατίας κατά τη
διάρκεια του φορολογικού έτους στο οποίο τα εν λόγω κέρδη
περιλαμβάνονται, καθώς και κατά τους επόμενους επτά (7) μήνες από το
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τέλος της φορολογικής αυτής περιόδου, όπως ορίζεται στο εδάφιο (6) του
παρόντος άρθρου:
Νοείται ότι, το εισόδημα που προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα
εταιρείας κατοίκου της Δημοκρατίας υπολογίζεται, αφού προστεθεί στο μη
διανεμηθέν εισόδημα της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας ο αλλοδαπός
φόρος που καταβλήθηκε επί του εν λόγω εισοδήματος:
Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται
κατ’ αναλογίαν στο μη διανεμηθέν εισόδημα που
προστίθεται στο
φορολογητέο εισόδημα της εταιρείας κατοίκου της Δημοκρατίας, σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου,
εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν και στην περίπτωση που η ελεγχόμενη
αλλοδαπή εταιρεία πραγματοποιεί ζημία αντί κέρδος:
Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου
ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων θεωρείται μη γνήσια, στον βαθμό που η
ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία δεν θα είχε την κυριότητα των περιουσιακών
στοιχείων ή δεν θα είχε αναλάβει τους κινδύνους που δημιουργούν το σύνολο
ή μέρος του εισοδήματός της, εάν δεν ελεγχόταν από την εταιρεία κάτοικο της
Δημοκρατίας στην οποία εκτελούνται τα καθήκοντα των σημαινόντων
στελεχών τα οποία άπτονται των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και
κινδύνων και συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημιουργία του εισοδήματος της
ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας:
Νοείται έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, οι διατάξεις των εδαφίων (2) έως (4) δεν
εφαρμόζονται στην περίπτωση εταιρείας μη κατοίκου της Δημοκρατίας ή
μόνιμης εγκατάστασης εξωτερικού που διατηρεί εταιρεία κάτοικος της
Δημοκρατίας, η οποία έχει(α)

Λογιστικά κέρδη που δεν υπερβαίνουν τις επτακόσιες πενήντα
χιλιάδες ευρώ (€750.000) και εισόδημα από μη εμπορική δραστηριότητα που δεν υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ
(€75.000)· ή

(β)

λογιστικά κέρδη που δεν υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) των
δαπανών λειτουργίας της για τη φορολογική περίοδο.

