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Μετά από πρωτοβουλία του ΧΑΚ
Μειώνεται η έκτακτη Αμυντική Εισφορά
στους τόκους των Εταιρικών Ομολόγων
•

Προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς

Μια νέα σημαντική πρωτοβουλία του ΧΑΚ έχει αποφέρει καρπούς, με αποτέλεσμα να ενισχύεται
η χρηματοοικονομική αγορά. Πρόκειται για τη μείωση από το 30% στο 3% του ποσοστού που
παρακρατείται ως Έκτακτη Αμυντική Εισφορά στους τόκους των εταιρικών ομολόγων. Ήδη, η
σχετική ρύθμιση εγκρίθηκε στις 14 Ιουνίου 2019 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μετά από
εισήγηση του Υπουργείου Οικονομικών μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου. Με τη νέα αυτή
ρύθμιση, την οποία το ΧΑΚ χαιρετίζει, ευθυγραμμίζεται η φορολόγηση του ποσοστού των τόκων
εταιρικών χρεογράφων, με την αντίστοιχη φορολόγηση επί των τόκων Κρατικών Ομολόγων.
Η εξέλιξη αυτή δίνει την ευχέρεια για να αναπτυχθεί ο τομέας αυτός στην Κύπρο, ο οποίος μέχρι
σήμερα ήταν ουσιαστικά καθηλωμένος. Τα Εταιρικά Ομόλογα, συνιστούν διεθνώς ένα πολύ
μεγάλο κομμάτι της κεφαλαιαγοράς και έναν τομέα ουσιώδους σημασίας στις Αγορές. Το
εργαλείο αυτό παρέχει την ευχέρεια σε εταιρείες/οργανισμούς, για να αναπτυχθούν περαιτέρω και
να αντλήσουν τα απαραίτητα κεφαλαία για χρηματοδότηση τους, ως μία εναλλακτική επιλογή,
πρόσθετα από τις παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης, μέσω της διαδικασίας δανεισμού με
τη μορφή εταιρικών ομολόγων, που παρέχει παράλληλα και κίνητρα για επενδύσεις σ’ αυτή της
μορφής χρεόγραφα.
Σημειώνεται ότι μετά από τη ψήφιση της σχετικής αυτής τροποποίησης από τη Βουλή των
Αντιπροσώπων, το ΧΑΚ θα υποβάλει εισηγήσεις του προς το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών,
ώστε η σχετική ρύθμιση να εμπλουτιστεί νομικά περαιτέρω, για να καλυφθούν όλες οι κατηγορίες
πιθανών εκδοτών και επενδυτών στο προϊόν αυτό, ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της εισαγωγής
της νέας ρύθμισης, προς ανάπτυξη του πολύ σημαντικού αυτού εργαλείου για άντληση
κεφαλαίων.
Το Χρηματιστήριο έχει περιλάβει στις Κανονιστικές του ρυθμίσεις, την ευχέρεια εισαγωγής
Εταιρικών Ομολόγων από ενδιαφερόμενους εκδότες και προσβλέπει ότι ο τομέας αυτός, θα τύχει
της δέουσας ανάπτυξης μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς στην Κύπρου, όπως ισχύει και στις
λοιπές ανεπτυγμένες αγορές.
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