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26 Ιουλίου 2022                                                                                                    Φορολογικά Νέα: 08/2022 

 

 

 

Τροποποίηση Άρθρων 8 (21) και 8 (23) του Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου – 

Φορολογικά κίνητρα πρώτης εργοδότησης 

Στις 14 Ιουλίου 2022, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τροποποιήσεις στα Άρθρα 8 (21) και 8 (23) 

του Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου που σχετίζονται με την παραχώρηση απαλλαγών στο 

φόρο εισοδήματος που χορηγούνται σε υπαλλήλους που ξεκινούν πρώτη εργοδότηση στην Κύπρο. 

Οι τροποποιημένες διατάξεις του νόμου δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

στις 26 Ιουλίου 2022. 

Οι λεπτομέρειες της τροποποιημένης νομοθεσίας είναι ως ακολούθως: 

Άρθρο 8 (21) του Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου - 20% φορολογική απαλλαγή 

• Το νέο άρθρο του νόμου που καλύπτει την απαλλαγή είναι το Άρθρο 8 (21Α). 

• Η απαλλαγή με βάση το Άρθρο 8(21Α)  θα χορηγείται σε άτομα των οποίων η έναρξη της 

πρώτης εργοδότησης τους στη Δημοκρατία γίνεται μετά την ημερομηνία δημοσίευσης στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μέχρι και το έτος 2027 συμπεριλαμβανομένου. 

• Με βάση το τροποποιημένο άρθρο 8 (21Α), τα άτομα που ξεκινούν πρώτη εργοδότηση στην 

Κύπρο και δεν ήταν κάτοικοι της Κύπρου για περίοδο τουλάχιστον 3 διαδοχικών ετών πριν 

από την έναρξη της εργοδότησης τους και απασχολούνταν εκτός  Κύπρου από εργοδότη μη 

κάτοικο της Δημοκρατίας, θα δικαιούνται φορολογική απαλλαγή 20% (ή € 8,550, όποιο από 

τα δύο είναι το χαμηλότερο). Η εν λόγω απαλλαγή θα χορηγείται για 7 έτη, ξεκινώντας από 

το φορολογικό έτος μετά το έτος έναρξης εργοδότησης στη Δημοκρατία. 

Σημείωση - Άρθρο 8 (21) 

Τα άτομα που είναι επί του παρόντος επιλέξιμα για φορολογική απαλλαγή 20% σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Άρθρου 8 (21), πριν από τις τροποποιήσεις, και που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
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τις μεταβατικές διατάξεις της νέας νομοθεσίας θα συνεχίσουν να διεκδικούν την απαλλαγή για τα 

υπόλοιπα χρόνια, με βάση τις διατάξεις του νόμου πριν από τις τροποποιήσεις. 

 

Άρθρο 8 (23) του Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου -50% φορολογική απαλλαγή 

• Το νέο άρθρο του νόμου που καλύπτει την απαλλαγή είναι το Άρθρο 8 (23Α). 

• Η απαλλαγή με βάση το Άρθρο 8(23Α)  θα χορηγείται σε άτομα των οποίων η έναρξη της 

πρώτης εργοδότησης τους στη Δημοκρατία γίνεται από 1η Ιανουαρίου 2022 και μετέπειτα. 

• Με βάση το τροποποιημένο Άρθρο 8 (23Α), τα άτομα που ξεκινούν πρώτη εργοδότηση στην 

Κύπρο και δεν ήταν κάτοικοι της Κύπρου για περίοδο τουλάχιστον 10 συνεχόμενων ετών πριν 

από την έναρξη της εργοδότησης τους, θα δικαιούνται φορολογική απαλλαγή 50% εάν ο 

μισθός τους υπερβαίνει το ποσό των € 55.000. Η εν λόγω απαλλαγή θα χορηγείται για 17 έτη, 

ξεκινώντας από το φορολογικό έτος έναρξης εργοδότησης στη Δημοκρατία. 

