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Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το 
φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου - 
Κύριες τροποποιήσεις 
Ν-3-2015, 17 Ιουλίου, 2015 
Εν συντομία 
 
Στις 16 Ιουλίου 2015 δημοσιεύτηκαν στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
νομοσχέδια που τροποποιούν το φορολογικό πλαίσιο αναφορικά με άτομα και εταιρείες. Οι κύριες 
τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: 
 
• την παροχή φορολογικής έκπτωσης σε εταιρείες μέσω λογιζόμενης έκπτωσης τόκων (ΛΕΤ) επί 

νέων κεφαλαίων    

• την απαλλαγή του επενδυτικού εισοδήματος (μερίσματα και τόκοι) από έκτακτη εισφορά για την 
άμυνα ατόμων που “δεν έχουν την κατοικία” (non - domicile) στην Κύπρο 

Η τροποποίηση που αφορά την ΛΕΤ έχει ως στόχο την μείωση του εταιρικού δανεισμού μέσω 
φορολογικών κινήτρων για εισροή νέων κεφαλαίων. Η τροποποίηση που αφορά τις πρόνοιες του 
νόμου για άτομα που “δεν έχουν κατοικία” στην Κύπρου έχει ως στόχο να ενθαρρύνει περαιτέρω 
άτομα με υψηλά περιουσιακά να εγκατασταθούν και να επενδύσουν στην Κύπρο.  

Η τροποποίηση που αφορά την ΛΕΤ έχει ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015. Η τροποποίηση για άτομα 
που “δεν έχουν την κατοικία” τους στη Κύπρο έχει ισχύ από τις 16 Ιουλίου 2015. 

Παράλληλα με αυτές τις τροποποιήσεις έχει επίσης δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και αριθμός άλλων φορολογικών τροποποιήσεων. Αυτές αναλύονται  στο ενημερωτικό 
δελτίο (Ν-4-2015). 

Επιπλέον, έχουν κατατεθεί στην Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδια με περαιτέρω φορολογικές 
τροποποιήσεις για συζήτηση και ψήφιση. Αναμένεται ότι η συζήτηση από τη Βουλή θα συνεχιστεί τον 
Σεπτέμβριο αμέσως μετά τις διακοπές του καλοκαιριού. Οι κύριες προτάσεις συμπεριλαμβάνουν:        

• την ουδέτερη φορολογική μεταχείριση των συναλλαγματικών διαφορών οι οποίες δεν απορρέουν 
από την εμπορία συναλλάγματος 

• την επέκταση της αρχής εμπορικών συναλλαγών με εφαρμογή της για αύξηση εξόδων/ζημιών 

• την παράταση της απαλλαγής του 50% του εισοδήματος  από πέντε σε δέκα χρόνια  αναφορικά με 
εισόδημα ατόμων με αμοιβή πέραν των €100.000 από εργοδότηση στη Δημοκρατία  

Παραθέτουμε πιο κάτω με περισσότερες λεπτομέρειες τις πιο πάνω τροποποιήσεις του φορολογικού 
πλαισίου καθώς επίσης και τις επιπλέον προτάσεις.  
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Λεπτομερώς 
Νόμοι που τέθηκαν σε 
ισχύ 
 
Φορολογική έκπτωση που 
παρέχεται σε κεφάλαιο 
εταιρείας – Λογιζόμενη 
Έκπτωση Τόκου (ΛΕΤ)  
Η τροποποίηση του περί 
Φορολογίας του Εισοδήματος 
Νόμου έχει ως στόχο την μείωση 
του εταιρικού δανεισμού μέσω 
φορολογικών κινήτρων για 
εισροή νέων κεφαλαίων 
(μετοχικό κεφάλαιο –share 
capital και διαφορά υπέρ το 
άρτιο – share premium) με 
την εισαγωγή μίας ετήσιας 
έκπτωσης  –έκπτωση ΛΕΤ – σε 
νέα εταιρικά κεφάλαια . 
 
