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Φορολογικά Νέα: 13/2020 

Παραχώρηση Έκπτωσης επί Νέων Κεφαλαίων (NID) – Τροποποιητικός Νόμος 

Στις 5 Ιουνίου 2020, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε ορισμένες τροποποιήσεις του 

φορολογικού νόμου περί Παραχώρησης Έκπτωσης επί Νέων Κεφαλαίων (NID) προκειμένου να 

συμμορφωθεί με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο τροποποιητικός Νόμος 

(Ν66(I)/2020) δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κύπρου στις 16 Ιουνίου 2020. 

 

Ο Νόμος περί Παραχώρησης Έκπτωσης επί Νέων Κεφαλαίων (NID) τροποποιήθηκε ως εξής: 

• Επιτόκιο αναφοράς  

Ως επιτόκιο αναφοράς της Παραχώρησης Έκπτωσης επί Νέων Κεφαλαίων (NID) ορίζεται 

η απόδοση του 10-ετούς κυβερνητικού ομολόγου (στις 31 Δεκεμβρίου του έτους που 

προηγείται του φορολογικού έτους για το οποίο ζητείται η έκπτωση) της χώρας στην 

οποία επενδύεται το νέο μετοχικό κεφάλαιο συν 5% χωρίς πλέον εφαρμογή ελάχιστου 

συντελεστή αναφοράς. Έτσι, το επιτόκιο του 10-ετούς Κυπριακού ομολόγου δεν θα 

χρησιμοποιείται πλέον ως ελάχιστο επιτόκιο αναφοράς, εκτός στην περίπτωση που η 

χώρα στην οποία επενδύθηκε το νέο μετοχικό κεφάλαιο δεν έχει εκδώσει καμία 

απόδοση κυβερνητικού ομολόγου για το σχετικό έτος. 

 

Η ισχύς της τροποποίησης ορίζεται την 1η Ιανουαρίου 2020. 

 

• Νέα κεφάλαια 

Ο ορισμός των ‘νέων κεφαλαίων’ τροποποιήθηκε έτσι ώστε να μην περιλαμβάνει πλέον 

τα ίδια κεφάλαια που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από την κεφαλαιοποίηση 

αποθεματικών που υπήρχαν στις 31 Δεκεμβρίου 2014 (προϋπάρχοντα αποθεματικά). 

 

Η ισχύς της τροποποίησης αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021. 

 

• Διευκρινίσεις σχετικά με το ανώτατο όριο παραχώρησης έκπτωσης επι νέων κεφαλαίων 

(NID) 

Ο τροποποιητικός νόμος διευκρινίζει ότι για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου της 

Παραχώρησης Έκπτωσης επί Νέων Κεφαλαίων, εφαρμόζεται η αρχή της αντιστοίχισης 

μεταξύ του νέου μετοχικού κεφαλαίου και του φορολογητέου εισοδήματος που 

προκύπτει από τη χρήση των εν λόγω ιδίων κεφαλαίων, μολονότι η εν λόγω μέθοδος 

ακολουθήθηκε ήδη στην πράξη μετά τη φορολογική εγκύκλιο που έκδωσε το Τμήμα 

Φορολογίας Κύπρου (2016/10- με ημερομηνία 18/07/16) σχετικά με τις διατάξεις του 

άρθρου 9Β. Ισχύει επίσης περιορισμός της Παραχώρησης Έκπτωσης επί Νέων 

Κεφαλαίων σε περίπτωση επιτρεπόμενης καθαρής ζημίας που σχετίζεται με την 

εισαγωγή νέων κεφαλαίων. 

 

Η ισχύς της εν λόγω τροποποίησης λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2015. 


