Κατάλογος εγκυκλίων που εφαρµόζονται για σκοπούς της έκδοσης βεβαίωσης του
ελεγκτή/φορολογικού συµβούλου επί των φορολογικών προσδιορισµών
Για την περίοδο από 1/1/2012 µέχρι 30/6/2012

(α)

Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις
Αρ. εγκυκλίου
Ηµεροµηνία
εγκυκλίου
1981/5
2.4.1981

Ζωγραφικοί πίνακες

1999/3
2004/15

Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις πλοίων
Βιοµηχανικά κτίρια

5.4.1999
3.12.2004

Κ∆Π340/89
1984/21

24.11.2004

2007/3

19.1.2007

θέµα

(δεν παραχωρείται έκπτωση)
(ερµηνεία του όρου "βιοµηχανικά κτίρια")

Έκπτωση για ετήσια φθορά
Εξισωτική κατάσταση – Άρθρο 12(3) και 12(4) των περί
Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµων (κτίρια)
Άρθρο 5(1)(ε) και 5(2)(δ) του περί Φορολογίας του
Εισοδήµατος Νόµου 118(Ι)/2002, όπως τροποποιήθηκε αντικατάσταση της εγκυκλίου 1989/13 µε ηµεροµηνία
9.5.1989)

(δαπάνες του ενοικιαστή
προσθήκης ή µετατροπής)

2010/12

(β)

10.8.2010

∆ιατηρητέες οικοδοµές
Αρ. εγκυκλίου
Ηµεροµηνία
εγκυκλίου
1993/11
19.7.1993
1995/21
2003/32

15.6.1995
27.11.2003

οποιασδήποτε

οικοδοµής,

Κεφαλαιουχικές Εκπτώσεις για "εξειδικευµένα" στοιχεία
πάγιου ενεργητικού

θέµα
Παροχή κινήτρων σε ιδιοκτήτες διατηρητέων οικοδοµών και
συναφή µε τη διατήρησή τους θέµατα (Νόµος αρ. 68(Ι)/92)
∆απάνες για συντήρηση διατηρητέας οικοδοµής
Παροχή κινήτρων σε ιδιοκτήτες διατηρητέων οικοδοµών και
συναφή µε τη διατήρηση τους θέµατα (Νόµος αρ. 68(Ι)/92,
71(Ι) και 133(Ι) του 1999)

(Συνέχεια της εγκυκλίου αρ. 1993/11 ηµερ. 19.7.1993
ηµεροµηνίας 19.7.1993)

(γ)

2006/9

17.6.2006

2009/1

21.1.2009

Παροχή κινήτρων
περί ∆ιατηρητέων
Παροχή κινήτρων
περί ∆ιατηρητέων

σε ιδιοκτήτες διατηρητέων οικοδοµών (Ο
Οικοδοµών Νόµος 240(Ι)/2002)
σε ιδιοκτήτες διατηρητέων οικοδοµών (Ο
Οικοδοµών Νόµος 240(Ι)/2002)

Φορολογικός χειρισµός ορισµένων δαπανών
Αρ. εγκυκλίου
Ηµεροµηνία
θέµα
εγκυκλίου
1993/29
21.12.1993
Προµήθειες σε µη εγγεγραµµένους κτηµατοµεσίτες
1996/3
16.2.1996
Αδρανείς εταιρείες – Ζηµιά προς µεταφορά
2003/35
15.12.2003
Άρθρο 11, Ν118(Ι)/2002 (όπως τροποποιήθηκε) – Ο Φόρο
Ακίνητης Ιδιοκτησίας δεν εκπίπτεται του εισοδήµατος
2004/13
24.9.2004
Εγκύκλιος µε αριθµό 1997/4 και ηµερ. 23.5.1997

(αναφορικά µε τόκους που δεν εκπίπτουν – εφαρµόζεται
µέχρι το έτος 2002)

2007/6

26.2.2007
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(γ)

(δ)

Φορολογικός χειρισµός ορισµένων δαπανών
Αρ. εγκυκλίου
Ηµεροµηνία
θέµα
εγκυκλίου
2008/3
5.5.2008
Τόκοι που αναλογούν στο κόστος κτήσης άϋλων στοιχείων
πάγιου ενεργητικού (φήµη και πελατεία, εµπορική επωνυµία
κλπ)
2008/14
18.12.2008
Αφαίρεση ζηµιών και κατανοµή/επιµερισµός εξόδων και
εκπτώσεων για σκοπούς προσδιορισµού του φορολογητέου
εισοδήµατος.
2009/11
17.11.2009
Φορολογική µεταχείριση της παραχώρησης δικαιωµάτων
προαίρεσης αγοράς µετοχών (∆ΠΑΜ ή warrants) και
παρόµοιων παροχών σε υπαλλήλους
2010/8

