Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 101(Ι)/2022
Αρ. 4900, 8.7.2022
Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 101(Ι) του 2022
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 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(I) 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) του2020
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

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός)
(Αρ. 4) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους
του 2002 έως (Αρ. 3) του 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. 4) του 2022.

31(Ι) του 2022
77(Ι) του 2022
89(Ι) του 2022.
Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη
αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού αυτού:
«“ελεγχόμενες συναλλαγές” σημαίνει συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων, όπως αυτά
ορίζονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 33.».

Τροποποίηση
του άρθρου 33
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με τον ακόλουθο πλαγιότιτλο:
«Αρχή των ίσων αποστάσεων.»·

(β)

με την αντικατάσταση των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (3) αυτού, με τις
ακόλουθες παραγράφους:
«(γ) εταιρεία είναι συνδεδεμένη με άλλη εταιρεία-

(γ)

(i)

σε περίπτωση κατά την οποία το ίδιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα
τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του
μετοχικού κεφαλαίου ή έχει δικαίωμα σε μερίδιο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις
εκατόν (25%) του εισοδήματος και των δύο εταιρειών·

(ii)

σε περίπτωση κατά την οποία το ίδιο πρόσωπο και πρόσωπα συνδεδεμένα μαζί
του κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) των
δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου ή έχουν δικαίωμα σε μερίδιο
τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) του εισοδήματος και των δύο (2)
εταιρειών·

(iii)

σε περίπτωση κατά την οποία μία ομάδα δύο (2) ή περισσότερων προσώπων
κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) των
δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου ή έχει δικαίωμα σε μερίδιο
τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) του εισοδήματος της κάθε εταιρείας
και οι ομάδες είτε αποτελούνται από τα ίδια πρόσωπα είτε δύναται να θεωρηθούν
ότι αποτελούνται από τα ίδια πρόσωπα θεωρώντας, σε μια ή περισσότερες
περιπτώσεις, ένα μέλος είτε της μιας είτε της άλλης ομάδας ότι αντικαθίσταται
από άλλο πρόσωπο με το οποίο είναι συνδεδεμένο.

(δ)

εταιρεία είναι συνδεδεμένη με άλλο πρόσωπο, σε περίπτωση κατά την οποία το
πρόσωπο αυτό κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%)
των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου ή έχει δικαίωμα σε μερίδιο
τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) του εισοδήματός της ή το πρόσωπο αυτό
και συνδεδεμένα μαζί του πρόσωπα κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον είκοσι
πέντε τοις εκατόν (25%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου ή έχουν
δικαίωμα σε μερίδιο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) του εισοδήματός της.

(ε)

οποιαδήποτε δύο (2) ή περισσότερα πρόσωπα που ενεργούν μαζί για να
εξασφαλίσουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) των
δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου ή δικαίωμα σε μερίδιο τουλάχιστον
είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) του εισοδήματος εταιρείας θεωρούνται σε σχέση με την
εν λόγω εταιρεία ότι είναι συνδεδεμένα το ένα με το άλλο και με οποιοδήποτε
πρόσωπο που ενεργεί με οδηγίες οποιουδήποτε από αυτά για να εξασφαλίσει άμεσα ή
έμμεσα τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του
μετοχικού κεφαλαίου ή δικαίωμα σε μερίδιο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%)
του εισοδήματος της εταιρείας.»·

με τη διαγραφή της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) αυτού· και

(δ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων:
«(6) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δύναται να εφαρμόζονται και
ερμηνεύονται σύμφωνα με τις Οδηγίες του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης αναφορικά με τις Τιμές Τιμολόγησης
Ελεγχόμενων Συναλλαγών για Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και
Φορολογικές Διοικήσεις, όπως αυτές εκάστοτε τροποποιούνται ή
αντικαθίστανται.
(7) Συνδεδεμένα πρόσωπα, κατά την έννοια του εδαφίου (3), τα
οποία-

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα Τρίτο (Ι):
8.7.2022.

(α)

είναι κάτοικοι στη Δημοκρατία. ή

(β)

έχουν μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία και δεν είναι
κάτοικοι στη Δημοκρατία.

τηρούν Φάκελο Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών και
Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους περί Φορολογίας του
Εισοδήματος (Φάκελος Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών και Προέγκριση Μεθοδολογίας Τιμολόγησης Ελεγχόμενων
Συναλλαγών) Κανονισμούς του 2022, αναφορικά με ελεγχόμενες
συναλλαγές τους.
(8) Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών
αποτελείται, κατά περίπτωση, από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης
Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών και τον Κυπριακό Φάκελο Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών.
(9) Τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (7) πρόσωπα απαλλάσσονται
από την υποχρέωση-

205(Ι) του 2012
162(Ι) του 2014
95(I) του 2015
60(I) του 2016
98(I) του 2017
33(I) του 2018
119(I) του 2018
41(Ι) του 2018.

(α)

τήρησης Κυπριακού Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών, κατά την οποία οι ελεγχόμενες συναλλαγές
τους αθροιστικώς, ανά κατηγορία, δεν υπερβαίνουν ή δεν θα
υπερέβαιναν, με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων, τις
επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€750.000) ανά φορολογικό
έτος.

(β)

τήρησης Βασικού Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων
Συναλλαγών, σε περίπτωση κατά την οποία δεν αποτελούν την
Τελική Μητρική Οντότητα ή Παρένθετη Μητρική Οντότητα,
όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στο Τμήμα Ι του Παραρτήματος ΙΙΙ
του περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας
Νόμου.

(10) Τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (7) πρόσωπα υποβάλλουν
στο Τμήμα Φορολογίας, ηλεκτρονικά, Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών για κάθε φορολογικό έτος μαζί με
τη δήλωση εισοδήματος:
Νοείται ότι, τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (7) πρόσωπα
επικαιροποιούν το Φάκελο Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων
Συναλλαγών κάθε φορολογικό έτος.
(11) Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών
τίθεται στη διάθεση του Εφόρου οποτεδήποτε ζητηθεί, εντός εξήντα
(60) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σχετικού αιτήματος
του Εφόρου στα προβλεπόμενα στο εδάφιο (7) πρόσωπα ή σε
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο αυτών που ενεργεί ως αντιπρόσωπός
τους για το σκοπό αυτό.

(12) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο
δύναται να προβλέπουν το πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων
στο εδάφιο (6) Οδηγιών, το πλαίσιο τήρησης και το περιεχόμενο του
Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών και του
Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών, ως
επίσης τον τρόπο τεκμηρίωσης των τιμών των ελεγχόμενων
συναλλαγών:
Νοείται ότι, Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων
του παρόντος εδαφίου δύναται να έχουν αναδρομική ισχύ.
(13) Ο Έφορος δύναται με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να εξειδικεύει το ακριβές
περιεχόμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Φάκελο
Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών και στο Συνοπτικό
Πίνακα Πληροφοριών, τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φάκελος
θεωρείται μη πλήρης ή μη επαρκής, τις αποδεκτές μεθόδους
καθορισμού των τιμών των ελεγχόμενων συναλλαγών και τις
μεθόδους καθορισμού του αποδεκτού εύρους των τιμών ή του
περιθωρίου κέρδους.».
Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη
του νέου
άρθρου 33Γ.

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

«Προέγκριση
μεθοδολογίας
τιμολόγησης
ελεγχόμενων
συναλλαγών.

33Γ.-(1) Συνδεδεμένα πρόσωπα, κατά την έννοια του εδαφίου (3) του
άρθρου 33, τα οποία-

(α)

είναι κάτοικοι στη Δημοκρατία. ή

(β)

τα οποία έχουν μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία και δεν
είναι κάτοικοι στη Δημοκρατία.

δύναται να υποβάλλουν στον Έφορο αίτηση προέγκρισης μεθοδολογίας
τιμολόγησης ελεγχόμενων συναλλαγών, αναφορικά με συγκεκριμένες
ελεγχόμενες συναλλαγές τους που βρίσκονται σε εξέλιξη ή που πρόκειται
να πραγματοποιηθούν μελλοντικά.
(2) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο
δύναται να καθορίζουν τις λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαδικασία
υποβολής και διεκπεραίωσης αίτησης προέγκρισης μεθοδολογίας
τιμολόγησης ελεγχόμενων συναλλαγών, καθώς και οποιαδήποτε άλλα
θέματα τα οποία χρήζουν ή είναι δεκτικά καθορισμού σε σχέση με την
προέγκριση μεθοδολογίας τιμολόγησης ελεγχόμενων συναλλαγών:
Νοείται ότι, Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων
του παρόντος εδαφίου δύναται να έχουν αναδρομική ισχύ.
(3) Ο Έφορος δύναται με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίζει ειδικότερα
θέματα για την εφαρμογή της διαδικασίας προέγκρισης μεθοδολογίας
τιμολόγησης ελεγχόμενων συναλλαγών, το ειδικότερο περιεχόμενο της
αίτησης
προέγκρισης
μεθοδολογίας
τιμολόγησης
ελεγχόμενων
συναλλαγών, τη διαδικασία συνεννόησης με τις αρμόδιες αρχές άλλων
εμπλεκομένων κρατών, τον τύπο και το περιεχόμενο των αποφάσεων του
Εφόρου, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα.».

Τροποποίηση
του άρθρου 44A
του βασικού
νόμου.

5. Το άρθρο 44Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος
της παραγράφου (ii) αυτού του σημείου της τελείας με το σημείο του κόμματος και την
προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου:
«(iii) για την έκδοση από τον Έφορο
ελεγχόμενων συναλλαγών.».

Έναρξης
της ισχύος
του παρόντος
Νόμου.

προέγκρισης μεθοδολογίας τιμολόγησης

6. Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2022.

