
Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

  Αριθμός 119(I) του 2002 
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ 1999 
 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο— 

 «Οδηγία 90/434/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1990 σχετικά με το φορολογικό 
καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών 
που αφορούν εταιρείες κρατών μελών», (EEL 225 της 20.8.1990 σ.1-5). 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φορολογίας 
Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμους του 1980 μέχρι 1999 (που στο εξής θα αναφέρονται ως ο 
«βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμοι του 1980 μέχρι 2002. 

52 του 1980  
135 του 1990  
70(I) του 1994 
 80(I) του 1997  
48(I) του 1999  
79(I) του 1999. 
Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του βασικού 
Νόμου. 

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

(α) Με την προσθήκη στην προσήκουσα αλφαβητική σειρά του ακόλουθου όρου: 

 118(I) του 2002. «'Αναδιοργάνωση' έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 
από τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο»· και   

 (β) με τη διαγραφή του όρου "οργανισμός προσώπων" και την αντικατάσταση των όρων 
"εταιρεία", "ιδιοκτησία", και "πρόσωπον" με τους ακόλουθους νέους όρους: 

 «'εταιρεία' έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Φορολογίας του 
Εισοδήματος Νόμο· 

 'ιδιοκτησία' σημαίνει ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στη Δημοκρατία, καθώς επίσης 
και μετοχές εταιρειών των οποίων η ιδιοκτησία συνίσταται και από ακίνητη ιδιοκτησία που 
βρίσκεται στη Δημοκρατία· 

 'πρόσωπο' έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Φορολογίας του 
Εισοδήματος Νόμο». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 5 του  
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των εδαφίων (3) και (4) και 
την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 

«(3) Κανένας φόρος δεν καταβάλλεται στο κέρδος το οποίο προκύπτει από τη διάθεση 
μετοχών εισηγμένων σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο Αξιών.». 

 

Τροποποίηση του 
άρθρου 10 του  
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη μετά την παράγραφο (ζ) 
των ακόλουθων παραγράφων (η) και (θ): 

«(η) μεταβίβαση ιδιοκτησίας σε περίπτωση αναδιοργάνωσης: 
 Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση αξία της ιδιοκτησίας λογίζεται η αξία κατά το χρόνο 

κτήσης ή η αναπροσαρμοσμένη αξία κτήσης κατά το χρόνο απόκτησης της ιδιοκτησίας από το 
διαθέτη, οποιαδήποτε είναι η μικρότερη, ή η αξία της κατά την 1η Ιανουαρίου 1980, 
οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι η μεταγενέστερη· 
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(θ) η μεταβίβαση μετοχών σε περίπτωση αναδιοργάνωσης, που αντιπροσωπεύουν το 
κεφάλαιο της λήπτριας ή αποκτώσας εταιρείας προς ή από ένα μέτοχο της μεταβιβάζουσας ή 
αποκτώμενης εταιρείας σε αντάλλαγμα μετοχών που αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο της 
τελευταίας εταιρείας: 

 

Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση αξία της ιδιοκτησίας λογίζεται η αξία κατά το χρόνο 
κτήσης ή η αναπροσαρμοσμένη αξία κτήσης κατά το χρόνο απόκτησης της ιδιοκτησίας από 
το διαθέτη, οποιαδήποτε είναι η μικρότερη, ή η αξία της κατά την 1η Ιανουαρίου 1980, 
οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι η μεταγενέστερη.». 

 

5. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, 2003. Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 
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