Τα νέα κεφάλαια μπορούν να 
εισάγονται είτε υπό την μορφή 
μετρητών είτε υπό την μορφή 
περιουσιακών στοιχείων σε είδος. 
Στην περίπτωση όπου τα νέα 
κεφάλαια θα εισάγονται υπό την 
μορφή περιουσιακών στοιχείων 
σε είδος τότε το ποσό αυτών των 
νέων κεφαλαίων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει την αγοραία αξία των 
εν λόγω περιουσιακών στοιχείων 
η οποία πρέπει να είναι 
τεκμηριωμένη. 
    
Η ετήσια ΛΕΤ θα χορηγείται σε 
νέα κεφάλαια (μετοχικό κεφάλαιο 
και διαφορά υπέρ το άρτιο στο 
βαθμό που έχουν εξοφληθεί) που 
έχουν εκδοθεί από τη 1η 
Ιανουαρίου 2015. 
 
Με τον ίδιο τρόπο που 
υπολογίζεται τόκος πάνω σε 
δάνεια με βάση το επιτόκιο πάνω 
στο κεφάλαιο του δανείου, το 
ποσό της ΛΕΤ υπολογίζεται με 
βάση λογιζόμενο επιτόκιο πάνω 
στο ποσό νέου μετοχικού 
κεφαλαίου/διαφοράς υπέρ το 
άρτιο.   
 
Το επιτόκιο της ΛΕΤ είναι η   
απόδοση του δεκαετούς 
κυβερνητικού ομολόγου (κατά τη 
31 Δεκεμβρίου του έτους που 

προηγείται του φορολογικού 
έτους) του κράτους στο οποίο 
επενδύονται τα νέα κεφάλαια 
αυξημένη κατά 3%. Το επιτόκιο 
της ΛΕΤ θα έχει ως κατώτατο 
όριο την απόδοση του δεκαετούς 
Κυπριακού κυβερνητικού 
ομολόγου (κατά την ίδια  
ημερομηνία) αυξημένη κατά 3%. 
 
Η ΛΕΤ αφαιρείται για σκοπούς 
υπολογισμού του φορολογητέου 
εισοδήματος με τον ίδιο τρόπο με 
τον οποίο αφαιρείται και ο τόκος 
όπως αυτός προσδιορίζεται στις 
πρόνοιες της παρούσας 
νομοθεσίας.  Κατά συνέπεια, η 
ΛΕΤ αφαιρείται για σκοπούς 
υπολογισμού φορολογητέου 
εισοδήματος όταν η εισαγωγή 
νέων κεφαλαίων χρησιμοποιείται 
για την χρηματοδότηση των 
περισσότερων περιουσιακών 
στοιχείων που χρησιμοποιούνται 
στην επιχείρηση.   
 
Το ποσό της ΛΕΤ δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 80% του 
φορολογητέου εισοδήματος 
(όπως αυτό έχει προσδιοριστεί 
πριν αφαιρεθεί η ΛΕΤ). 
 
Ο φορολογούμενος μπορεί να 
επιλέξει να μην χρησιμοποιήσει 
εν μέρει ή εξολοκλήρου την 
έκπτωση ΛΕΤ για το έτος. 
 
Οποιοδήποτε ποσό της έκπτωσης 
ΛΕΤ  το οποίο έχει περιοριστεί 
λόγω του ότι υπερβαίνει το 80% 
του φορολογητέου εισοδήματος, 
ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί κατ’ 
επιλογήν του φορολογουμένου, 
δε μεταφέρεται σε μετέπειτα έτη 
για συμψηφισμό έναντι 
μελλοντικών εισοδημάτων.    
 
Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
κατάχρηση της ΛΕΤ, η 
τροποποίηση  συμπεριλαμβάνει 
μία γενική πρόνοια κατά της 
φοροαποφυγής για μη 
εμπορικές συναλλαγές. Το 
νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνει 
επίσης συγκεκριμένες 
πρόνοιες κατά της 
φοροαποφυγής οι οποίες 

περιορίζουν το ποσό της ΛΕΤ, 
που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ 
άλλων: 
 
•  Νέα κεφάλαια τα οποία 

προέρχονται από αποθεματικά 
που υφίστανται κατά τις 31 
Δεκεμβρίου 2014 
περιορίζονται εκτός στην 
περίπτωση όπου το νέο 
κεφάλαιο χρηματοδοτεί νέα 
επιχειρηματικά περιουσιακά 
στοιχεία. 

