
 
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 151(Ι)/2019 
Αρ. 4735,  5.12.2019                               

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 151(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2019 

 
Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- 
  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
E.E.:  L 265, 
14.10.2017,  
σ. 1. 

«Οδηγία (ΕΕ) 2017/1852 του Συμβουλίου της 10
ης Οκτωβρίου 2017 για τους μηχανισμούς 

επίλυσης φορολογικών διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», 

 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(I) του 2016  
119(I) του 2017 
134(Ι) του 2017   
165(Ι) του 2017  

51(Ι) του 2018 
96(I) του 2018  

122(I) του 2018  
139(I) του 2018  

27(I) του 2019  
28(I) του 2019  
63(I) του 2019. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροπο-
ποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φορολογίας του 
Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως (Αρ. 3) του 2019 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Nόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 4) 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: 

  “«αμφισβητούμενο ζήτημα» σημαίνει θέμα το οποίο εγείρει διαφορές μεταξύ 
των κρατών μελών οι οποίες προκύπτουν από την ερμηνεία και την 
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εφαρμογή συμφωνιών και συμβάσεων που προβλέπουν την εξάλειψη της 
διπλής φορολογίας εισοδήματος και, κατά περίπτωση, κεφαλαίου· 

  
  «διπλή φορολογία» σημαίνει την επιβολή φόρων από δύο (2) ή περισσότερα 

κράτη μέλη, τα οποία καλύπτονται από συμφωνία ή σύμβαση που 
προβλέπει την εξάλειψη της διπλής φορολογίας εισοδήματος και, κατά 
περίπτωση, κεφαλαίου, επί του ίδιου φορολογητέου εισοδήματος ή 
κεφαλαίου, όταν αυτή επιφέρει- 

   
  (i) πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση·  

(ii) αύξηση φορολογικών υποχρεώσεων· ή  
(iii) ακύρωση ή μείωση ζημιών, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησι-

μοποιηθούν για την αντιστάθμιση φορολογητέων κερδών· 
  
  «θιγόμενο πρόσωπο» σημαίνει κάθε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου 

φυσικού προσώπου, το οποίο είναι κάτοικος σε κράτος μέλος για 
φορολογικούς σκοπούς και του οποίου η φορολόγηση επηρεάζεται άμεσα 
από αμφισβητούμενο ζήτημα· 

  
 Επίσημη 

Εφημερίδα της ΕΕ: 
L 265, 14.10.2017, 
σ.1.   

«Οδηγία 2017/1852» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
«Οδηγία (ΕΕ) 2017/1852 του Συμβουλίου της 10

ης Οκτωβρίου 2017 για τους 

μηχανισμούς επίλυσης φορολογικών διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση»”.    

  
Τροποποίηση 
του βασικού  
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
Μέρους ΙΧ. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αναρίθμηση των υφιστάμενων Μερών IX, X και ΧΙ 

αυτού, σε Μέρη Χ, ΧΙ και ΧΙΙ, αντίστοιχα, και την προσθήκη, στην κατάλληλη σειρά, του 
ακόλουθου νέου Μέρους: 
 

   
  «ΜΕΡΟΣ ΙΧ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ 
ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
   
 Υποβολή ένστασης επί 

αμφισβητούμενου 
ζητήματος. 

36Β. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος 
Νόμου, θιγόμενο πρόσωπο δύναται να υποβάλει ένσταση επί 
αμφισβητούμενου ζητήματος στον Έφορο Φορολογίας και ενώπιον 
κάθε αρμόδιας αρχής κάθε ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.  

   
 Διαδικασία υποβολής 

και εξέτασης ένστασης. 
36Γ.-(1) Η ένσταση, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 

36Β, υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία 
παραλαβής της πρώτης κοινοποίησης του μέτρου το οποίο εγείρει ή θα 
εγείρει αμφισβητούμενο ζήτημα, ανεξάρτητα εάν το θιγόμενο πρόσωπο 
έχει κάνει χρήση των μέσων θεραπείας που προβλέπονται από το 
εθνικό δίκαιο οποιουδήποτε εκ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. 

   
  (2) Το θιγόμενο πρόσωπο υποβάλλει την ένσταση, με τις ίδιες 

πληροφορίες ταυτόχρονα, σε όλες τις αρμόδιες αρχές των 
ενδιαφερόμενων κρατών μελών και ορίζει σε αυτήν τα άλλα κράτη μέλη 
τα οποία αφορά η υπόθεση. 

 
(3) Ο Έφορος Φορολογίας δέχεται τις ενστάσεις στην ελληνική ή 

στην αγγλική γλώσσα. 
   
