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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 193(Ι)/2021 

Αρ. 4867, 21.12.2021 

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 193(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2021 

 
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(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(I) του 2019 
152(I) του 2019 

173(I) του 2019 
173(I) του 2019 

45(I) του 2020 
58(I) του 2020 
66(I) του 2020 
80(I) του 2020 
95(I) του 2020 

151(I) του 2020 
179(I) του 2020 
180(I) του 2020 

31(Ι) του 2021 
178(Ι) του 2021. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 3) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους 
του 2002 έως (Αρ. 2) του 2021 (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 2021.
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Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στον ορισμό του όρου 
«κάτοικος της Δημοκρατίας», αμέσως μετά τη δεύτερη επιφύλαξη αυτού, της ακόλουθης νέας 
επιφύλαξης: 
 
 

«Νοείται έτι περαιτέρω ότι, εταιρεία που έχει συσταθεί ή εγγραφεί δυνάμει οποιουδήποτε σε ισχύ 
Νόμου στη Δημοκρατία, της οποίας ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται εκτός της Δημοκρατίας, 
θεωρείται ότι είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, εκτός εάν η εν λόγω εταιρεία είναι φορολογικός 
κάτοικος σε οποιοδήποτε άλλο κράτος·».

Τροποποίηση 
του άρθρου 21 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 
 

(α)    Με την προσθήκη, αμέσως μετά την πρώτη επιφύλαξη αυτού, της ακόλουθης νέας 
επιφύλαξης ως δεύτερης επιφύλαξης: 

 
«Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις της πιο πάνω επιφύλαξης δεν εφαρμόζονται 

στην περίπτωση που το ποσό οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως, αποζημιώσεως ή άλλου εισοδήματος αποκτάται από 
εταιρεία που είναι φορολογικός κάτοικος σε άλλο κράτος που περιλαμβάνεται   σε 
κατάλογο με δικαιοδοσίες τρίτων χωρών που έχουν αξιολογηθεί από τα κράτη μέλη 
συλλογικά ως μη συνεργάσιμες για φορολογικούς σκοπούς ή που έχει συσταθεί ή 
εγγραφεί σε τέτοιο κράτος και δεν είναι φορολογικός κάτοικος σε άλλο κράτος που δεν 
περιλαμβάνεται στον εν λόγω κατάλογο και το εν λόγω ποσό δεν καταβάλλεται από 
άτομο.»· και 

 
(β)    με την προσθήκη στην τρίτη επιφύλαξη αυτού, ως έχει αναριθμηθεί σύμφωνα με την 

παράγραφο (α), αμέσως μετά τη λέξη «Νοείται» (πρώτη γραμμή), της λέξης «έτι».

Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

4.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2022. 