• Νέα κεφάλαια τα οποία 
προέρχονται από μετοχικό 
κεφάλαιο/διαφορά υπέρ το 
άρτιο που υφίστανται κατά τη 
31 Δεκεμβρίου 2014 
περιορίζονται. 

• Νέα κεφάλαια τα οποία 
προέρχονται από 
επανεκτίμηση περιουσιακών 
στοιχείων εξαιρούνται. 

• Σε περίπτωση 
αναδιοργάνωσης εταιρειών 
όπου οι εταιρείες  
επωφελούνται από τις 
πρόνοιες αναδιοργάνωσης του 
φορολογικού νόμου, το ποσό 
των νέων κεφαλαίων θα 
υπολογίζεται ως να μην έλαβε 
χώρα η αναδιοργάνωση. 

• Για να αποφευχθεί διπλή 
έκπτωση του ποσού της ΛΕΤ, 
την έκπτωση θα δικαιούται 
μόνο μία εταιρεία στις 
περιπτώσεις όπου το νέο 
κεφάλαιο της μίας εταιρείας 
προέρχεται άμεσα/έμμεσα 
από νέο κεφάλαιο άλλης 
εταιρείας. 

• Σε περίπτωση που ποσά νέων 
κεφαλαίων προέρχονται 
άμεσα ή έμμεσα από δάνεια 
στα οποία παραχωρείται 
έκπτωση τόκου, το ποσό της 
ΛΕΤ θα μειώνεται ανάλογα. 

 
Αναμένεται ότι το Τμήμα 
Φορολογίας θα εκδώσει εγκύκλιο 
ξεκαθαρίζοντας την πρακτική 
εφαρμογή της ΛΕΤ. 
 
Η ΛΕΤ εφαρμόζεται σε εταιρείες 
οι οποίες είναι φορολογικοί 
κάτοικοι Κύπρου και σε εταιρείες 
οι οποίες δεν είναι φορολογικοί 
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κάτοικοι Κύπρου αλλά έχουν 
μόνιμη εγκατάσταση στην Κύπρο 
και θα τεθεί σε ισχύ από τη 1 
Ιανουαρίου 2015.   
 
Το σχόλιο της PwC 
Ο στόχος της τροποποίησης  είναι 
η ενθάρρυνση εισροής νέων 
κεφαλαίων που θα έχει ως 
αποτέλεσμα την ενίσχυση της 
οικονομικής ευρωστίας εταιρειών 
μέσω μειωμένης εξάρτησης από 
δανεισμό χωρίς να επηρεάζεται η 
ανταγωνιστικότητα τους.       
 
Απαλλαγή από έκτακτη 
εισφορά για την άμυνα 
επενδυτικών εισοδημάτων 
(μερίσματα και τόκοι) 
ατόμων που δεν έχουν την 
κατοικία (domicile) στην 
Κύπρο 
Πριν την πιο πάνω τροποποίηση, 
άτομα φορολογικοί κάτοικοι 
Κύπρου με εισόδημα από πηγές 
εντός ή εκτός της Κύπρου, υπό 
μορφή μερισμάτων ή τόκων οι 
οποίοι δεν αποκτώνταν   από την 
διεξαγωγή συνήθους εργασίας 
τους,  υπόκειντο  σε έκτακτη 
εισφορά για την άμυνα σε 
ποσοστό ύψους 17% για 
μερίσματα και 30% για τόκους 
ανεξαρτήτως του που είχαν την 
κατοικία τους (domicile). 
 
Με βάση την τροποποίηση, άτομα 
που δεν έχουν την κατοικία 
(domicile) στην Κύπρο, 
εξαιρούνται της καταβολής 
έκτακτης εισφοράς για την 
άμυνα.  
 
