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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος.

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του

118(Ι) του 2002

Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί

230(Ι) του 2002

με τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως (Αρ.

162(Ι) του 2002

2) του 2011, (που στο εξής θα αναφέρονται ως ο «βασικός νόμος») και

195(Ι) του 2004

ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται ως οι περί

92(Ι) του 2005

Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμοι του 2002 έως 2012.

113(Ι) του 2006
80(Ι) του 2007
138(Ι) του 2007
32(Ι) 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.
Τροποποίηση του

2.

Το

άρθρο

9

του

άρθρου 9 του

αντικατάσταση της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) αυτού, με την

βασικού νόμου.

ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(ε)

βασικού

νόμου

τροποποιείται

με

την

Κάθε δαπάνη για την απόκτηση ή

ανάπτυξη άυλων περιουσιακών στοιχείων όπως
16(Ι) του 1998

αυτά

21(Ι) του 1999

Ευρεσιτεχνίας

1

ορίζονται

στον
Νόμο

περί

Διπλωμάτων

όπως

αυτός
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153(Ι) του 2000

τροποποιήθηκε, στον περί του Δικαιώματος

163(Ι) του 2002

Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμο όπως αυτός

122(Ι) του 2006.

τροποποιήθηκε

59(Ι) του 1976
63 του 1977
18(Ι) του 1993

και

στον

περί

Εμπορικών

Σημάτων Νόμο όπως αυτός τροποποιήθηκε, η
οποία

έγινε

από

πρόσωπο

ότι,

κάθε

που

ασκεί

επιχείρηση:

54(Ι) του 1999
12(Ι) του 2001

Νοείται

τέτοια

δαπάνη

128(Ι) του 2002

κεφαλαιουχικής φύσεως κατανέμεται εξίσου για

128(Ι) του 2004

ίδια χρήση μεταξύ του φορολογικού έτους, στο

123(Ι) του 2006

οποίο αυτή έγινε και των τεσσάρων αμέσως

181(Ι) του 2007.

επόμενων ετών:

Κεφ. 268
63 του 1962

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, το κέρδος

69 του 1971

πώλησης οποιουδήποτε άυλου περιουσιακού

206 του 1990

στοιχείου που αναφέρεται στο εδάφιο αυτό,

176(Ι) του 2000

θεωρείται εισόδημα για σκοπούς του άρθρου 5

121(Ι) του 2006.

του παρόντος Νόμου:
Νοείται έτι, έτι περαιτέρω ότι, από το
κέρδος που πηγάζει από τα περιγραφόμενα στο
παρόν

εδάφιο

άυλα

(περιλαμβανομένων

περιουσιακά

και

στοιχεία

αποζημιώσεων

για

παράτυπη χρήση τέτοιων στοιχείων) καθώς και
από το κέρδος πώλησής τους, λογίζεται ως
έξοδο, το ογδόντα τοις εκατόν (80%) επί του
κέρδους των δικαιωμάτων και επί του κέρδους
πώλησης, ανάλογα με την περίπτωση.
“κέρδος” για τους σκοπούς της παρούσας
παραγράφου, υπολογίζεται με την αφαίρεση
από το εισόδημα που προέρχεται από την
εκμετάλλευση
2

ή

την

πώληση

των

άυλων
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περιουσιακών στοιχείων των άμεσων εξόδων
για την κτήση του εισοδήματος αυτού.».
Τροποποίηση του

3.

Το εδάφιο 2 του άρθρου 10 του βασικού νόμου, τροποποιείται ως

άρθρου 10 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.
(α) Με την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης αμέσως μετά
την πρώτη επιφύλαξη αυτού:
«Νοείται περαιτέρω ότι, για όλα
τα μηχανήματα και εγκαταστάσεις που
αποκτώνται κατά τη διάρκεια των
φορολογικών ετών 2012, 2013 και
2014 παραχωρείται είκοσι τοις εκατόν
(20%) έκπτωση (πλην των στοιχείων,
για τα οποία παραχωρείται υψηλότερη
Επίσημη

ετήσια έκπτωση με βάση τις διατάξεις

Εφημερίδα

της

Παράρτημα ΙΙΙ

βάσει του άρθρου 52Α του Νόμου 58

29.12.1989.

του 1961, όπως αυτός τροποποιήθηκε,

γνωστοποίησης

που

εκδόθηκε

για δε τα βιομηχανικά και ξενοδοχειακά
κτίρια

που

αποκτώνται

κατά

τη

διάρκεια των φορολογικών ετών 2012,
2013 και 2014 παραχωρείται έκπτωση
επτά τοις εκατόν (7%):».
(β) με την προσθήκη στη δεύτερη επιφύλαξη αυτού, αμέσως
μετά τη λέξη “Νοείται” (πρώτη γραμμή), της λέξης “έτι”.
Τροποποίηση του

4.

Το εδάφιο 15 το άρθρου 11 του βασικού νόμου, τροποποιείται ως

άρθρου 11 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.
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(α) Με τη μετατροπή του σημείου της τελείας στο τέλος της
υφιστάμενης επιφύλαξης αυτού, σε άνω και κάτω τελεία. και
(β) με την προσθήκη αμέσως μετά την υφιστάμενη επιφύλαξη
αυτού, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:
«Νοείται

περαιτέρω

ότι,

η

διάταξη

αυτή

δεν

εφαρμόζεται αναφορικά με τόκους για απόκτηση μετοχών
εξ΄ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα εξαρτημένης εταιρείας,
νοουμένου ότι στα περιουσιακά στοιχεία της άμεσα ή
έμμεσα

εξαρτημένης

εταιρείας

δεν

περιλαμβάνονται

περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται στην
επιχείρηση. Σε περίπτωση που η εξαρτημένη εταιρεία
κατέχει τέτοια περιουσιακά στοιχεία, η μη παραχώρηση
έκπτωσης τόκων στην ιθύνουσα εταιρεία περιορίζεται μόνο
στο ποσό που αντιστοιχεί σε τέτοια περιουσιακά στοιχεία.
Οι

διατάξεις

της

εφαρμόζονται

για

αμέσως
την

πιο

πάνω

απόκτηση

επιφύλαξης,

μετοχών

που

πραγματοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2012.».
Τροποποίηση του

5.

Το εδάφιο 5 του άρθρου 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 13 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.
(α) Με τη μετατροπή του σημείου της τελείας στο τέλος αυτού,
σε άνω και κάτω τελεία. και
(β) με τη προσθήκη της αμέσως μετά, της ακόλουθης
επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, στην περίπτωση εταιρείας που ιδρύθηκε

4
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από τη μητρική της κατά το φορολογικό έτος, θα θεωρείται
ότι είναι μέλος του ιδίου συγκροτήματος για ολόκληρο το
υπό αναφορά φορολογικό έτος.».
Τροποποίηση του

6.

Το εδάφιο (3) του άρθρου 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με

άρθρου 14 του

την προσθήκη σ’ αυτό, αμέσως μετά τη λέξη “εγκεκριμένο” (πρώτη

βασικού νόμου.

γραμμή) της φράσης «για σκοπούς του παρόντος άρθρου από τον
Έφορο».

Έναρξη της ισχύος

7.

Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2012.

του παρόντος
Νόμου.
Αρ. Φακ.: 23.01.053.065-2012
ΤΙ/ΜΑΧ
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