Κύπρος | Φορολογικές & Νομικές Υπηρεσίες | 27 Ιουλίου 2016

Έκδοση 12/2016

Φορολογικά Νέα
Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2016
Στις 14 Ιουλίου 2016, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε
τροποποιήσεις στον Περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας
Νόμο, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας στις 25 Ιουλίου 2016. Με βάση τις τροποποιήσεις,
μειώνεται ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας μέχρι και 75% για το
φορολογικό έτος 2016 και καταργείται η καταβολή του από το
2017 και μετά.
Περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμο
Ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας επιβάλλεται σε ετήσια βάση επί
της συνολικής αξίας των ακινήτων (βάση των εκτιμήσεων που
ισχύουν κατά την 1 Ιανουαρίου 1980) που κατέχει ο ιδιοκτήτης
στη Δημοκρατία κατά την 1 Ιανουαρίου κάθε έτους με βάση
τους πιο κάτω φορολογικούς συντελεστές:
Αξίας ακίνητης ιδιοκτησίας με
βάση εκτιμήσεων κατά την 1
Ιανουαρίου 1980

Φορολογικός
συντελεστής

€

%

Μέχρι 40.000*

0,6

40.001 - 120.000

0,8

120.001 - 170.000

0,9

170.001 - 300.000

1,1

300.001 - 500.000

1,3

500.001 - 800.000

1,5

800.001 - 3.000.000

1,7

3.000.001 και άνω

1,9

* Ιδιοκτήτες των οπoίων η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας τους
δεν υπερβαίνει τα €12.500, απαλλάσσονται από το φόρο
ακίνητης ιδιοκτησίας.

Τροποποιήσεις
Σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση του Νόμου,
σε περίπτωση που ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας για το 2016
καταβληθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2016, το πληρωτέο
ποσό θα είναι ίσο με 25% επί του φόρου που προκύπτει με
βάση τους παραπάνω φορολογικούς συντελεστές (75%
έκπτωση).
σε περίπτωση που ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας για το 2016
καταβληθεί μεταξύ 1 Νοεμβρίου 2016 και 31
Δεκεμβρίου 2016, το πληρωτέο ποσό θα είναι ίσο με
27,5% επί του φόρου που υπολογίζεται με βάση τους
παραπάνω φορολογικούς συντελεστές (72.5% έκπτωση).
Αν ο φόρος δεν καταβληθεί μέχρι της 31 Δεκεμβρίου
2016, ο φορολογούμενος θα υπόκειται σε πρόσθετη
επιβάρυνση 10% επί του 27,5% του φόρου όπως αυτός
υπολογίζεται με βάση τους παραπάνω φορολογικούς
συντελεστές.
Αν η φορολογική επιβάρυνση για το 2016 δεν υπερβαίνει το
ποσό των €10, ο φόρος δεν εισπράττεται από το Τμήμα
Φορολογίας.
Η νομοθεσία προβλέπει επίσης την κατάργηση του φόρου από
την 1 Ιανουαρίου 2017 για το φορολογικό έτος 2017 και για
κάθε έτος που ακολουθεί.
Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε τα πιο πάνω και
να σας βοηθήσουμε με τον υπολογισμό και την καταβολή του
φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας για το 2016.
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