6.7.2010

Τόκοι που δεν εκπίπτουν για σκοπούς προσδιορισµού του
φορολογητέου εισοδήµατος (άρθρο 11 του περί
Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµου)

2010/9

6.7.2010

Έξοδα που δεν εκπίπτουν για σκοπούς προσδιορισµού του
φορολογητέου εισοδήµατος
(άρθρο 11 του περί
Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµου)

2010/10

6.7.2010

Φορολογική µεταχείριση της δαπάνης
διάφορες συµβουλευτικές υπηρεσίες

αναφορικά

µε

Φορολογικός χειρισµός ορισµένων εισοδηµάτων
Αρ. εγκυκλίου
Ηµεροµηνία
θέµα
εγκυκλίου
1983/30
13.9.1983
Τόκος που πληρώνεται πάνω σε φόρο που επιστρέφεται.
Άρθρο 29(2) των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων
Νόµων 1978-79 (αποτελεί φορολογητέο εισόδηµα)
1989/29
2.8.1989
Εισόδηµα εξωτερικού

(φορολογείται όταν κερδίζεται και όχι όταν εισπράττεται)

1997/8

10.10.1997

Φορολογική µεταχείριση
προς τις βιοµηχανίες

κυβερνητικών

επιχορηγήσεων

(και παρόµοιας φύσης επιδοτήσεις)

2003/8

19.5.2003

(α) Άρθρο 8(19) του Ν.118(Ι)/2002 του περί Φορολογίας
του Εισοδήµατος Νόµου και
(β) Άρθρο 3(2)(β)(i) του Ν.117(Ι)/2002

(Τόκοι από συνήθεις δραστηριότητες ή που συνδέονται
στενά µε τις συνήθεις δραστηριότητες)
2003/16

22.4.2003

2006/5

20.4.2006

2007/1

15.1.2007

2007/3

19.1.2007

Άρθρο 39 του περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµου
αρ.118(Ι)/2002 (πρώην Άρθρο 47Α)
Άρθρο 47Α των περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµων
(1996-2002) και Έκτακτη Αµυντική Εισφορά

(τόκοι δανείων σε διευθυντές και µετόχους εταιρείας)

Φορολογική
µεταχείριση
των
οικονοµικών
ενισχύσεων/επιδοτήσεων που καταβάλλονται από τον
Κυπριακό Οργανισµό Αγροτικών Πληρωµών (ΚΟΑΠ)
Άρθρο 5(1)(ε) και 5(2)(δ) του περί Φορολογίας του
Εισοδήµατος Νόµου Ν.118(Ι)/2002, όπως τροποποιήθηκε Αντικατάσταση της εγκυκλίου 1989/13 µε ηµεροµηνία
9.5.1989

(όφελος ιδιοκτήτη γης)
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(δ)

Φορολογικός χειρισµός ορισµένων εισοδηµάτων
Αρ. εγκυκλίου
Ηµεροµηνία
θέµα
εγκυκλίου
2007/22
27.11.2007
Φορολογία εισοδήµατος από την παροχή υπηρεσιών
διαχείρισης
πλοίων
(Βεβαίωση
Καθεστώτος
Πλοιοδιαχειριστή)
2009/13
23.11.2009
Φορολογικός
χειρισµός
επιχειρήσεων
που
δραστηριοποιούνται
στον
τοµέα
της
εµπορίας
χρονοµεριστικών µεριδίων (time-sharing)
2010/13

13.8.2010

Φορολογική/µεταχείριση
εισοδήµατος
από
πώληση
ηλεκτρικής ενέργειας προς την Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου
(ΑΗΚ) µέσω φωτοβολταϊκών συστηµάτων

2010/16

30.11.2010

Σχέδιο Ρύθµισης Αγροτικών Χρεών

(ε)

Έκδοση τιµολογίων και αποδείξεων είσπραξης
Αρ. εγκυκλίου
Ηµεροµηνία
θέµα
εγκυκλίου
2007/16
2.7.2007
Έκδοση τιµολογίων και αποδείξεων είσπραξης και τήρηση
αρχείων (άρθρο 30(1) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως
Φόρων Νόµου όπως έχει τροποποιηθεί και σχετικές
Κανονιστικές ∆ιατάξεις).

