Καηάινγνο εγθπθιίωλ πνπ εθαξκόδνληαη γηα ζθνπνύο ηεο έθδνζεο βεβαίωζεο ηνπ
ειεγθηή/θνξνινγηθνύ ζπκβνύινπ επί ηωλ θνξνινγηθώλ πξνζδηνξηζκώλ
Γηα ηελ πεξίνδν από 1/1/2019 κέρξη 30/6/2019

(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)
(ζη)
(δ)
(ε)
(ζ)
(η)
(ηα)
(ηβ)
(ηγ)

(α)

Κεθαιαηνπρηθέο εθπηώζεηο
Δηαηεξεηέεο νηθνδνκέο
Φνξνινγηθόο ρεηξηζκόο νξηζκέλωλ δαπαλώλ
Φνξνινγηθόο ρεηξηζκόο νξηζκέλωλ εηζνδεκάηωλ ή θαη εζόδωλ
Έθδνζε ηηκνινγίωλ θαη απνδείμεωλ είζπξαμεο
Φνξνινγία εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεωλ
Οηθνλνκηθό έηνο άιιν από 31 Δεθεκβξίνπ
Φνξνινγηθόο ρεηξηζκόο ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ
Λνγηδόκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο
Φνξνινγηθόο ρεηξηζκόο «ηίηιωλ»
Σπλεξγαηηθέο εηαηξείεο
Πίζηωζε Δηπιήο Φνξνινγίαο θαη Σπκβάζεηο Απνθπγήο Δηπιήο
Φνξνινγίαο
Ζεκηέο

Κεθαιαηνπρηθέο εθπηώζεηο
Αξ. εγθπθιίνπ
Ηκεξνκελία
εγθπθιίνπ
1981/5
2.4.1981
1999/3
2004/15

5.4.1999
3.12.2004

ΘΓΠ340/89
1984/21

24.11.2004

2007/3

19.1.2007

(β)

10.8.2010

Δηαηεξεηέεο νηθνδνκέο
Αξ. εγθπθιίνπ
Ηκεξνκελία
εγθπθιίνπ
1993/11
19.7.1993
1995/21
2003/32

15.6.1995
27.11.2003

6
7

ζέκα
Εσγξαθηθνί πίλαθεο

(δελ παξαρσξείηαη έθπησζε)
Θεθαιαηνπρηθέο εθπηώζεηο πινίσλ
Βηνκεραληθά θηίξηα

(εξκελεία ηνπ όξνπ "βηνκεραληθά θηίξηα")
Έθπησζε γηα εηήζηα θζνξά
Δμηζσηηθή θαηάζηαζε – Άξζξν 12(3) θαη 12(4) ησλ πεξί
Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Λόκσλ (θηίξηα)
Άξζξν 5(1)(ε) θαη 5(2)(δ) ηνπ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ
Δηζνδήκαηνο Λόκνπ 118(Η)/2002, όπσο ηξνπνπνηήζεθε αληηθαηάζηαζε ηεο εγθπθιίνπ 1989/13 κε εκεξνκελία
9.5.1989)

(δαπάλεο ηνπ ελνηθηαζηή
πξνζζήθεο ή κεηαηξνπήο)
2010/12

1
1
2
2
5
5
5
5
5
6
6

νπνηαζδήπνηε

νηθνδνκήο,

Θεθαιαηνπρηθέο Δθπηώζεηο γηα "εμεηδηθεπκέλα" ζηνηρεία
πάγηνπ ελεξγεηηθνύ

ζέκα
Παξνρή θηλήηξσλ ζε ηδηνθηήηεο δηαηεξεηέσλ νηθνδνκώλ θαη
ζπλαθή κε ηε δηαηήξεζή ηνπο ζέκαηα (Λόκνο αξ. 68(Η)/92)
Γαπάλεο γηα ζπληήξεζε δηαηεξεηέαο νηθνδνκήο
Παξνρή θηλήηξσλ ζε ηδηνθηήηεο δηαηεξεηέσλ νηθνδνκώλ θαη
ζπλαθή κε ηε δηαηήξεζε ηνπο ζέκαηα (Λόκνο αξ. 68(Η)/92,
71(Η) θαη 133(Η) ηνπ 1999)

