
 
 

 
 

Φορολογικά Νέα 05/2021 

 

 

 

Με τον  Περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικό) Νόμο του 2021 και τον Περί Έκτακτης 

Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 που ψηφίστηκαν από 

τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 11 Μαρτίου 2021 και δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα 

στις 19 Μαρτίου 2021, τροποποιήθηκαν ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος και ο Περί 

Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος ώστε  

• να επεκταθεί η περίοδος για την οποία παραχωρείται πίστωση φόρου σε ιδιοκτήτες οι οποίοι 

ενοικιάζουν ακίνητη ιδιοκτησία στην οποία στεγάζονται επιχειρήσεις η λειτουργία των 

οποίων έχει ανασταλεί με βάση το περί Λοιμοκάθαρσης (Καθορισμός Μέτρων για 

Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 2) του 2021 και οι 

οποίοι προβαίνουν σε εθελοντική μείωση του ενοικίου 

και  

• να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής έκτακτης αμυντικής εισφοράς οι ιδιοκτήτες 

οι οποίοι προβαίνουν σε εθελοντική μείωση του ενοικίου για την ενοικίαση ακίνητης 

ιδιοκτησίας στην οποία στεγάζονται επιχειρήσεις η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί με 

βάση το περί Λοιμοκάθαρσης (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του 

Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 2) του 2021. 
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Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 

Τροποποίηση του άρθρου 9Ε του βασικού νόμου 

Το άρθρο 9Ε του βασικού νόμου τροποποιείται ως  ακολούθως: 

‘Ανεξαρτήτως  των λοιπών  διατάξεων  του  παρόντος  Νόμου,  σε  πρόσωπο  που αποκτά  εισόδημα  

από  ενοικίαση  ακίνητης  ιδιοκτησίας,  παραχωρείται  πίστωση  φόρου που  ισούται  με  το  πενήντα  

τοις  εκατό  (50%)  της  μείωσης  του  μηνιαίου  ενοικίου  στην οποία το εν λόγω πρόσωπο προέβη 

εθελοντικά, και καλύπτει μείωση ενοικίου που δεν είναι μικρότερη του τριάντα τοις εκατό (30%) 

του μηνιαίου ενοικίου. 

Νοείται ότι 

• η  πίστωση  φόρου  παραχωρείται  για  μείωση  ενοικίων  που αφορά περίοδο  που δεν  

υπερβαίνει  τους  τρεις  (3)  μήνες  και εμπίπτει  εντός  της  περιόδου  από  1η Ιανουαρίου  

μέχρι  30 Ιουνίου  του  2021,  ανεξαρτήτως  των  συμφωνηθέντων  μηνών για τους οποίους 

παραχωρείται η μείωση; 

• δεν  παραχωρείται πίστωση  φόρου για  το ποσό  της  μείωσης που  υπερβαίνει  το  πενήντα  

τοις  εκατό  (50%)  του  μηνιαίου ενοικίου; 

• η μείωση   ενοικίου   γίνεται   με   γραπτή   συμφωνία   μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή; 

• η   πίστωση   δεν   παραχωρείται   στην   περίπτωση   που   ο ιδιοκτήτης  και  ο  ενοικιαστής  

είναι  συνδεδεμένα  πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 33. 

Η  πίστωση  φόρου  δύναται  να  χρησιμοποιηθεί  έναντι  του συνολικού  φόρου  που  προκύπτει  για  

το  φορολογικό  έτος 2021.  Οποιοσδήποτε επιστρεπτέος   φόρος   προκύπτει   από   την πίστωση  

αυτή,  δεν  θα πρέπει να υπερβαίνει  το  ποσό  του  φόρου  που  έχει καταβληθεί.’ 

Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 

 

Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου 

Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως  ακολούθως: 

‘Νοείται   ότι,  τα  ακαθάριστα  ενοίκια  που  αποκτώνται  από ενοικίαση   ακίνητης   ιδιοκτησίας   στην   

οποία   στεγάζονται   επιχειρήσεις   η λειτουργία  των  οποίων  έχει  ανασταλεί  με  βάση  το  Περί  

Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός  Μέτρων  για  Παρεμπόδιση  της  Εξάπλωσης  του  Κορωνοϊού COVID-

19) Διάταγμα (Αρ. 2) του 2021 και των οποίων ο ιδιοκτήτης προέβη σε εθελοντική  μείωση  ενοικίου  

που  δεν  είναι  μικρότερη  του  τριάντα  τοις  εκατό (30%)  του  μηνιαίου  ενοικίου  επί των  οποίων  

καταβάλλεται  έκτακτη  εισφορά, απαλλάσσονται της έκτακτης εισφοράς εφόσον πληρούνται τα 

ακόλουθα: 

• η απαλλαγή για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου παραχωρείται για ενοίκια που αφορούν 

περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες και εμπίπτει εντός της περιόδου από 1η 

Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου του 2021, ανεξαρτήτως των συμφωνηθέντων μηνών για τους 

οποίους παραχωρείται η μείωση; 

• η  μείωση  ενοικίου  γίνεται  με  γραπτή  συμφωνία  μεταξύ  ιδιοκτήτη  και ενοικιαστή και 

• η απαλλαγή δεν παραχωρείται στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής  είναι  

συνδεδεμένα  πρόσωπα,  όπως  αυτά  ορίζονται  στο Άρθρο 33 του περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος Νόμου.’ 

Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2021. 