(στ)

Φορολογία εργοληπτικών επιχειρήσεων
Αρ. εγκυκλίου
Ηµεροµηνία
θέµα
εγκυκλίου
Κ∆Π340/89
Φορολογία εργοληπτικών επιχειρήσεων που εκτελούν
µακροχρόνια έργα (εγκύκλιος 1987/21)
1987/21
23.7.1987
Real estate developers & contractors: - timing of profit for
tax purposes, computation of taxable profit, computation of
expenditure for capital allowances

(ζ)

Οικονοµικό έτος άλλο από 31 ∆εκεµβρίου
Αρ. εγκυκλίου
Ηµεροµηνία
θέµα
εγκυκλίου
Κ∆Π340/89
Βεβαίωση φορολογίας – φορολογούµενοι που κλείνουν
λογαριασµούς σε ηµεροµηνία άλλη από την 31 ∆εκεµβρίου
1989/19
16.6.1989
Τρόπος χειρισµού περιπτώσεων που κλείνουν λογαριασµούς
σε ηµεροµηνίες άλλες από 31 ∆εκεµβρίου

(η)

Φορολογικός χειρισµός συναλλαγµατικών διαφορών
Αρ. εγκυκλίου
Ηµεροµηνία
Θέµα
εγκυκλίου
1990/23
9.1.1991
Φορολογική µεταχείριση συναλλαγµατικών διαφορών
2008/4
5.5.2008
Φορολογική µεταχείριση συναλλαγµατικών διαφορών που
προκύπτουν άµεσα ή έµµεσα από αγοραπωλησίες µετοχών
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(θ)

Λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος
Αρ. εγκυκλίου
Ηµεροµηνία
εγκυκλίου
2004/6
6.5.2004
2004/10

30.8.2004

2005/7
2006/1

12.4.2005
10.4.2006

2008/9

28.7.2008

2010/4

23.3.2010

2010/19

15/12/2010

Θέµα
Μείωση κεφαλαίου για σκοπούς «λογιζόµενης διανοµής
µερισµάτων»
Παρακράτηση έκτακτης εισφοράς για την άµυνα από
µερίσµατα
∆ιάλυση εταιρείας – λογιζόµενη διανοµή
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα σε λογιζόµενη διανοµή
µερίσµατος και δήλωση λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος
(Έντυπο Ε.Πρ.623-2005)
Αµυντική εισφορά πάνω σε λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος
που αναλογεί σε αναπροσαρµογές του λογιστικού κέρδους
που προκύπτει από την εξέταση των λογαριασµών, βιβλίων
και στοιχείων εταιρείας
Ηµεροµηνία διάλυσης εταιρείας και εφαρµογή της
λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος
Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας
Νόµος Ν.117(ι)/2002, όπως τροποποιήθηκε
Τροποποίηση της Εγκυκλίου 2006/1, µε ηµεροµηνία
10/4/2006, µε θέµα "Έκτακτη εισφορά για την άµυνα σε
λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος και δήλωση λογιζόµενης
διανοµής µερίσµατος (Έντυπο Ε.Πρ.623-2005)"

(ι)

Φορολογικός χειρισµός «τίτλων»
Αρ. εγκυκλίου
Ηµεροµηνία
Θέµα
εγκυκλίου
2008/13
17.12.2008
Κατάλογος επενδυτικών προϊόντων που συνιστούν
"τίτλους"
2009/6
29.5.2009
Τροποποίηση της εγκυκλίου 2008/13 – Κατάλογος
επενδυτικών προϊόντων που συνιστούν "τίτλους"

(ια)

Συνεργατικές εταιρείες
Αρ. εγκυκλίου
Ηµεροµηνία
εγκυκλίου
2009/10
12.11.2009

(ιβ)

Πίστωση ∆ιπλής Φορολογίας
Αρ. εγκυκλίου
Ηµεροµηνία
εγκυκλίου
2011/14
7.12.2011
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Θέµα
Φορολογική µεταχείριση Συνεργατικών Εταιρειών

Θέµα
Παραχώρηση πίστωσης Φάρου αναφορικά µε αλλοδαπά
φόρο που καταβλήθηκε πάνω σε εισόδηµα που προκύπτει
εκτός της ∆ηµοκρατίας και το οποίο φορολογείται στη
∆ηµοκρατία. Άρθρα 35 και 36 του περί Φορολογίας του
Εισοδήµατος Νόµου.
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