  (4) Ο Έφορος Φορολογίας βεβαιώνει το θιγόμενο πρόσωπο και τις 

αρμόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερόμενων κρατών μελών για την 
παραλαβή της ένστασης εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 
παραλαβής αυτής και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τη 
γλώσσα ή τις γλώσσες που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για σκοπούς 
επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 

   
  (5)(α) Ο Έφορος Φορολογίας αποφασίζει σχετικά με την αποδοχή 

ή την απόρριψη ένστασης εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την 
ημερομηνία παραλαβής της ή εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την 
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ημερομηνία παραλαβής οποιασδήποτε συγκεκριμένης πρόσθετης 
πληροφορίας ζητήσει, η οποία θεωρείται αναγκαία για την επί της 
ουσίας εξέταση της συγκεκριμένης υπόθεσης, όποια εκ των δύο είναι 
μεταγενέστερη, και, ενημερώνει αμελλητί τα θιγόμενα πρόσωπα και τις 
αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών σχετικά με την απόφασή 
του. 

   
  (β)  Ο Έφορος Φορολογίας δύναται να αποφασίσει εντός 

προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της 
ένστασης ή εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
παραλαβής οποιασδήποτε συγκεκριμένης πρόσθετης πληροφορίας 
ζητήσει, η οποία θεωρείται αναγκαία για την επί της ουσίας εξέταση της 
συγκεκριμένης υπόθεσης, όποια εκ των δύο είναι μεταγενέστερη, να 
επιλύσει το αμφισβητούμενο ζήτημα μονομερώς, χωρίς τη συμμετοχή 
των άλλων αρμόδιων αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών και 
ενημερώνει το θιγόμενο πρόσωπο και τις αρμόδιες αρχές των άλλων 
ενδιαφερομένων κρατών μελών σχετικά με την απόφασή του. 

   
  (6) Σε περίπτωση που ο Έφορος Φορολογίας δεν αποφανθεί επί 

της ένστασης εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (5), 
η ένσταση λογίζεται ότι έχει γίνει δεκτή από τον Έφορο Φορολογίας. 

 
(7)  Ο Έφορος Φορολογίας, με γνωστοποίησή του που δημο-

σιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει το 
έντυπο υποβολής  ένστασης που προβλέπεται από τις διατάξεις του 
παρόντος Μέρους. 

 
(8) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο 

δύναται να προβλέπουν για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων 
του παρόντος άρθρου και ειδικότερα για τα ακόλουθα: 

    
   (α) Tον καθορισμό της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης 

ένστασης και λήψης απόφασης επί αυτής· 
    
   (β)  τη διαδικασία φιλικού διακανονισμού· 

 
 (γ) την επίλυση διαφορών από συμβουλευτική επιτροπή· 
 
 (δ) το διορισμό συμβουλευτικής επιτροπής και των ανεξάρτητων 

προσωπικοτήτων αυτής, όπως οι όροι αυτοί προβλέπονται 
στην Οδηγία 2017/1852, καθώς και τους κανόνες λειτουργίας 
αυτής· 

 
 (ε) τη διαδικασία κατάρτισης καταλόγου ανεξάρτητων προσω-

πικοτήτων· 
    
   (στ) τον καθορισμό επιτροπής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, 

όπως ο όρος αυτός προβλέπεται στην Οδηγία 2017/1852, 
καθώς και τη λειτουργία της· 

 
 (ζ) τον καταμερισμό των εξόδων που προκύπτουν στο πλαίσιο 

της διαδικασίας· 
 
 (η) τη διαδικασία παροχής πληροφοριών και αποδεικτικών 

μέσων από θιγόμενο πρόσωπο και τη διαδικασία ακρόασης· 
 
 (θ) τη διαδικασία παροχής γνώμης από συμβουλευτική επιτροπή 

ή επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών· 
    
   (ι) την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης της 

υποχρέωσης τήρησης του απορρήτου· 
    
   (ια) τη θέσπιση διαδικασιών για τη διαγραφή από τον κατάλογο 

ανεξάρτητων προσωπικοτήτων οποιουδήποτε διορισθέντος 
προσώπου, σε περίπτωση που το πρόσωπο παύει να είναι 
ανεξάρτητο. 
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  (9)  Ο Έφορος Φορολογίας δύναται να καθορίζει με γνωστοποίησή 
του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κάθε 
σχετικό με τις διαδικασίες για την εφαρμογή των Κανονισμών που 
προβλέπονται στο εδάφιο (8), ζήτημα. 

   
 Μεταβατικές και άλλες 

διατάξεις αναφορικά με 
το Μέρος ΙΧ. 

36Δ. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους λογίζεται ότι τέθηκαν σε 
ισχύ την 1

η Ιουλίου 2019 και εφαρμόζονται αναφορικά με κάθε ένσταση 
που υποβάλλεται από την 1

η Ιουλίου 2019 και εντεύθεν επί 
αμφισβητούμενου ζητήματος που αφορά το εισόδημα ή το κεφάλαιο 
που αποκτήθηκε σε φορολογικό έτος που αρχίζει την 1

η Ιανουαρίου 
2018 ή μετά την ημερομηνία αυτή: 

  
   Νοείται ότι, οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών 

μελών δύναται να συμφωνήσουν να εφαρμόζουν το μηχανισμό 
επίλυσης διαφορών που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, όσον 
αφορά ενστάσεις που υποβλήθηκαν πριν την 1

η Ιουλίου 2019 ή σε 
προηγούμενα φορολογικά έτη.». 
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