Σε συνδυασμό με  την 
υφιστάμενη  απαλλαγή  από φόρο 
εισοδήματος τέτοιων 
εισοδημάτων  η τροποποίηση 
αυτή έχει ως αποτέλεσμα άτομα 
που δεν έχουν την κατοικία τους 
(domicile) στη Κύπρο να 
εξαιρούνται από τη φορολόγηση 
στην Κύπρο των εισοδημάτων 
τους που προκύπτουν από 
μερίσματα και τόκους (που δεν 
αποκτούνται από την διεξαγωγή 
συνήθους εργασίας τους), 

ανεξαρτήτως εάν τα εισοδήματα 
αυτά κερδίζονται από πηγές εντός 
ή εκτός της Κύπρου. 
 
Επιπλέον, εισοδήματα από 
ενοίκια από πηγές τόσο εντός ή 
εκτός της Κύπρου ατόμων που 
είναι φορολογικοί κάτοικοι 
Κύπρου   αλλά δεν έχουν την 
κατοικία τους (domicile) στην 
Κύπρο θα υπόκεινται μόνο σε 
φόρο εισοδήματος.    
 
Για τους σκοπούς του νόμου περί 
έκτακτης εισφοράς για την 
άμυνα, άτομο θεωρείται ότι έχει 
την κατοικία (domicile) στην 
Κύπρο στις περιπτώσεις όπου 
είναι: 
 
(α) άτομο το οποίο έχει την 
κατοικία καταγωγής του στην 
Κύπρο, όπως αυτή 
προσδιορίζεται στον περί 
Διαθηκών και Διαδοχής Νόμο με 
την εξαίρεση: 
 

(i) ατόμου που έχει αποκτήσει 
και διατηρεί κατοικία της 
επιλογής του εκτός της 
Κύπρου σύμφωνα με τον  
περί Διαθηκών και 
Διαδοχής Νόμο και το 
άτομο αυτό δεν ήταν 
φορολογικός κάτοικος 
Κύπρου σύμφωνα με τον 
περί Φορολογίας του 
Εισοδήματος Νόμο για 
οποιαδήποτε περίοδο 
τουλάχιστον 20 
συνεχόμενων ετών πριν το 
συγκεκριμένο φορολογικό 
έτος· ή 
 

(ii)  ατόμου το οποίο δεν ήταν 
φορολογικός κάτοικος 
Κύπρου σύμφωνα με  τον 
περί Φορολογίας του 
Εισοδήματος Νόμο για 
περίοδο τουλάχιστον 20 
συνεχόμενων ετών αμέσως 
πριν τεθούν σε ισχύ αυτές 
οι τροποποιητικές 
πρόνοιες. 

ή, 
 

(β) ανεξαρτήτως του (α) πιο 
πάνω, άτομο το οποίο είναι 
φορολογικός κάτοικος Κύπρου 
σύμφωνα με τον περί Φορολογίας 
του Εισοδήματος Νόμο για 
περίοδο 17 ετών από τα τελευταία  
20 έτη πριν το συγκεκριμένο 
φορολογικό έτος. 
 
Κατοικία καταγωγής σύμφωνα με 
τον περί Διαθηκών και Διαδοχής 
Νόμο αποκτάται την ημερομηνία 
γέννησης και κατά κανόνα είναι η 
ίδια με την κατοικία (domicile) 
του πατέρα την ώρα της 
γεννήσεως εκτός από εξαιρετικές 
περιπτώσεις όπου είναι η ίδια με 
της μητέρας.  Σε σχέση με την 
εξαίρεση σύμφωνα με το (α)(i) 
πιο πάνω, ο περί Διαθηκών και 
Διαδοχής Νόμος προνοεί ότι η 
κατοικία της καταγωγής μπορεί 
να  αντικατασταθεί με την 
κατοικία της επιλογής εάν το 
άτομο αυτό μένει μόνιμα σε άλλη 
χώρα με την πρόθεση να ζήσει 
μόνιμα και να πεθάνει εκεί.  
 
Η τροποποίηση εισάγει πρόνοιες 
κατά της φοροαποφυγής  
περιορίζοντας την εφαρμογή της  
στις περιπτώσεις όπου άτομα τα 
οποία έχουν την κατοικία τους 
(domicile) στην Κύπρο 
μεταφέρουν περιουσιακά 
στοιχεία σε άτομα τα οποία δεν 
έχουν την κατοικία τους (non-
domicile) στην Κύπρο ούτως ώστε 
να επωφεληθούν από τις 
πρόνοιες του νόμου περί 
Έκτακτης Εισφοράς για την 
Άμυνα.  
 
Η πιο πάνω τροποποίηση έχει 
ισχύ από τις 16 Ιουλίου 2015.   
 
Το σχόλιο της PwC 
Επιπρόσθετα των 
προαναφερόμενων  απαλλαγών, 
με βάση τις υφιστάμενες πρόνοιες 
κέρδη από πώληση 
μετοχών/ομολόγων και άλλων 
εταιρικών τίτλων (με κάποιες 
εξαιρέσεις όπου οι τίτλοι 
συνδέονται με ακίνητη ιδιοκτησία 



Φορολογικά Νομοσχέδια / 
Τροποποιήσεις  
 
 

PwC  

που βρίσκεται στην Κύπρο) 
εξαιρούνται της φορολογίας.  
 
Σε συνδυασμό με τις πιο πάνω 
απαλλαγές η τροποποίηση στον 
νόμο έκτακτης αμυντικής  
εισφοράς, καταστεί την Κύπρο 
πολύ ανταγωνιστική για 
επένδυση σε μετοχές, ομόλογα 
και άλλα περιουσιακά στοιχεία 
που αποφέρουν εισόδημα από 
μερίσματα και τόκους, από άτομα 
που δεν έχουν την κατοικία τους 
(domicile) στην Κύπρο.        
 

Τροποποιήσεις που 
αναμένεται να 
συζητηθούν για ψήφιση 
τον Σεπτέμβρη   
 
Ουδέτερη μεταχείριση 
συναλλαγματικών διαφορών 
οι οποίες δεν απορρέουν από 
την εμπορία συναλλάγματος 
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο 
περιλαμβάνει πρόνοιες για 
ουδέτερη μεταχείριση όλων των 
συναλλαγματικών διαφορών για 
σκοπούς φόρου εισοδήματος 
(δηλ. κέρδη δεν φορολογούνται 
/ζημιές δεν εκπίπτουν) με την 
εξαίρεση συναλλαγματικών 
διαφορών οι οποίες προκύπτουν 
από την εμπορία συναλλάγματος, 
των οποίων το κέρδος/ζημιά 
παραμένει φορολογητέο 
/εκπίπτει. 
   
Το κέρδος/ζημιά που προκύπτει 
από συναλλαγματικές διαφορές 
περιλαμβάνει και κέρδος/ζημιά 
που προκύπτει από δικαιώματα ή 
παράγωγα συναλλάγματος. 
 
Καθότι η εμπορία συναλλάγματος 
συνεχίζει να φορολογείται, οι  
φορολογούμενοι θα μπορούν να 
επιλέξουν αμετάκλητα κατά πόσο 
να φορολογούνται στο χρονικό 
σημείο πραγματοποίησης της 
συναλλαγματικής διαφοράς και 
όχι με βάση την λογιστική αρχή 
των δεδουλευμένων εσόδων & 
εξόδων (accruals basis) η οποία 
συμπεριλαμβάνει και μη 

πραγματοποιηθείσες 
συναλλαγματικές διαφορές. 
 
Η πιο πάνω τροποποίηση θα 
τεθεί σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 
2015. 
 
Το σχόλιο της PwC  
Εταιρείες με διασυνοριακές 
συναλλαγές συνήθως υπόκεινται 
σε συναλλαγματικές διαφορές. Οι 
συναλλαγματικές διαφορές είναι 
συνήθως απρόβλεπτες, και 
δύσκολα μπορούν να ληφθούν 
υπόψη εκ των προτέρων, 
ειδικότερα κάτω από το υπάρχον 
οικονομικό κλίμα παγκοσμίως. Η 
πιο πάνω τροποποίηση απλοποιεί 
τον φορολογικό χειρισμό  των 
συναλλαγματικών διαφορών.  

 
Επέκταση της αρχής 
εμπορικών συναλλαγών με 
εφαρμογή της για αύξηση 
εξόδων/ζημιών 
Ο υφιστάμενος νόμος φόρου 
εισοδήματος περιέχει πρόνοια για 
αύξηση του φορολογητέου 
εισοδήματος  στις περιπτώσεις 
όπου τα κέρδη που προκύπτουν 
από συναλλαγές μεταξύ 
συνδεδεμένων προσώπων είναι 
χαμηλότερα από αυτά που 
προνοούν οι αρχές εμπορικών 
συναλλαγών (arm’s length) 
δηλαδή χαμηλότερα από την 
αγοραία αξία. 
 
Η προτεινόμενη τροποποίηση στο 
νόμο εισάγει την δυνατότητα για  
αύξηση εξόδων/ζημιών   στις 
περιπτώσεις όπου 
πραγματοποιήθηκαν 
έξοδα/ζημιές  μεταξύ 
συνδεδεμένων προσώπων  τα 
οποία δεν είναι με βάση τις αρχές 
εμπορικών συναλλαγών. 
 
Επίσης, αναφορικά με 
συναλλαγές μεταξύ 
συνδεδεμένων μερών που 
φορολογούνται στη Κύπρο, όπου 
οι κυπριακές φορολογικές αρχές 
αυξάνουν τα κέρδη ενός 
φορολογούμενου τότε θα γίνεται 
και μια ανάλογη τροποποίηση ως 

δαπάνη για τον άλλο 
φορολογούμενο. Σε αυτές τις 
δαπάνες θα εφαρμόζονται οι 
ανάλογες πρόνοιες του νόμου 
σχετικά με τον περιορισμό ή 
έκπτωση τους.  
 
Η πιο πάνω τροποποίηση θα 
τεθεί σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 
2015. 
 
Το σχόλιο της PwC  
Οι πιο πάνω τροποποιήσεις έχουν 
ως στόχο την πιο δίκαιη 
μεταχείριση των συναλλαγών 
μεταξύ επιχειρήσεων οι οποίες 
είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους.  

 
Παράταση στην απαλλαγή 
του 50% από φόρο 
εισοδήματος, εισοδημάτων 
ατόμων από εργοδότηση 
στην Κύπρο που υπερβαίνουν 
τις €100.000   
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 
φόρου εισοδήματος άτομα που 
δεν ήταν προηγουμένως 
φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και 
των οποίων το ετήσιο εισόδημα 
από εργοδότηση στην Κύπρο 
ξεπερνά τις €100.000, 
δικαιούνται απαλλαγή από τη 
φορολογία ύψους 50% του 
εισοδήματος αυτού. Σύμφωνα με 
την υφιστάμενη νομοθεσία, η 
απαλλαγή εφαρμοζόταν  για  
περίοδο 5 ετών και είχε ισχύ από 
τον πρώτο χρόνο της 
εργοδότησης, νοουμένου ότι το 
ετήσιο εισόδημα ξεπερνά τις  
€100.000. 

Με βάση την προτεινόμενη 
τροποποίηση επεκτείνεται η  
περίοδος απαλλαγής από 5 στα 10 
χρόνια. 
 
Υπάρχει επίσης εισήγηση ότι στην 
περίπτωση όπου η εργοδότηση 
ξεκινά μετά τη 1 Ιανουαρίου 
2015, η απαλλαγή να μην 
επιτρέπεται εάν το άτομο αυτό 
ήταν φορολογικός κάτοικος 
Κύπρου για τρία (ή περισσότερα) 
έτη κατά τη πεντάχρονη περίοδο 
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πριν το φορολογικό έτος έναρξης 
της εργοδότησης.  
 
