
E.E., Παρ. I , 657 Ν. 40/79 
Αρ. 1517, 11.5.79 

Ο περί Φορολογίας τοϋ Εισοδήματος (Τροποποιητικός) ( Α ρ . 2) Νόμος 
του 1979 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως ε ις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυ
πριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 40 τοΟ 1979 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΓΙΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1961 Ε Ω Σ 1979 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

Ι . Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς 6 περί Φορολογίας τοΰ ΕΙσο- Συνοπτικός 
δήμοπος (Τροποποιητικός) ( Ά ρ . 2) Νόμος του 1979 και θά άναγι τίτλος, 
γνώσκηται ύμου μετά των περί Φορολογίας τοΟ ΕΙσοδήματος Νόμων 
του 1961 £ως 1979 (έν τοις εφεξής καλουμένων ώς «ό δασικός 58τοΰ6ΐ 
νόμος»), ό δέ βασικός νόμος καί ό παρών Νόμος θά άναφέρωνται 4τοϋ63 
όμοΟ ώς οι περί Φορολογίας ΕΙσοδήματος Νόμοι του 1961 έως 2ΐτο0 66 
ΓΑρ. 2) του 1979. ΐΙ^ΙΙ 
V r / ■ 4 / τοΰ 73 

3/ τοΰ 75 
12 τοϋ 76 
!
 c
. toG 77 

» τοΰ 79. 

2. Ιό άρθρον 6 τοϋ βασικού νόμου καταργείται και αντικαθίσταται ιροποποίησις 
διά του ακολούθου νέου άρθρου : τοϋ άρθρου 6 

_ ^ τοΰβ&σικοΰ 
vvD.'roii, ι»ν, 6. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 54 διά τό φόρο νόμου. 
Φ<>,.ολον·(αν λογικόν έτος 1979 καί δι* £καστον έπόμενον φορολογικόν 

έτος επιβάλλεται και εισπράττεται φόρος επί του φορο
λογητέου είσοδήματος παντός προσώπου δπερ έκτήθη 
κατά τό φορολογικόν τούτο έτος.». 

3. Τό άρθρον 7 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : ι̂ οποηοίησις 
(α) Διά της διαγραφής των λέξεων «τής ημέρας τής αμέσως ™ ο ^ ° ^

7 

προηγουμένης» (3η καί 4η γραμμαΐ) καί τής άντικατα νόμου. 
στάσεως αυτών διά των λέξεων «τής τελευταίας ημέρας»



(|\) διά τής διαγραφής των λέξεων «τω αμέσως προηγουμένω 
τοΰ φορολογικού» (8η γρατμμή)' καί 

(γ ) διά τής έκ τής επιφυλάξεως αύτοΟ διαγραφής των λέξεων 
«έτει τω αμέσως προηγουμένω τοΟ φορολογικού» (5η 
γραμμή) καί της αντικαταστάσεως αυτών διά των λέξεων 
«φορολογικω Ιτει». 
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4. II παράγραφος (γ) τοΰ εδαφίου (1) τοϋ άρθρου 11 τοΰ 6α
οικοϋ νόμου τροποποιείται δια της διαγραφής των λέξεων «του έτους 
τοϋ αμέσως προηγουμένου» (5η και 6η γραμμαί). 

5. Τό άρθρον 12 τοΰ δασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: 
(α) Δια της έκ της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) αύτοΰ 

διαγραφής τών λέξεων «του έτους του αμέσως προηγου
μένου» (6η και 7η γραμμαί), της προσθήκης δύο τελειών ευθύς 
αμέσως μετά την λέξιν «έτους» (7η γραμμή), και τής δια
γραφής τών λέξεων «ή προκειμένου περί προσώπων παρε
χόντων μισθωτάς υπηρεσίας, κατά την διάρκειαν του φορο
λογικού έτους» (7η, 8η και 9η γραμμαί)' 

(β) διά τής έκ τής παραγράφου (β) τοΰ εδαφίου (2) αύτοΰ δια
γραφής τών λέξεων «έτει τω αμέσως προηγουμένω τοΰ φορο
λογικού έτους ή, προκειμένου περί προσώπων παρεχόντων 
μισθωτάς υπηρεσίας, εν τώ» (4η, 5η και 6η γραμμαί) ' 

(γ) διά τής έκ τής παραγράφου (γ) τοΰ εδαφίου (2) αύτοΰ 
διαγραφής τών λέξεων «έτει τω αμέσως προηγουμένω του 
φορολογικοΰ έτους» (4η και 5η γραμμαί) καϊ τής αντικα
ταστάσεως αυτών δια τών λέξεων «φορολογικώ έτει»* 

(δ) διά τής έκ τοΰ εδαφίου (3) αύτοΰ διαγραφής τών λέξεων 
«εν τω έτει τω αμέσως προηγουμένω τοΰ φορολογικού έτους, 
ή, εις την περίπτωσιν μισθωτών υπηρεσιών,» (6η, 7η και 8η 
γραμμαί) ' και1 

(ε) διά τής έκ τοΰ εδαφίου (4) αύτοΰ διαγραφής τών λέξεων 
«άναφορικώς προς τό έτος τό αμέσως προηγούμενον τοΰ 
φορολογικού έτους, ή, εις τήν περίπτωσιν μισθωτών υπη
ρεσιών,» (9η, 10η και 11η γραμμαί). 

6. Τό άρθρον 14 τοΰ βασικοΰ νόμου τροποποιείται διά τής έκ τοΰ 
εδαφίου (1) αύτοΰ διαγραφής τών λέξεων «τοΰ έτους τοΰ αμέσως 
προηγουμένου» (4η και 5η γραμμαί) . 

7. Τό άρθρον 15 τοΰ δασικοΰ νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : 
(α) Διά τής έν τέλει τοΰ εδαφίου (1) αύτοΰ αντικαταστάσεως 

τής τελείας διά δύο τελειών και τής προσθήκης τής ακο
λούθου επιφυλάξεως : 

«Νοείται στι έάν— 
(i) εντός οιασδήποτε περιόδου τριών ετών ύπάρχη 

αλλαγή τόσον εις τήν Ιδιοκτησίαν τών μετοχών εται
ρείας τινός δσον και ουσιώδης αλλαγή εϊς τήν φύσιν 
τής επιχειρήσεως τής εταιρείας, ή 

(ii) καθ* οιονδήποτε χρόνον άφ' δτου ή κλΐμαξ τών 
δραστηριοτήτων τής εταιρείας έχη σμικρυνθη ή 
καταστή αμελητέα και προ οιασδήποτε ουσιώδους 
άναδραστηριοποιήσεως τής επιχειρήσεως ύπαρξη 
αλλαγή είς τήν ιδιοκτησίαν τών μετοχών τής εται
ρείας, 

ουδεμία ζημία προκύψασα πρό της αλλαγής τής ιδιοκτη
σίας τών μετοχών της εταιρείας μεταφέρεται είς τά επό
μενα έτη μετά τήν τοιαύτην άλλαγήν.»' και 

(β) διά τής έν τέλει αύτοΰ προσθήκης τοΰ ακολούθου νέου 
εδαφίου : 



659 Ν. 40/79 

η' κν<·>\ 

^3) Δια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου αλλαγή εις 
την ίοιοκτησίαν των μετοχών της εταιρείας υπάρχει 

(α) έάν πρόσωπον τ ι άποκτφ πέραν του ήμίοεος 
του συνήθους μετοχικού κεφαλαίου της εται
ρείας, ή 

(β) έάν δύο ή περισσότερα πρόσωτχα όμοϋ ή κεχω
ρισμένως αποκτούν τουλάχιστον 5% τοΟ συνή
θους μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας οΰτως 
ώστε δλοι. ύμοΰ να αποκτούν πέραν τοΰ ήμίσεος 
του συνήθους μετοχικού κεφαλαίου της εται
ρείας.». 

8. Ιό ά(>θρον Κ> του βασικού νόμου διαγράφεται καί άντικαθί Γραπο
ιτααα» δια τοΟ ακολούθου νέου άρθρου :

 1,
°1

η
"": 

'
 r ί ο υ αρ0|.·ουι 

ι ΚΙΙΜΛΜΜ. 16. (1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) ΐ6ιοϋ 
''•ν·.·' Kit! (3) καί του άρθρου 20, παν φυσικόν πρόσωπον, δπερ βασικού 

αποδεικνύει κατά τρόπον Ικανοποιουντα τόν "Εφορον δτι
 ν μου

' 
ί'χει ή είχε τέκνον ή τέκνα ζωντα καθ' οιονδήποτε χρόνον 
διαρκουντος του φορολογικού Ετους, δικαιούται κατά τόν 
προσδιορισμόν του φορολογητέου αύτου είσοδήματος είς 
έκπτωσιν 

(i) έξ εκατόν πεντήκοντα λιρών άναφορικώς προς £κα
στον τέκνον μή συμπληρώσαν το δέκατόν έκτον έτος 
της ηλικίας αύτοΟ κατά τήν Εναρξιν τοΰ φορολο
γ ικού ?.τους, έάν τό τέκνον τούτο δέν φοίτα τακτ ι 
κώς έν οίωδήποτε σχολείω ή φοίτα τακτικώς έν 
σχολείο) στοιχειώδους εκπαιδεύσεως' 

(i i) έκ διακοσίων λιρών άναφορικώς προς Εκαστον 
τέκνον 6περ φοίτα τακτικώς έν σχολείω μέσης 
εκπαιδεύσεως, έν κολλεγίω, πανεπιστημίω ή 
έτέρω έκπαιδευτικώ Ιδρύματι εν τη Δημοκρατία



καί 
(i i i) άναφορικώς προς Κκαστον τέκνον, δπερ συνεπλή 

ρώσε κατά τήν έναρξιν τοΟ φορολογικού έτους τό 
δέκατο ν ίίκτον ούχι δμως τό είκοστόν δγδοον £τος 
της ηλικίας αύτου καί δπερ φοίτα τακτικώς έν 
σχολπω, κολλεγίω, πανεπιστημίω ή έτέοω άνεγνω
ρισμένω έκπαιδευτικώ Ιδρύματι έκτος της Κύπρου 
καί νοουμένου δτι τό τέκνον τούτο έχει εκπληρώσει 
πρό της ενάρξεως της φοιτήσεως του τάς στρατιω
τικάς του υποχρεώσεις ή έτυχεν αναστολής κατα
τάξεως είς τήν Εθνική ν Φρουράν, ΐοην προς τό 
ποσόν τό δαπανηθέν Οπό του φυσικού τούτου προσώ
που διά τήν συντήρησιν καί έκπαίδευσιν του τοιούτου 
τέκνου άλλ' έν ουδεμία περιπτώσει ύπερδαΐνουσαν 
τάς έξακοσίας λίρας : 

Νοείται δτι ουδέν ποσόν πέραν των διακοσίων 
λιρών εκπίπτεται έκτος έάν τό τέκνον έξασφαλίστ, 
έγγραφήν φοιτητοΟ παρά τω 'Υπουργώ Παιδείας 
της Δημοκρατίας : 

Νοείται περαιτέρω δτι ό ούτως έξοικονομούμενος 
φόρος δέν υπερβαίνει τό ποσόν των τριακοσίων 
λιρών. 

(2) Ουδεμία έκπτωσις θά χορηγήται άναφορικώς προς 
τέκνον ούτινος τό φορολογητέον εΙσόδημα του φορολο

γικού Ετους υπερβαίνει τό ποσόν της εκπτώσεως ήτις 
άλλως θά έχορηγεΐτο. 
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Τροποποίησις) 
toG άρθρου 1 7 
τοϋ βασικού 
νόμοι.·. 

Τροπσποίησιςι 
τοΰ άρθρου 21 
τοϋ βοιοικοΰ 
νόμοι

1
. 

Τροττοτιοιηοΐ(;| 
τοϋ άρθρου 23 
τοΰ βαοικοΰ 
νόμου ..-

Τροποποίησια, 
τοϋ άρθρου 25 
τοϋ βαισιικσϋ 
νόμου. 

ΤροποΊΤοίησκι 
τοϋ άρθρου 29 
τοϋ βαοσμκοΰ 
\όμου. 

Τροττοτιοίησις 
τοϋ άρθρου 40 
τοΰβοοικοϋ 
νώμοι*.· 

Τροποποίησιςι 
τοϋβοοικοϋ 
νόμου δια της 
προσθήκης . 
νέοι»· 
άρθροι.·. 

(3) Έν τώ παρόντι άρθρω ό δρος 'τέκνον' σημαίνει το 
νόμιμον τέκνον του φυσικού προσώπου του υποκειμένου 
εις την φορολογίαν και περιλαμβάνει τους προγονούς ή 
τέκνα υιοθετηθέντα δυνάμει του εκάστοτε έν ίσχύϊ Νόμου 
ύπό του φυσικού προσώπου του υποκειμένου είς τήν φορο
λογίαν ώς και το νόθον τέκνον γυναικός υποκείμενης είς 
φορολογίαν. 

(4) 'Οσάκις δύο η' πλείονα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται 
εκπτώσεως άναφορικώς προς τό αυτό τέκνον δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου, τό ποσόν της εκπτώσεως 
της χορηγούμενης άναφορικώς προς τό τέκνον θά έπιμερί
ζηται καθ' δν λόγον ήθελεν ό "Εφορος αποφασίσει μεταξύ 
των φυσικών τούτων προσώπων.». 

9. Τό άρθρον 17 τού βασικού νόμου τροποποιείται διά της έκ του 
εδαφίου (1) αυτού διαγραφής των λέξεων «£κ πεντήκοντα λιρών» 
(4η γραμμή) και της αντικαταστάσεως αυτών διά των λέξεων «έξ 
εκατόν είκοσι πέντε λιρών» και διά της έκ τοΰ εδαφίου (3) αύτοΰ 
διαγραφής τής λέξεως «εκατόν» (5η γραμμή) και της αντικαταστά
σεως αυτής διά των λέξεων «διακοσίων πεντήκοντα». 

10. Τό άρθρον 21 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται διά τής έν τω 
τέλει αυτού προσθήκης τού ακολούθου νέου εδαφίου, τοΰ υφισταμένου 
μέρους αυτού άριθμουμένου ώς εδαφίου (1) : 

«(2) Είς τήν περίπτωσιν φυσικοΰ προσώπου τό οποίον κέκτηται 
εισόδημα έξ οιουδήποτε αξιώματος ή μισθωτών υπηρεσιών ή έκ 
συντάξεων παραχωρείται πρόσθετος εχπτωσις ίση προς 3% τοΰ 
τοιούτου εισοδήματος.». 
11. Τό άρθρον 23 τού βασικοΰ νόμου τροποποιείται— 

(α) διά τής διαγραφής των λέξεων «έβδομήκοντα πέντε» (4η 
γραμμή) και τής αντικαταστάσεως αυτών διά τών λέξεων 
«εκατόν πεντήκοντα»' και 

(β) διά τής διαγραφής τής έν αύτώ επιφυλάξεως και τής αντι
καταστάσεως αυτής διά τής ακολούθου νέας επιφυλάξεως : 

«Νοείται δτι ή τοιαύτη έκπτωσις δύναται νά χορηγήται είς 
τήν σύζυγον οσάκις ό συμβίων μετ* αυτής σύζυγος δέν κέκτη
ται οιονδήποτε είσ6δη,μα.». 

12. Τό άρθρον 25 τοΰ βασικοΰ νόμου τροποποιείται διά τής δια
γραφής τών έν αύτώ λέξεων «τοΰ έτους τοΰ προηγουμένου» (15η 
γραμμή ώς επίσης 18η και 19η γραμμαί). 