(4) Για τους σκοπούς της παραγράφου (β) της πέμπτης επιφύλαξης του
εδαφίου (3), οι λειτουργικές δαπάνες δεν περιλαμβάνουν το κόστος των
αγαθών που πωλούνται εκτός της χώρας της οποίας είναι φορολογικός
κάτοικος η εταιρεία μη κάτοικος της Δημοκρατίας ή στην οποία βρίσκεται η
μόνιμη εγκατάσταση εξωτερικού που διατηρεί η εταιρεία κάτοικος της
Δημοκρατίας, καθώς και τις πληρωμές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
(5) Το εισόδημα ή η ζημία, ανάλογα με την περίπτωση, που προστίθεται
στο φορολογητέο εισόδημα εταιρείας κατοίκου της Δημοκρατίας υπολογίζεται
σύμφωνα με το ποσοστό των κερδών που δικαιούται να εισπράττει από την
ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία:
Νοείται ότι, το εισόδημα ή η ζημία, ανάλογα με την περίπτωση, που
πρέπει να περιλαμβάνεται στο φορολογητέο εισόδημα της εταιρείας κατοίκου
της Δημοκρατίας, περιορίζεται στα ποσά που έχουν προκύψει μέσω
περιουσιακών στοιχείων και κινδύνων συνδεόμενων με τα καθήκοντα των
σημαινόντων στελεχών που εκτελούνται στην εταιρεία κάτοικο της
Δημοκρατίας:
Νοείται περαιτέρω ότι, η κατανομή του εισοδήματος των ελεγχόμενων
αλλοδαπών εταιρειών, υπολογίζεται σύμφωνα με την αρχή των εμπορικών
συναλλαγών όπως ορίζεται στον παρόντα Νόμο και δεν δύναται να
υπερβαίνει το ποσό του μη διανεμηθέντος εισοδήματος της ελεγχόμενης
αλλοδαπής εταιρείας όπως ορίζεται στο εδάφιο (3), το οποίο έχει προκύψει
μέσω περιουσιακών στοιχείων και κινδύνων συνδεδεμένων με τα καθήκοντα
των σημαινόντων στελεχών που εκτελεί η ελέγχουσα εταιρεία κάτοικος της
Δημοκρατίας.
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(6) Το μη διανεμηθέν εισόδημα ή η ζημία, ανάλογα με την περίπτωση,
περιλαμβάνεται στο φορολογικό έτος της εταιρείας κατοίκου της Δημοκρατίας,
στη διάρκεια του οποίου λήγει το φορολογικό έτος της ελεγχόμενης
αλλοδαπής εταιρείας στο οποίο προέκυψε το εισόδημα ή η ζημία.
(7) Σε περίπτωση που ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία διανέμει κέρδη
στην εταιρεία κάτοικο της Δημοκρατίας, τα οποία περιλαμβάνονται στο
φορολογητέο εισόδημα της εταιρείας κατοίκου της Δημοκρατίας και δεν
απαλλάσσονται του φόρου δυνάμει του άρθρου 8, τα ποσά του εισοδήματος
που είχαν περιληφθεί στο φορολογητέο εισόδημα σε προηγούμενο
φορολογικό έτος, σύμφωνα με τα εδάφια (2) έως (4), ανεξάρτητα εάν κατά το
εν λόγω φορολογικό έτος απαλλάχθηκαν του φόρου δυνάμει του άρθρου 8,
αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα κατά τον υπολογισμό του
οφειλόμενου φόρου επί των διανεμηθέντων κερδών κατά το τρέχον έτος,
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν προκύπτει διπλή φορολόγηση:
Νοείται ότι, σε περίπτωση είσπραξης κερδών προερχόμενων από ποσά
του εισοδήματος ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας που είχαν περιληφθεί στο
φορολογητέο εισόδημα της
εταιρείας κατοίκου της Δημοκρατίας σε
προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τα εδάφια (2) έως (4),
ανεξάρτητα εάν κατά το εν λόγω έτος απαλλάχθηκαν του φόρου δυνάμει του
άρθρου 8, τα εν λόγω κέρδη δεν θεωρούνται μέρισμα για σκοπούς του περί
Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου.
(8) Σε περίπτωση διάθεσης από εταιρεία κάτοικο της Δημοκρατίας της
συμμετοχής της σε ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία ή της επιχείρησης που
ασκεί μέσω μόνιμης εγκατάστασης που διατηρεί εκτός της Δημοκρατίας,
οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος διάθεσης το οποίο περιλήφθηκε στο
φορολογητέο εισόδημα σε προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με το
εδάφια (2) έως (4), ανεξάρτητα εάν κατά το εν λόγω έτος απαλλάχθηκε του
φόρου δυνάμει του άρθρου 8, αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα κατά
τον υπολογισμό του οφειλόμενου φόρου επί του προϊόντος διάθεσης κατά το
τρέχον έτος, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν προκύπτει διπλή
φορολόγηση.
(9) Ο αλλοδαπός φόρος που καταβλήθηκε επί του εισοδήματος
ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας, το οποίο προστίθεται στο φορολογητέο
εισόδημα εταιρείας κατοίκου της Δημοκρατίας δυνάμει των διατάξεων του
παρόντος άρθρου, παραχωρείται ως έκπτωση από το φόρο που είναι
καταβλητέος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 35 και των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 36.
(10) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος «συνδεδεμένη
επιχείρηση», έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το εδάφιο
(16) του άρθρου 11.
(11) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση
μόνιμης εγκατάστασης στη Δημοκρατία εταιρείας μη κατοίκου της
Δημοκρατίας.».
Έναρξη
της ισχύος
του παρόντος
Νόμου.

η

7. Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 1 Ιανουαρίου 2019.

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

