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Αριθμός 4581 Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016 1217 

 
 
Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με 

δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 116(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ 2016 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός  
τίτλος. 

52 του 1980 
135 του 1990 

70(Ι) του 1994 
80(Ι) του 1997 
48(Ι) του 1999 
79(Ι) του 1999 

119(Ι) του 2002 
66(Ι) του 2008 

135(Ι) του 2010 
119(I) του 2013  
120(Ι) του 2013 

59(Ι) του 2015 
117(Ι) του 2015 
189(Ι) του 2015 
213(Ι) του 2015 
65(Ι) του 2016. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φορολογίας 
Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμους του 1980 έως 2016 (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 έως (Αρ. 2) του 2016. 
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Τροποποίηση  
του άρθρου 6  
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την προσθήκη αμέσως μετά την υποπαράγραφο (vi) της υφιστάμενης επιφύλαξης της 
παραγράφου (α) αυτού, των ακόλουθων νέων υποπαραγράφων: 

    
   «(vii)  σε περίπτωση που η διάθεση αφορά παραχώρηση δικαιώματος αγοράς ή δικαι-

ώματος ανταλλαγής ή δικαιώματος μίσθωσης ιδιοκτησίας ουδέν ποσό εκπίπτει 
αναφορικά με την αξία της ιδιοκτησίαςˑ 

    
    (viii)  σε περίπτωση που η διάθεση αφορά είσπραξη ποσού βάσει όρου συμφωνίας 

αναφορικά με την ακύρωση της πώλησης ή της συμφωνίας πώλησης ή της 
ανταλλαγής ή της μίσθωσης, ουδέν ποσό εκπίπτει αναφορικά με την αξία της 
ιδιοκτησίας.»

.
   

    
  (β) με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (β) αυτού, του σημείου της τελείας με άνω 

και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 
    
   «Νοείται ότι, στην περίπτωση που η διάθεση αφορά παραχώρηση δικαιώματος αγοράς ή 

δικαιώματος ανταλλαγής ή δικαιώματος μίσθωσης ιδιοκτησίας ή είσπραξη ποσού βάσει 
όρου συμφωνίας αναφορικά με την ακύρωση της πώλησης ή της συμφωνίας πώλησης ή της 
ανταλλαγής ή της μίσθωσης, εκπίπτουν μόνο δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εξ 
ολοκλήρου και αποκλειστικά για την πραγματοποίηση της διάθεσης και που δεν αφορούν 
στην αξία της ιδιοκτησίας.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 9  
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος της πρώτης 

επιφύλαξης του εδαφίου (1) αυτού, του σημείου της τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη 
αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων επιφυλάξεων: 

 «Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που η διάθεση αφορά παραχώρηση δικαιώματος αγοράς 
ή δικαιώματος ανταλλαγής ή δικαιώματος μίσθωσης ιδιοκτησίας ή είσπραξη ποσού βάσει όρου 
συμφωνίας αναφορικά με την ακύρωση της πώλησης ή της συμφωνίας πώλησης ή της ανταλλαγής ή 
της μίσθωσης, προϊόν της διάθεσης της ιδιοκτησίας αποτελεί το ποσό που εισπράχθηκε: 

 
  
 Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που στο προϊόν διάθεσης ιδιοκτησίας περιλαμβάνεται 

ποσό για την παραχώρηση του δικαιώματος αγοράς ή του δικαιώματος ανταλλαγής ή του 
δικαιώματος μίσθωσης της ιδιοκτησίας, του οποίου η είσπραξη έχει προηγηθεί και το οποίο 
φορολογείται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το προϊόν διάθεσης ιδιοκτησίας δεν 
περιλαμβάνει το εν λόγω ποσό.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 
 

4.  Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «και δωρεάν 

ιδιοκτησίας ως και εγκατάλειψιν χρήσεως ή εκμεταλλεύσεως οιουδήποτε σχετικού δικαιώματος» 
(έβδομη και όγδοη γραμμή), με τη φράση «, δωρεάν ιδιοκτησίας, εγκατάλειψη χρήσης ή 
εκμετάλλευσης οποιουδήποτε σχετικού δικαιώματος, παραχώρηση δικαιώματος αγοράς ή 
δικαιώματος ανταλλαγής ή δικαιώματος μίσθωσης ιδιοκτησίας, ως και είσπραξη οποιουδήποτε 
ποσού βάσει όρου συμφωνίας αναφορικά με την ακύρωση της πώλησης ή της συμφωνίας πώλησης 
ή της ανταλλαγής ή της μίσθωσης».   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


