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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Νόμος που τροποποιεί τους περί Φορολογίας  
του Εισοδήματος Νόμους 

 
 
Με τη παρούσα πρόταση προτείνεται η τροποποίηση του περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος Νόμου, έτσι ώστε να τροποποιηθεί το υφιστάμενο πλαίσιο 

‘Νοητής Έκπτωσης Τόκου’ σύμφωνα με τις υποδείξεις του Κώδικα 

Δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

2.  Σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο, παραχωρείται φορολογική ελάφρυνση 

επί των νέων κεφαλαίων που εισάγονται στην επιχείρηση, είτε υπό την μορφή 

μετρητών είτε υπό μορφή περιουσιακών  στοιχείων. Η φορολογική έκπτωση 

είναι ίση με το ποσό του νέου κεφαλαίου πολλαπλασιασμένο με “επιτόκιο 

αναφοράς”. Το “επιτόκιο αναφοράς” υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το 

επιτόκιο απόδοσης του δεκαετούς κρατικού ομολόγου (στις 31 Δεκεμβρίου του 

έτους που προηγείται του φορολογικού έτους) του Κράτους στο οποίο 

επενδύονται τα νέα κεφάλαια, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 

το 10ετές κρατικό επιτόκιο ομολόγου της Κύπρου.   

 

3. Μετά από αξιολόγηση από τον Κώδικα Δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, του Κυπριακού φορολογικού πλαισίου (άλλα και άλλων Κρατών 

Μελών που παρέχουν Νοητή Έκπτωση Τόκου) έγινε σύσταση όπως η Κύπρος 

τροποποιήσει το φορολογικό πλαίσιο της Νοητής Έκπτωσης Τόκου, με τέτοιο 

τρόπο που να δίνεται μόνο το επιτόκιο της χώρας που γίνεται η επένδυση χωρίς 

να υπάρχει ελάχιστο επιτόκιο, που καθορίζεται με βάση το δεκαετές κρατικό 

ομόλογο της Κύπρου.  

 

4. Το επιτόκιο αναφοράς υπολογίζεται βάσει του δεκαετές κρατικού ομολόγου 

αυξημένο κατά 3%. Αξίζει να αναφερθεί πως το ποσό του λογιζόμενου τόκου 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του φορολογητέου εισοδήματος της 

δραστηριότητας που χρηματοδοτήθηκε από τα νέα κεφάλαια, όπου είναι το 

ανώτατο όριο.  

 

5. Πέραν της πιο πάνω τροποποίησης κρίθηκε σκόπιμο όπως αυξηθεί κατά δυο 

ποσοστιές μονάδες το επιτόκιο αναφοράς (από το +3% στο +5%). Η υπό 

αναφορά τροποποίηση  φέρει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 

 

 



6. Οι πιο πάνω αλλαγές, αλλά και κάποιες περαιτέρω τροποποιήσεις που 

ουσιαστικά θα αποδίδουν καλύτερα το πνεύμα του νόμου και θα 

αντικατοπτρίζουν καλύτερα την πρακτική εφαρμογή αλλά και την ερμηνευτική 

εγκύκλιο περιλαμβάνονται στο υπό έγκριση νομοσχέδιο.  Το υπό αναφορά 

νομοσχέδιο έχει τύχει διαβούλευσης και συμφωνηθεί με το Σύνδεσμο 

Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.  

 
7. Τo Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερ. 23 Οκτωβρίου 2019 έχει: 

(α) εγκρίνει το συνημμένο νομοσχέδιο που τροποποιεί τους περί Φορολογίας 
του Εισοδήματος Νόμους του 2002 μέχρι 2019 και 

(β) εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να καταθέσει στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων το προτεινόμενο νομοσχέδιο συνοδευόμενο από την 
Αιτιολογική Έκθεση του Γενικού Εισαγγελέα και το Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης 
Αντίκτυπου, για ψήφιση του σε Νόμο. 
 
8. Επισυνάπτεται το σχετικό προτεινόμενο τροποποιητικό Νομοσχέδιο μαζί με 
τη σχετική Αιτιολογική Έκθεση υπογραμμένη από το Γενικό Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας και το ερωτηματολόγιο ανάλυσης του αντίκτυπου που έχει 
ετοιμαστεί για το πιο πάνω Νομοσχέδιο για μελέτη και ψήφιση του σε Νόμο.  
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