
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                               Ν. 77(Ι)/2022 
Αρ. 4894,  8.6.2022                             

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 77(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2022 

 
 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(I) του 2018 
  96(I) του 2018 
122(I) του 2018 

 139(I) του 2018 
27(I) του 2019 

  28(I) του 2019 
63(Ι) του 2019 

151(I) του 2019 
152(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(I) του 2021 

178(I) του 2021  
193(I) του 2021  

31(I) του 2022. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους 
του 2002 έως 2022 (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 2022. 

 
 

  



 

Τροποποίηση  
του άρθρου 9Δ  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 9Δ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδάφιου (6) 
αυτού, με το ακόλουθο εδάφιο: 
 

  
 «(6)(α) Το αποκτών πιστωτικό ίδρυμα δύναται να εφαρμόζει τις διατάξεις που προβλέπουν 

μετατροπές σε Ειδικές Πιστώσεις Φόρου ή ΕΕΠ με αντίτιμο την υποχρέωση καταβολής ετήσιου 
εγγυητικού τέλους.   

  
 (β) Το αποκτών πιστωτικό ίδρυμα καταβάλλει στη Δημοκρατία το ετήσιο εγγυητικό τέλος για 

κάθε φορολογικό έτος από το έτος 2022 και εντεύθεν στο οποίο αντιστοιχεί  Ετήσια ∆όση, το δε 
ετήσιο εγγυητικό τέλος καθορίζεται στο ενάμισι τοις εκατό (1,5%) του αποτελέσματος που 
προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του Φορολογικού Συντελεστή µε τη σχετική Ετήσια ∆όση. 

  
 (γ) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να 

αυξήσει το εγγυητικό τέλος μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (€10.000.000): 
  

77(Ι) του 2022. Νοείται ότι, εντός του έτους κατά το οποίο τίθεται σε ισχύ ο περί 
Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022, o 
Υπουργός Οικονομικών δύναται να καθορίσει εγγυητικό τέλος πέραν του 
ποσού των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (€10.000.000). 

  
 (δ) Το εγγυητικό τέλος κοινοποιείται στο πιστωτικό ίδρυμα εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη 

κάθε σχετικού φορολογικού έτους και καταβάλλεται εντός εννέα (9) μηνών από τη λήξη αυτού: 
  
 Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (8), τα 

προβλεπόμενα ετήσια εγγυητικά τέλη για κάθε φορολογικό έτος από το έτος 2022 και εντεύθεν 
στα οποία αντιστοιχεί Ετήσια Δόση και τα οποία δεν έχουν καταβληθεί, καθίστανται καταβλητέα 
στο σύνολό τους εντός εννέα (9) μηνών από τη λήξη του φορολογικού έτους εντός του οποίου 
προέκυψε η σχετική περίπτωση, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (8).». 

 

 