Με βάση τον υφιστάμενο νόμο 
παρέχεται επίσης απαλλαγή 
ύψους 20% από φόρο 
εισοδήματος για εισοδήματα από 
μισθωτές υπηρεσίες που 
διεξάγονται στην Κύπρο από 
άτομο το οποίο δεν ήταν 
φορολογικός κάτοικος Κύπρου 
πριν την έναρξη εργοδότησης 
του. Η απαλλαγή αυτή 
περιορίζεται στο μέγιστο ποσό 
του €8.550. Η απαλλαγή αυτή 
εφαρμόζεται για περίοδο τριών 
ετών από το φορολογικό έτος  
που ακολουθεί το έτος έναρξης 
της εργοδότησης.Το 
προτεινόμενο νομοσχέδιο 
προνοεί ότι στις περιπτώσεις 
όπου η εργοδότηση ξεκίνησε το 
2012 ή πιο μετά, η περίοδος της 
απαλλαγής επεκτείνεται σε 5 έτη 
από 3 έτη και το τελευταίο έτος 
παροχής της απαλλαγής είναι το 
2020.      
 
Με βάση την προτεινόμενη 
τροποποίηση  άτομα τα οποία 
δικαιούνται την απαλλαγή από τη 
φορολογία ύψους 50% του 
εισοδήματος δεν δικαιούνται την 
απαλλαγή από τη φορολογία 
ύψους 20% του εισοδήματος. 
 

Οι τροποποιήσεις αναμένεται ότι 
θα τεθούν σε ισχύ από τη 1 
Ιανουαρίου 2015. 
 
Το σχόλιο της PwC  
Ο ανώτατος συντελεστής 
φορολογίας για άτομα στην 
Κύπρο είναι 35%. Η απαλλαγή 
του 50% του εισοδήματος 
εργοδότησης θα έχει ως 
αποτέλεσμα ο πραγματικός 
συντελεστής για αυτούς τους 
υψηλά αμειβόμενους υπαλλήλους  
να κυμαίνεται από περίπου 8% 
μέχρι και μικρότερος του 17,5%. 
Η επέκταση της περιόδου 
απαλλαγής θα ενισχύσει 
περαιτέρω  την ελκυστικότητα 
του μέτρου.    
 

Καταληκτικά 
Οι τροποποιήσεις που 
υιοθετήθηκαν καθώς και οι 
προτεινόμενες τροποποιήσεις   
έχουν ως στόχο να καταστήσουν 
το κυπριακό φορολογικό πλαίσιο 
ακόμα περισσότερο δίκαιο, απλό 
και ανταγωνιστικό, και 
αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν 
θετικά στην τοπική οικονομία.  
 
Η λογιζόμενη έκπτωση τόκου η 
οποία υιοθετήθηκε, μαζί με τις 
προτάσεις για ουδέτερη 
φορολογική μεταχείριση των 
συναλλαγματικών διαφορών και 

την επέκταση της αρχής 
εμπορικών συναλλαγών θα έχουν 
θετικό αντίκτυπο στις 
επιχειρήσεις.  

Οι τροποποιήσεις που 
υιοθετήθηκαν καθώς και οι 
προτεινόμενες που αφορούν την 
φορολογία ατόμων σχετίζονται με 
τις πιο κοινές μορφές του 
προσωπικού εισοδήματος (δηλ. 
εισόδημα από μισθωτές 
υπηρεσίες, εισόδημα από 
μερίσματα, και εισόδημα από 
τόκους οι όποιοι  δεν αποκτούνται 
από την διεξαγωγή συνήθους 
εργασίας τους) και παρέχουν 
φορολογικά κίνητρα σε επενδυτές 
με υψηλά περιουσιακά στοιχεία 
και σε υψηλά αμειβόμενα άτομα 
να εγκατασταθούν, να 
εργοδοτηθούν και να επενδύσουν 
στην Κύπρο.        
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