Λευκωσία, 28 Μαϊου 2020

ΠΡΟΣ:
ΘΕΜΑ:

Όλους τους ενδιαφερόμενους
Μεταφορά αρμοδιότητας έκδοσης πιστοποιητικού καινοτόμου
επιχείρησης στο Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Κυρία/ε,
Έχουμε πληροφορηθεί ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει ψηφίσει την αναμενόμενη επέκταση της
ισχύς της νομοθεσίας η οποία τροποποιεί τον Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο με στόχο την
συνέχιση παροχής φορολογικών κινήτρων σε φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε νεοφυείς ή/και
καινοτόμες επιχειρήσεις, για περίοδο 18 μηνών, μέχρι 30/6/2021.
Στο πλαίσιο της σύστασης και λειτουργίας του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής
Πολιτικής, η αρμοδιότητα για την έκδοση του πιστοποιητικού καινοτόμου επιχείρησης εκχωρείται από
το Υπουργείο Οικονομικών στο Υφυπουργείο.
Υπενθυμίζουμε ότι δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ανεξάρτητοι επενδυτές και
διενεργούν δαπάνες είτε απευθείας, είτε μέσω επενδυτικού ταμείου, είτε μέσω εναλλακτικής
πλατφόρμας διαπραγμάτευσης, για επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου σε
καινοτόμο μικρή και μεσαία επιχείρηση.
Ο επενδυτής μπορεί να επωφεληθεί τη φοροαπαλλαγή δεδομένου ότι:
(α)

το ποσό που εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το
50% του φορολογητέου εισοδήματος του προσώπου αυτού στο φορολογικό έτος εντός του
οποίου πραγματοποιείται η επένδυση.

(β)

η αφαίρεση, στην έκταση που δεν παραχωρείται λόγω του πιο πάνω περιορισμού
μπορεί να μεταφέρεται και να παραχωρείται κατά τα επόμενα πέντε (5) έτη, τηρουμένου του
πιο πάνω ποσοστιαίου περιορισμού και το ποσό που εκπίπτει δεν μπορεί να υπερβεί στο
σύνολο του τις εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000) τον χρόνο.

Το Υφυπουργείο σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και το Ίδρυμα Έρευνας και
Καινοτομίας, στην παρούσα φάση επεξεργάζεται την υφιστάμενη διαδικασία, με στόχο την
απλοποίηση της. Η παραλαβή των αιτήσεων από το Υφυπουργείο θα ξεκινήσει στις 08/06/2020.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Έλενα Πουλλή στο 22 205028.
Με εκτίμηση,
Ανδρέας Ανδρέου,
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22889800 F: +357 22669048 E: chamber@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy

