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Φορολογικά Νέα
Τροποποίηση του όρου, «φορολογικός
κάτοικος της Δημοκρατίας»

Στις 14 Ιουλίου 2017 η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε την
τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου που
επεκτείνει τον ορισμό του όρου «φορολογικός κάτοικος της
Δημοκρατίας» αναφορικά με άτομα. Η τροποποίηση ισχύει
αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, άτομο που παραμένει πέραν από 183
μέρες στην Κύπρο θεωρείται φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας.

Με την τροποποίηση του νόμου και την εισαγωγή μιας νέας πρόνοιας,
άτομο το οποίο δεν πληρεί το πιο πάνω κριτήριο μπορεί να θεωρείται
φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας εάν:

· δεν παραμένει σε οποιοδήποτε κράτος για περισσότερες από
183 ημέρες εντός του φορολογικού έτους και

· δεν είναι φορολογικός κάτοικος σε οποιοδήποτε άλλο κράτος
για το ίδιο φορολογικό έτος,

και τηρεί τις τρεις πιο κάτω προϋποθέσεις:

i. παραμένει στη Δημοκρατία για τουλάχιστον 60 ημέρες στο
φορολογικό έτος

ii. ασκεί επιχείρηση στη Δημοκρατία ή εργοδοτείται στη
Δημοκρατία ή

iii. κατέχει αξίωμα σε πρόσωπο φορολογικό κάτοικο της
Δημοκρατίας σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια του
φορολογικού έτους και διατηρεί μόνιμη κατοικία στη
Δημοκρατία η οποία είτε του ανήκει, είτε το άτομο ενοικιάζει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους
τερματιστεί η άσκηση επιχείρησης/εργοδότησης ή η κατοχή αξιώματος,
τότε το άτομο παύει να θεωρείται κάτοικος της Δημοκρατίας για εκείνο
το φορολογικό έτος σε σχέση με τις νέες αυτές διατάξεις, αλλά μπορεί
να θεωρείται κάτοικος της Δημοκρατίας εάν ικανοποιείται το βασικό
κριτήριο των 183 ημερών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε την πιο πάνω εξέλιξη.
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