(πλέρεηα ηεο εγθπθιίνπ αξ. 1993/11 εκεξ. 19.7.1993
εκεξνκελίαο 19.7.1993)
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(β)

Δηαηεξεηέεο νηθνδνκέο
Αξ. εγθπθιίνπ
Ηκεξνκελία
εγθπθιίνπ
2006/9
17.6.2006
2009/1

(γ)

21.1.2009

ζέκα
Παξνρή θηλήηξσλ
πεξί Γηαηεξεηέσλ
Παξνρή θηλήηξσλ
πεξί Γηαηεξεηέσλ

ζε ηδηνθηήηεο δηαηεξεηέσλ νηθνδνκώλ (Ο
Οηθνδνκώλ Λόκνο 240(Η)/2002)
ζε ηδηνθηήηεο δηαηεξεηέσλ νηθνδνκώλ (Ο
Οηθνδνκώλ Λόκνο 240(Η)/2002)

Φνξνινγηθόο ρεηξηζκόο νξηζκέλωλ δαπαλώλ
Αξ. εγθπθιίνπ
Ηκεξνκελία
ζέκα
εγθπθιίνπ
1993/29
21.12.1993
Πξνκήζεηεο ζε κε εγγεγξακκέλνπο θηεκαηνκεζίηεο
1996/3
16.2.1996
Αδξαλείο εηαηξείεο – Εεκηά πξνο κεηαθνξά
2003/35
15.12.2003
Άξζξν 11, Λ118(Η)/2002 (όπσο ηξνπνπνηήζεθε) – Ο Φόξν
Αθίλεηεο Ηδηνθηεζίαο δελ εθπίπηεηαη ηνπ εηζνδήκαηνο
2004/13
24.9.2004
Δγθύθιηνο κε αξηζκό 1997/4 θαη εκεξ. 23.5.1997

(αλαθνξηθά κε ηόθνπο πνπ δελ εθπίπηνπλ – εθαξκόδεηαη
κέρξη ην έηνο 2002)

(δ)

2007/6

26.2.2007

Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε δαπαλώλ γηα πηζηνπνίεζε ηύπνπ
ΗSO
Σόθνη πνπ αλαινγνύλ ζην θόζηνο θηήζεο άπισλ ζηνηρείσλ
πάγηνπ ελεξγεηηθνύ (θήκε θαη πειαηεία, εκπνξηθή επσλπκία
θιπ)
Αθαίξεζε δεκηώλ θαη θαηαλνκή/επηκεξηζκόο εμόδσλ θαη
εθπηώζεσλ γηα ζθνπνύο πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θνξνινγεηένπ
εηζνδήκαηνο.
Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηεο παξαρώξεζεο δηθαησκάησλ
πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ (ΓΠΑΚ ή warrants) θαη
παξόκνησλ παξνρώλ ζε ππαιιήινπο

2008/3

5.5.2008

2008/14

18.12.2008

2009/11

17.11.2009

2010/8

6.7.2010

Σόθνη πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα ζθνπνύο πξνζδηνξηζκνύ ηνπ
θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο (άξζξν 11 ηνπ πεξί
Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Λόκνπ)

2010/9

6.7.2010

Έμνδα πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα ζθνπνύο πξνζδηνξηζκνύ ηνπ
θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο
(άξζξν 11 ηνπ πεξί
Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Λόκνπ)

2010/10

6.7.2010

Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηεο δαπάλεο
δηάθνξεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο

2012/9

9.5.2012

Άξζξν 11(15) ηνπ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο
Λόκνπ

2016/10

26.7.2016

2016/15

24.11.2016

Δξκελεία θαη θνξνινγηθή πξαθηηθή γηα ην λέν άξζξν 9Β
ηνπ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Λόκνπ 116(Η)/2015
γηα ινγηδόκελε έθπησζε ηόθνπ (ΙΔΣ) (Notional Interest
Deduction - NID) επί λέσλ θεθαιαίσλ πνπ εηζάγνληαη ζηελ
επηρείξεζε.
Δθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ
Δηζνδήκαηνο Λόκνπ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε

αλαθνξηθά

κε

Φνξνινγηθόο ρεηξηζκόο νξηζκέλωλ εηζνδεκάηωλ ή θαη εζόδωλ
Αξ. εγθπθιίνπ
Ηκεξνκελία
ζέκα
εγθπθιίνπ
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(δ)

Φνξνινγηθόο ρεηξηζκόο νξηζκέλωλ εηζνδεκάηωλ ή θαη εζόδωλ
Αξ. εγθπθιίνπ
Ηκεξνκελία
ζέκα
εγθπθιίνπ
1983/30
13.9.1983
Σόθνο πνπ πιεξώλεηαη πάλσ ζε θόξν πνπ επηζηξέθεηαη.
Άξζξν 29(2) ησλ πεξί Βεβαηώζεσο θαη Δηζπξάμεσο Φόξσλ
Λόκσλ 1978-79 (απνηειεί θνξνινγεηέν εηζόδεκα)
1989/29
2.8.1989
Δηζόδεκα εμσηεξηθνύ

(θνξνινγείηαη όηαλ θεξδίδεηαη θαη όρη όηαλ εηζπξάηηεηαη)

1997/8

10.10.1997

2003/8

19.5.2003

Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε
πξνο ηηο βηνκεραλίεο

θπβεξλεηηθώλ

επηρνξεγήζεσλ

(θαη παξόκνηαο θύζεο επηδνηήζεηο)
(α) Άξζξν 8(19) ηνπ Λ.118(Η)/2002 ηνπ πεξί Φνξνινγίαο
ηνπ Δηζνδήκαηνο Λόκνπ θαη
(β) Άξζξν 3(2)(β)(i) ηνπ Λ.117(Η)/2002

(Σόθνη από ζπλήζεηο δξαζηεξηόηεηεο ή πνπ ζπλδένληαη
ζηελά κε ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηόηεηεο)
2003/16

22.4.2003

2006/5

20.4.2006

Άξζξν 39 ηνπ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Λόκνπ
αξ.118(Η)/2002 (πξώελ Άξζξν 47Α)
Άξζξν 47Α ησλ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Λόκσλ
(1996-2002) θαη Έθηαθηε Ακπληηθή Δηζθνξά

(ηόθνη δαλείσλ ζε δηεπζπληέο θαη κεηόρνπο εηαηξείαο)
2007/1

15.1.2007

Φνξνινγηθή
κεηαρείξηζε
ησλ
νηθνλνκηθώλ
εληζρύζεσλ/επηδνηήζεσλ πνπ θαηαβάιινληαη από ηνλ
Θππξηαθό Οξγαληζκό Αγξνηηθώλ Πιεξσκώλ (ΘΟΑΠ)
Άξζξν 5(1)(ε) θαη 5(2)(δ) ηνπ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ
Δηζνδήκαηνο Λόκνπ Λ.118(Η)/2002, όπσο ηξνπνπνηήζεθε Αληηθαηάζηαζε ηεο εγθπθιίνπ 1989/13 κε εκεξνκελία
9.5.1989

2007/3

19.1.2007

2007/22

27.11.2007

2009/13

23.11.2009

2010/13

13.8.2010

Φνξνινγηθή/κεηαρείξηζε
εηζνδήκαηνο
από
πώιεζε
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνο ηελ Αξρή Ζιεθηξηζκνύ Θύπξνπ
(ΑΖΘ) κέζσ θσηνβνιηατθώλ ζπζηεκάησλ

2010/16

30.11.2010

ρέδην Ρύζκηζεο Αγξνηηθώλ Υξεώλ

2012/4

21.2.2012

Πξνκήζεηα
ησλ
Αληηπξνζώπσλ
Ηππνδξνκηαθώλ
ηνηρεκάησλ. Πξν-Πν, Ιόηην, Πξόην, Σδόθεξ. άιισλ
Πνδνζθαηξηθώλ ηνηρεκάησλ, Θξαηηθώλ θ.ά. Ιαρείσλ

2012/13

28.5.2012

Δηζόδεκα από ελνηθίαζε πνπ ππόθεηηαη ζε έθηαθηε ακπληηθή
εηζθνξά

2012/15

6.7.2012

Κίζζσζε εγγεγξακκέλε ζην Θηεκαηνιόγην

2013/14

30.5.2013

Φνξνινγηθόο
Υεηξηζκόο
δηαγξαθήο
δαλείνπ
από
ρξεκαηνπηζησηηθό ίδξπκα πξνο όθεινο ηνπ δαλεηνιήπηε.

