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Έκδοση 18/2016

Φορολογικά Νέα
Υποβολή Εκθέσεων ανά Χώρα (Countryby-Country Reporting)

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι, κατόπιν της
υπογραφής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για
την Υποβολή Εκθέσεων ανά Χώρα που η Κυπριακή Δημοκρατία
συνυπέγραψε την 1η Νοεμβρίου, 2016, με χώρες μέλη του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ),
προτίθεται να εκδώσει σχετικό Διάταγμα μέχρι το τέλος του
2016, δυνάμει του Άρθρου 6(16) των «περί Βεβαιώσεως και
Εισπράξεως Φόρων Νόμων».
Το Διάταγμα θα καθορίζει τις υποχρεώσεις των οντοτήτων
πολυεθνικών επιχειρήσεων με ενοποιημένο κύκλο εργασιών
από €750 εκ. και άνω σε σχέση με την υποβολή των εκθέσεων
ανά χώρα προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.
Μεταξύ των υποχρεώσεων θα απαιτείται από τις αναφέρουσες
οντότητες ομίλων Πολυεθνικών Επιχειρήσεων οι οποίες έχουν
τη φορολογική τους κατοικία στη Κυπριακή Δημοκρατία, να
ενημερώνουν το Τμήμα Φορολογίας εάν αποτελούν την τελική
μητρική οντότητα, την παρένθετη μητρική οντότητα ή τη
συνιστώσα οντότητα, το αργότερο την τελευταία ημέρα του
λογιστικού έτους υποβολής εκθέσεων του εν λόγω ομίλου
Πολυεθνικών Επιχειρήσεων. Η πρώτη ενημέρωση θα απαιτείται
να πραγματοποιηθεί μέχρι την 20η Οκτωβρίου, 2017.
Περσότερες λεπτομέρειες θα σταλούν όταν εκδοθεί το σχετικό
Διάταγμα και δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της
Δημοκρατίας.
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