 

Σημειώσεις - Άρθρο 8 (23) 

1. Η απαλλαγή θα χορηγείται σε οποιοδήποτε έτος στο οποίο η αμοιβή από εργοδότηση στη 

Δημοκρατία υπερβαίνει τις €55.000, ανεξαρτήτως εάν σε οποιοδήποτε φορολογικό έτος η εν 

λόγω αμοιβή μειώνεται κάτω από τις €55.000, νοουμένου ότι κατά το πρώτο ή δεύτερο έτος 

εργοδότησης στη Δημοκρατία η εν λόγω αμοιβή του ατόμου υπερέβαινε τις €55.000 ετησίως, 

και ο Έφορος ικανοποιείται ότι η αυξομείωση στην ετήσια αμοιβή από εργοδότηση στη 

Δημοκρατία δεν αποτελεί ρύθμιση που αποσκοπεί στη χορήγηση και μόνο της απαλλαγής. 

2. Η απαλλαγή χορηγείται κατά το φορολογικό έτος έναρξης της πρώτης εργοδότησης 

νοουμένου ότι η αμοιβή από την πρώτη εργοδότηση στη Δημοκρατία κατά τους πρώτους 

δώδεκα μήνες υπερβαίνει τις €55.000 Το ίδιο ισχύει και κατά το φορολογικό έτος  

τερματισμού της εργοδότησης στη Δημοκρατία ή της λήξης της περιόδου των δεκαεπτά ετών, 

νοουμένου δηλ. ότι η αμοιβή από την εργοδότηση στη Δημοκρατία κατά τους τελευταίους 

δώδεκα μήνες υπερβαίνει τις €55.000. 

3. Τα άτομα των οποίων η απασχόληση άρχισε πριν από τον Ιανουάριο του 2022, μπορεί επίσης 

σε κάποιες περιπτώσεις να δικαιούνται μετάβαση στις διατάξεις του νέου Άρθρου 8 (23Α), 

δεδομένου ότι πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις (βλ. παρακάτω ‘μεταβατικές διατάξεις’). 

 

Μεταβατικές διατάξεις 

Άτομα των οποίων η απασχόληση ξεκίνησε πριν από την 1η Ιανουαρίου 2022 και τα οποία δεν 

ήταν κάτοικοι Κύπρου για περίοδο τουλάχιστον 10 συνεχόμενων ετών πριν από την έναρξη της 

εργοδότησης τους, μπορούν να διεκδικήσουν φοροαπαλλαγή 50% με βάση το Άρθρο 8(23 Α) 

κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε φορολογικού έτους κατά το οποίο η αμοιβή τους υπερβαίνει το 

ποσό των € 55.000, ξεκινώντας από το έτος 2022 και μέχρι την ολοκλήρωση 17 συνεχόμενων ετών 

από το έτος πρώτης εργοδότησης τους, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν μία από τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 
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➢ Εάν επωφελήθηκαν από την απαλλαγή του 50% με βάση το Άρθρο 8(23) και έχουν συνεχή 

απασχόληση στην Κύπρο από το έτος εργοδότησης τους  μέχρι το φορολογικό έτος 2021; 

ή 

➢ Εάν η πρώτη εργοδότηση τους στη Δημοκρατία άρχισε μεταξύ των ετών 2016 και 2021 

με αμοιβή που υπερέβαινε τις €55.000 ετησίως; ή 

➢ Εάν η πρώτη εργοδότηση τους στη Δημοκρατία άρχισε μεταξύ των ετών 2016 και 2021 

με αμοιβή που δεν υπερέβαινε τις €55.000 ετησίως και εντός χρονικής περιόδου 6 μηνών 

από την ημερομηνία δημοσίευσης της νέας νομοθεσίας στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, η εν λόγω αμοιβή υπερβεί τις €55.000 ετησίως. 

Τέλος, νοείται περαιτέρω ότι: 

α. Σε περίπτωση που χορηγείται η απαλλαγή του Άρθρου 8(23Α) του Περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος Νόμου, δεν χορηγούνται οι απαλλαγές των Άρθρων 8(21), 8(21Α) και 8(23). 

β. Η απαλλαγή χορηγείται σε κάθε άτομο μία φορά εφ’ όρου ζωής, για τα έτη που εφαρμόζονται 

οι διατάξεις του Άρθρου 8(23Α) του Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου. 

 

 

Η φορολογική μας ομάδα είναι στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες. 


