Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 66(Ι)/2020
Αρ. 4762, 16.6.2020
Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 66(Ι) του 2020
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2020
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(I) του 2011
197(I) του 2011
102(Ι) του 2012
188(I) του 2012
19(I) του 2013
26(I) του 2013
27(I) του 2013
17(I) του 2014
115(I) του 2014
134(I) του 2014
170(I) του 2014
116(I) του 2015
187(I) του 2015
212(I) του 2015
110(I) του 2016
135(I) του 2016
119(I) του 2017
134(I) του 2017
165(I) του 2017
51(I) 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
151(Ι) του 2019
152(Ι) του 2019
173(Ι) του 2019
45(I) του 2020.
Τροποποίηση
του άρθρου 9Β
του βασικού
νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός)
(Αρ. 2) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους
του 2002 έως 2020 (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. 2) του 2020.

2. Το άρθρο 9Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την τροποποίηση της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) αυτού, ως ακολούθως:
(i) Με την αντικατάσταση της φράσης «τρεις (3)» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση
«πέντε (5)»·
(ii) με τη διαγραφή της φράσης «, με κατώτατο όριο το επιτόκιο απόδοσης δεκαετούς
κυβερνητικού ομολόγου της Δημοκρατίας, αυξημένο κατά τρεις (3) εκατοστιαίες
μονάδες» (τέταρτη μέχρι έβδομη γραμμή)·

(iii) με την αντικατάσταση στο τέλος αυτής του σημείου της άνω τελείας με άνω και
κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, σε περίπτωση που το κράτος στο οποίο επενδύονται τα νέα
κεφάλαια δεν έχει εκδώσει οποιοδήποτε κυβερνητικό ομόλογο μέχρι και την 31η
Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του φορολογικού έτους για το οποίο
διεκδικείται λογιζόμενη έκπτωση με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το
επιτόκιο αναφοράς ισούται με το επιτόκιο απόδοσης δεκαετούς κυβερνητικού
ομολόγου της Δημοκρατίας προσαυξημένο κατά πέντε (5) εκατοστιαίες μονάδες
κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του φορολογικού έτους.»·
(β) με την αντικατάσταση στην επιφύλαξη της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) αυτού, του
σημείου του κόμματος αμέσως μετά τη φράση «κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014» (πέμπτη
και έκτη γραμμή) με τελεία και τη διαγραφή της φράσης «αλλά δεν σχετίζονται με νέα
περιουσιακά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται στην επιχείρησηˑ» (έκτη μέχρι όγδοη
γραμμή)· και
(γ) με την τροποποίηση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3) αυτού, ως ακολούθως:
(i)

Με την αντικατάσταση της λέξης «ιδίων» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «νέων»·

(ii)

με την αντικατάσταση της φράσης «φορολογητέου εισοδήματος» (τρίτη γραμμή), με
τη φράση «καθαρού φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει από την εισαγωγή
των νέων κεφαλαίων,»·

(iii)

με την αντικατάσταση της επιφύλαξης αυτής, με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη:
«Νοείται ότι, σε περίπτωση που από την εισαγωγή των νέων κεφαλαίων
προκύπτει καθαρή φορολογητέα ζημιά αντί κέρδος, κανένα ποσό έκπτωσης επί
νέων κεφαλαίων δεν παραχωρείται.»·

(iv) με την προσθήκη, αμέσως μετά την πρώτη επιφύλαξη αυτής, της ακόλουθης νέας
επιφύλαξης:
«Νοείται περαιτέρω ότι, ο περιορισμός της έκπτωσης επί νέων κεφαλαίων που
προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο εφαρμόζεται και στο φορολογητέο
εισόδημα που προκύπτει ξεχωριστά από κάθε περιουσιακό στοιχείο που έχει
χρηματοδοτηθεί από νέα κεφάλαια.».
Έναρξη
της ισχύος
του παρόντος
Νόμου.

3.-(1) Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου (γ) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου λογίζεται
ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2015.
(2) Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου (α) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου λογίζεται
ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2020.
(3) Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου (β) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου αρχίζει την
1η Ιανουαρίου 2021.