(όθεινο ηδηνθηήηε γεο)
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Φνξνινγία εηζνδήκαηνο από ηελ παξνρή ππεξεζηώλ
δηαρείξηζεο
πινίσλ
(Βεβαίσζε
Θαζεζηώηνο
Πινηνδηαρεηξηζηή)
Φνξνινγηθόο
ρεηξηζκόο
επηρεηξήζεσλ
πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη
ζηνλ
ηνκέα
ηεο
εκπνξίαο
ρξνλνκεξηζηηθώλ κεξηδίσλ (time-sharing)

3/7

(δ)

Φνξνινγηθόο ρεηξηζκόο νξηζκέλωλ εηζνδεκάηωλ ή θαη εζόδωλ
Αξ. εγθπθιίνπ
Ηκεξνκελία
ζέκα
εγθπθιίνπ
2016/2
25.1.2016
Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο γηα αλαδηαξζξώζεηο ηξαπεδηθώλ
δαλείσλ.
2016/9

19.7.2016

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο γηα αλαδηαξζξώζεηο δαλείσλ

2016/12

16.9.2016

2016/14

29.9.2016

Απαιιαγή από ηελ Έθηαθηε Δηζθνξά γηα ηελ Άκπλα
ηξαπεδηθώλ ηόθσλ λαπηηιηαθώλ εηαηξεηώλ, νη νπνίεο
θνξνινγνύληαη
κε
βάζε
ην
ύζηεκα
Φόξνπ
Υσξεηηθόηεηαο.
Δηαηξείεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζηνηρήκαηνο ζύκθσλα
κε άδεηα πνπ θαηέρεηαη δπλάκεη ηνπ πεξί ηνηρεκάησλ
Λόκνπ ηνπ 2012.

2016/15

24.11.2016

Δθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ
Δηζνδήκαηνο Λόκνπ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε

2017/2

9.1.2017

Φνξνινγηθέο Διαθξύλζεηο γηα αλαδηάξζξσζε ηξαπεδηθώλ
δαλείσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ κεηαβίβαζε ή δηάζεζε
αθηλήησλ – Σέινο Υαξηνζήκνπ

2017/4

22.3.2017

Δλζσκαησκέλν εηζόδεκα (embedded income) επηιέμηκνπ
άπινπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ

Δξκελεπηηθή 3

30.6.2017

Φνξνινγηθή
κεηαρείξηζε
ελδννκηιηθώλ
ρξεκαηνδόηεζεο ηύπνπ «back-to-back»

Δξκελεπηηθή 4

24.7.2017

Δξκελεπηηθή 14

14.11.2017

Απαιιαγή από ην θόξν εηζνδήκαηνο γηα έλαξμε
εξγνδόηεζεο ζηε Γεκνθξαηία ζύκθσλα κε ηα άξζξα 8(21)
θαη 8(23) ηνπ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Λόκνπ
όπσο ηξνπνπνηήζεθε.
Δξκελεία ηνπ άξζξνπ 5(2)(δ) ηνπ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ
Δηζνδήκαηνο Λόκνπ όπσο ηξνπνπνηήζεθε.

Δξκελεπηηθή 17

9.2.2018

Γηεπθξηλήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ Δξκελεπηηθή Δγθύθιην
2017/4

Δξκελεπηηθή 22

20.2.2018

Δγθεθξηκέλα Σακεία Πξνλνίαο θαη Σακεία Οκαδηθήο
πληαμηνδόηεζεο Θιάδνπ 7

Δξκελεπηηθή 25

3.9.2018

Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε κε επηζηξεπηέσλ ζπλεηζθνξώλ
θεθαιαίνπ (non return capital contributions-NRCCs) ζε
εηαηξείεο κε θάηνηθνπο ζηε Γεκνθξαηία

