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Φορολογικά Νέα: 07/2022            4 Ιουλίου 2022 

 

 

 

 

Εισαγωγή νέων κανονισμών για τεκμηρίωση των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών με ισχύ από 1 

Ιανουαρίου 2022 

 

Στις 30 Ιουνίου 2022, η Κυπριακή Βουλή ενέκρινε τροποποιήσεις στο Νόμο περί Φορολογίας 

Εισοδήματος που εισάγει νομοσχέδιο με λεπτομερείς κανόνες σε σχέση με την τεκμηρίωση τιμών 

ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο. Η νομοθεσία τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022 

και ουσιαστικά ενσωματώνει τις κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες Τεκμηρίωσης Τιμών 

Ενδοομιλικών Συναλλαγών του ΟΟΣΑ στην Κυπριακή νομοθεσία. 

 

Πότε ισχύει η νομοθεσία για τεκμηρίωση των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών 

Οι νέοι κανόνες αναφορικά με την τεκμηρίωση των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών ισχύουν για 

συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών (είτε νομικά είτε φυσικά πρόσωπα).  

Για σκοπούς εφαρμογής της νομοθεσίας, διευκρινίζεται ότι δύο εταιρείες θεωρούνται ως 

συνδεδεμένα μέρη εάν το ίδιο πρόσωπο (και τα συνδεδεμένα με αυτό πρόσωπα) ή ομάδα προσώπων 

άμεσα ή έμμεσα:  

• κατέχει το 25% του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου και των δύο εταιρειών, 

ή 

• έχει δικαίωμα τουλάχιστον στο 25% του εισοδήματος και των δύο εταιρειών. 

Μια εταιρεία θεωρείται ως συνδεδεμένη με ένα φυσικό πρόσωπο (και τα συνδεδεμένα με αυτό 

πρόσωπα), εάν αυτό(τα):  

• κατέχει το 25% του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου ή  

• έχει δικαίωμα τουλάχιστον στο 25% των εσόδων της εταιρείας. 
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Απαιτήσεις νομοθεσίας για τεκμηρίωση των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών 

Η νομοθεσία απαιτεί την εκπόνηση μελέτης τεκμηρίωσης τιμών αναφορικά με τις ενδοομιλικές 

συναλλαγές για να δικαιολογηθεί η συμμόρφωση με τις αρχές του πλήρους ανταγωνισμού (με 

εξαίρεση από την υποχρέωση για εταιρείες των οποίων οι ενδοομιλικές συναλλαγές δεν 

υπερβαίνουν το επίπεδο των €750.000 ετησίως ανά κατηγορία) και υποβολή συνοπτικού πίνακα 

πληροφοριών για τις ενδοομιλικές συναλλαγές και γενικές πληροφορίες για τον Όμιλο εταιρειών, τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες και τη μέθοδο τεκμηρίωσης τιμών που χρησιμοποιείται στις εν λόγω 

συναλλαγές. 

Το Τμήμα Φορολογίας αναμένεται να εκδώσει σχετική εγκύκλιο με κατευθυντήριες γραμμές σχετικά 

με τις απαιτούμενες πληροφορίες που πρέπει να τηρούνται στο σχετικό Φάκελο Τεκμηρίωσης  (τόσο 

για το Κύριο Φάκελο όσο και για τον Τοπικό Φάκελο Κύπρου). 

Προθεσμία συμμόρφωσης 

Ίδια προθεσμία με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κάθε έτους. Θα υποβάλλονται μαζί. 

Διοικητικά πρόστιμα 

Η εκπρόθεσμη υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων θα επιφέρει κυρώσεις που θα κυμαίνονται 

από €500 (για μη υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών) έως €20.000  (για μη υποβολή/ ή 

μη έγκυρη υποβολή του Φακέλου Τεκμηρίωσης στο Τμήμα Φορολογίας, κατόπιν αιτήματος). 


