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  Λευκωσία, 23 Φεβρουαρίου 2023 
 
 

Προς:  Όλους τους ενδιαφερόμενους 
 
Θέμα:  Αυξημένες κεφαλαιουχικές εκπτώσεις για ενεργειακή αναβάθμιση και 

εξοικονόμηση ενέργειας των επιχειρήσεων 
 
Κυρία/ε, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 22 
Φεβρουαρίου 2023, ενέκρινε νομοσχέδιο με το οποίο τροποποιείται ο περί Φορολογίας 
του Εισοδήματος Νόμος, ώστε να παραχωρείται επιπλέον φορολογική απαλλαγή με τη 
μορφή κεφαλαιουχικής έκπτωσης σε συγκεκριμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες με στόχο την 
ενθάρρυνση της ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας των 
επιχειρήσεων. 
 
Όσον αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, παραχωρείται 
αυξημένη κεφαλαιουχική έκπτωση ύψους 7% (αντί για 3% που παραχωρείται με το 
υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο) επί συγκεκριμένων κεφαλαιουχικών δαπανών που 
πραγματοποιούνται εντός των φορολογικών ετών 2023, 2024 και 2025. 
 
Επιπλέον, για μηχανήματα και εξοπλισμό που συνδέονται με συστήματα ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, καθώς και τεχνικά συστήματα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, 
παραχωρείται αυξημένη κεφαλαιουχική έκπτωση ύψους 20% (αντί για 10% που 
παραχωρείται με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο) επί των κεφαλαιουχικών δαπανών 
που πραγματοποιούνται εντός των φορολογικών ετών 2023, 2024 και 2025. 
 
Τέλος για καινούργια μηχανοκίνητα ηλεκτρικά οχήματα εμπορικού τύπου, καθώς και ταξί 
και λεωφορεία παραχωρείται αυξημένη κεφαλαιουχική έκπτωση ύψους 25% (αντί για 
20% που παραχωρείται με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο) επί των κεφαλαιουχικών 
δαπανών που πραγματοποιούνται εντός των φορολογικών ετών 2023, 2024 και 2025. 
 
Με εκτίμηση,  
 
 
Κύπρος Αντωνίου, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης,  
Καινοτομίας και Περιβάλλοντος, 
Για Γενικό Γραμματέα. 
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Nicosia, 23 February 2023 
 
 

TO:  All Interested Parties 
 
RE:  Increased capital allowances for enterprise energy upgrading 
 
 
Sir/Madam, 
 
Please be informed that the Council of Ministers, at its meeting on 22 February 2023, 
approved a bill amending the Income Tax Law to grant an additional tax exemption in 
the form of a capital deduction for certain capital expenditures in order to encourage 
energy upgrading and energy saving by businesses. 
 
With regard to improving the energy efficiency of buildings, an increased capital 
deduction of 7% (instead of 3% granted under the current legislative framework) is 
granted for certain capital expenditures incurred within the tax years 2023, 2024 and 
2025. 
 
In addition, for machinery and equipment linked to renewable energy systems, as well 
as technical systems for improving energy efficiency, an increased capital deduction of 
20% (instead of 10% under the current legislative framework) is granted for capital 
expenditure incurred within the tax years 2023, 2024 and 2025. 
 
Finally, for new motorized electric commercial vehicles, as well as taxis and buses, an 
increased capital allowance of 25% (instead of 20% granted under the current 
legislative framework) is granted on capital expenditure incurred within the tax years 
2023, 2024, and 2025. 
 
Yours faithfully, 
 
 
Kypros Antoniou, 
Officer Department of Industrial Development,  
Innovation & Environment 
For Secretary General 
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