Δξκελεπηηθή 26

7.9.2018

Φνξνινγηθή Κεηαρείξηζε Αζθαιηζηηθώλ Αληηπξνζώπσλ

Δξκελεπηηθή 31

2.1.2019

Γηεπθξηλήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ Δξκελεπηηθή Δγθύθιην
2017/4 – Απαιιαγή από ηνλ θόξν εηζνδήκαηνο γηα έλαξμε
εξγνδόηεζεο ζύκθσλα κε ηα άξζξα 8(21) θαη 8(23)
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ζπλαιιαγώλ
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(ε)

Έθδνζε ηηκνινγίωλ θαη απνδείμεωλ είζπξαμεο
Αξ. εγθπθιίνπ
Ηκεξνκελία
ζέκα
εγθπθιίνπ
2007/16
2.7.2007
Έθδνζε ηηκνινγίσλ θαη απνδείμεσλ είζπξαμεο θαη ηήξεζε
αξρείσλ (άξζξν 30(1) ηνπ πεξί Βεβαηώζεσο θαη Δηζπξάμεσο
Φόξσλ Λόκνπ όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ζρεηηθέο
Θαλνληζηηθέο Γηαηάμεηο).
2015/21
26.11.2015
Έθδνζε λόκηκσλ απνδείμεσλ εηζπξάμεηο θαη ηηκνινγίσλ.
Δξκελεπηηθή 18
9/2/2018
Δθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 30 (1) (β) ηνπ πεξί Βεβαηώζεσο θαη
Δηζπξάμεσλ Φόξσλ Λόκνπ αξ. 4/78 όπσο ηξνπνπνηήζεθε
(Τπνρξέσζε εηνηκαζίαο ινγαξηαζκώλ)

(ζη)

Φνξνινγία εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεωλ
Αξ. εγθπθιίνπ
Ηκεξνκελία
ζέκα
εγθπθιίνπ
ΘΓΠ340/89
Φνξνινγία εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθηεινύλ
καθξνρξόληα έξγα (εγθύθιηνο 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

(δ)

Οηθνλνκηθό έηνο άιιν από 31 Δεθεκβξίνπ
Αξ. εγθπθιίνπ
Ηκεξνκελία
ζέκα
εγθπθιίνπ
ΘΓΠ340/89
Βεβαίσζε θνξνινγίαο – θνξνινγνύκελνη πνπ θιείλνπλ
ινγαξηαζκνύο ζε εκεξνκελία άιιε από ηελ 31 Γεθεκβξίνπ
1989/19
16.6.1989
Σξόπνο ρεηξηζκνύ πεξηπηώζεσλ πνπ θιείλνπλ ινγαξηαζκνύο
ζε εκεξνκελίεο άιιεο από 31 Γεθεκβξίνπ

(ε)

Φνξνινγηθόο ρεηξηζκόο ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ
Αξ. εγθπθιίνπ
Ηκεξνκελία
Θέκα
εγθπθιίνπ
1990/23
9.1.1991
Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ
2008/4
5.5.2008
Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ πνπ
πξνθύπηνπλ άκεζα ή έκκεζα από αγνξαπσιεζίεο κεηνρώλ

(ζ)

Λνγηδόκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο
Αξ. εγθπθιίνπ
Ηκεξνκελία
εγθπθιίνπ
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
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Θέκα
Κείσζε θεθαιαίνπ γηα ζθνπνύο «ινγηδόκελεο δηαλνκήο
κεξηζκάησλ»
Παξαθξάηεζε έθηαθηεο εηζθνξάο γηα ηελ άκπλα από
κεξίζκαηα
Γηάιπζε εηαηξείαο – ινγηδόκελε δηαλνκή
Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα ζε ινγηδόκελε δηαλνκή
κεξίζκαηνο θαη δήισζε ινγηδόκελεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο
(Έληππν Δ.Πξ.623-2005)
Ακπληηθή εηζθνξά πάλσ ζε ινγηδόκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο
πνπ αλαινγεί ζε αλαπξνζαξκνγέο ηνπ ινγηζηηθνύ θέξδνπο
πνπ πξνθύπηεη από ηελ εμέηαζε ησλ ινγαξηαζκώλ, βηβιίσλ
θαη ζηνηρείσλ εηαηξείαο

5/7

(ζ)

Λνγηδόκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο
Αξ. εγθπθιίνπ
Ηκεξνκελία
εγθπθιίνπ
2010/4
23.3.2010

Θέκα
Ζκεξνκελία δηάιπζεο εηαηξείαο θαη εθαξκνγή ηεο
ινγηδόκελεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο
Ο πεξί Δθηάθηνπ Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο
Λόκνο Λ.117(η)/2002, όπσο ηξνπνπνηήζεθε

2010/19

15/12/2010

Σξνπνπνίεζε ηεο Δγθπθιίνπ 2006/1, κε εκεξνκελία
10/4/2006, κε ζέκα "Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα ζε
ινγηδόκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο θαη δήισζε ινγηδόκελεο
δηαλνκήο κεξίζκαηνο (Έληππν Δ.Πξ.623-2005)"

2016/8

28.6.2016

Κε ππνρξέσζε θαηαβνιήο έθηαθηεο Δηζθνξάο γηα ηελ
Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο γηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ θαηνηθία
(domicile) ζηελ Θύπξν

Δξκελεπηηθή 13

1.11.2017

Φνξνινγηθόο Υεηξηζκόο ηνπ πξόζζεηνπ θόξνπ 10% πνπ
επηβάιιεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 26(1) θαη 5% πνπ
επηβάιιεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 50(4) ηνπ πεξί
Βεβαηώζεσο θαη Δηζπξάμεσο Φόξσλ Λόκνπ γηα ζθνπνύο
ππνινγηζκνύ ινγηδόκελεο δηαλνκήο κεξηζκάησλ

(η)

Φνξνινγηθόο ρεηξηζκόο «ηίηιωλ»
Αξ. εγθπθιίνπ
Ηκεξνκελία
Θέκα
εγθπθιίνπ
2008/13
17.12.2008
Θαηάινγνο επελδπηηθώλ πξντόλησλ πνπ ζπληζηνύλ
"ηίηινπο"
2009/6
29.5.2009
Σξνπνπνίεζε ηεο εγθπθιίνπ 2008/13 – Θαηάινγνο
επελδπηηθώλ πξντόλησλ πνπ ζπληζηνύλ "ηίηινπο"

(ηα)

Σπλεξγαηηθέο εηαηξείεο
Αξ. εγθπθιίνπ
Ηκεξνκελία
εγθπθιίνπ
2009/10
12.11.2009

(ηβ)

Θέκα
Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε πλεξγαηηθώλ Δηαηξεηώλ

Πίζηωζε Δηπιήο Φνξνινγίαο θαη Σπκβάζεηο Απνθπγήο Δηπιήο Φνξνινγίαο
Αξ. εγθπθιίνπ
Ηκεξνκελία
Θέκα
εγθπθιίνπ
2011/14
7.12.2011
Παξαρώξεζε πίζησζεο Φόξνπ αλαθνξηθά κε αιινδαπά
θόξν πνπ θαηαβιήζεθε πάλσ ζε εηζόδεκα πνπ πξνθύπηεη
εθηόο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ην νπνίν θνξνινγείηαη ζηε
Γεκνθξαηία. Άξζξα 35 θαη 36 ηνπ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ
Δηζνδήκαηνο Λόκνπ.
Δξκελεπηηθή 16
9/2/2018
Πξαθηηθή Δθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ πεξί Φνξνινγίαο
Δηζνδήκαηνο Λόκνπ [118 (Η)/2002] όπσο ηξνπνπνηήζεθε.
πκβάζεηο Γηπιήο Φνξνινγίαο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή ζηε Γεκνθξαηία.
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(ηγ)

Ζεκηέο
Αξ. εγθπθιίνπ
2013/08

Ηκεξνκελία
εγθπθιίνπ
30.5.2013
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Θέκα
Ο
πεξί
Φνξνινγίαο
ηνπ
Δηζνδήκαηνο
(Σξνπνπνηεηηθόο)(Αξ.2) Λόκνο αξ.188(Η)/2012. Πεληαεηήο
πεξηνξηζκόο κεηαθνξάο θαη ζπκςεθηζκνύ δεκηώλ.
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