Κύπρος | Φορολογικές & Νομικές Υπηρεσίες | 30 Δεκεμβρίου 2016

Έκδοση 19/2016

Φορολογικά Νέα
Αναστολή εφαρμογής του Πρωτοκόλλου
που τροποποιεί το Άρθρο 13
«Κεφαλαιουχικά Κέρδη» της Συμφωνίας
μεταξύ Κύπρου και Ρωσίας για την
Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι, έχει επιτευχθεί
συμφωνία μεταξύ των Ρωσικών και Κυπριακών Αρχών για την
αναστολή της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί το
Άρθρο 13 της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας
και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την Αποφυγή της Διπλής
Φορολογίας αναφορικά με τους φόρους πάνω στο εισόδημα και
πάνω στο κεφάλαιο, το οποίο υπεγράφη στις 7 Οκτωβρίου
2010. Η σχετική τροποποίηση του Άρθρου 13 προβλέπει για
την φορολόγηση των κερδών που προκύπτουν από την πώληση
μετοχών εταιρειών που αντλούν πέραν του 50% της αξίας τους
από ακίνητη ιδιοκτησία, στη χώρα όπου βρίσκεται η ακίνητη
ιδιοκτησία.
Παράλληλα, προωθείται η ετοιμασία συμπληρωματικού
Πρωτοκόλλου μέσω του οποίου οι αναθεωρημένες πρόνοιες του
Άρθρου 13 της πιο πάνω Συμφωνίας θα αναστέλλονται μέχρι
την εισαγωγή ομοιόμορφων προνοιών σε άλλες διμερείς
Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με άλλες ευρωπαϊκές
χώρες.
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