13. Τό άρθρον 29 τοΰ βασικοΰ νόμου τροποποιείται διά τής δια
γραφής τών λέξεων «έτος τό προηγούμ€νον τοΰ φορολογικού έτους 
(8η και 9η γραμμαί) και τής αντικαταστάσεως αυτών διά τών λέξεων 
«φορολογικόν έτος». 

14. Τό άρθρον 40 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται διά τής έν τω 
τέλει αύτοΰ αντικαταστάσεως τών δύο τελειών διά τελείας (6η 
γραμμή) και τής διαγραφής τής έν αύτώ επιφυλάξεως. 

15. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά τής προσθήκης τοΰ ακο
λούθου νέου άρθρου ευθύς μετά τό άρθρον 53 : 
«ΜετοΛα 54. 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων του άρθρου 6— 
δράξεις ( α ) τ ό κ α τ α τ ο 2 τ °ζ 1 9 7 δ *τηθέν άλλο ή έξ αποδοχών 

εισόδημα προσώπου τινός υπόκειται είς κεχωρι
σμένην φορολογίαν διά τό φορολογικόν έτος 1979 
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δαοιί,υμένην έπΐ τοΰ τοιούτου εισοδήματος του έτους 
1978. ΕΙς τοιαύτας περιπτώσεις όμως ή πρόνοια 
του άρθρου 35 των περί Βεβαιώσεως κα ι ΕΙσπρά
ξεως Φόρων Νόμων, ή άφορώσα είς τήν εϊσπραξιν 
του φόρου, δέν θά έφαρμόζηται, ό δέ φόρος θά 
είναι πληρωτέος είς ουχί περισσοτέρας των πέντε 
ίσων ετησίων δόσεων της πρώτης δόσεως οϋσης 
πληρωτέας τήν Ιην Δεκεμβρίου, 1979' 

(β) φυσικόν πρόσωπον τό όποιον κτάται κατά τό έτος 
1978 εισόδημα άλλο ή έξ αποδοχών, κατά δέ τό 
έτος 1979 κτάται εΙσόδημα έξ αποδοχών, υπόκειται 
είς κεχωρισμένην φορολογία ν διά τό φορολογικόν 
έτος 1979 βασιζομένην επί των τοιούτων είσοδη
μάτων του 1978 και 1979 άλλ* ό ύπό του προσώπου 
τούτου καταβλητέος φόρος θά συνίσταται είς τό 
μέρος τοΰ ποσού τοΟ φόρου τό όποιον έχει τόν 
αυτόν λόγον προς τό όλικόν ποσόν του φόρου οίον 
καΐ τό ποσόν του είσοδήματος του προσώπου τούτου 
τό προερχόμενον έκ πηγών άλλων ή έξ αποδοχών 
προς τό όλικόν ποσόν τοΰ είσοδήματος αύτου : 

Νοείται δτι είς περίπτωσιν καθ* ήν πρόσωπον τ ι ήθελεν 
(αποδείξει προς πλήρη ΙκανοποΙησιν του 'Εφόρου δτι 
κατέβαλεν ανελλιπώς φόρον άπό του φορολογικού έτους 
1941 και εντεύθεν, αϊ διατάξεις τών παραγράφων (α) 
καΐ (β) , δέν εφαρμόζονται. Έν τοιαύτη περιπτώσει καί 
έφ* δσον τό πρόσωπον τούτο κέκτηται κατά τό έτος 1978 
είσόδημα μεγαλύτερον του είσοδήματος του έτους 1977, 
τό πρόσωπον τοΰτο υπόκειται είς κεχωρισμένην φορο
λογίαν διά τό φορολογικόν έτος 1979 βασιζομένην έπι 
του τοιούτου εισοδήματος του έτους 1978, άλλ* ό ύπό 
του προσώπου τούτου καταβληθείς φόρος διά τό φορολο
γικόν έτος 1978 εκπίπτεται ύπό μορφήν πιστώσεως έναντι 
του οϋτω πληρωτέου φόρου.». 

16. Τό Πρώτον Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως Τροπο
άκολούθως : " «οί^ις 

(α) Διά της έκ τοΟ έν τη δευτέρα παραγράφω της δευτέρας Παρορ^™* 
επιφυλάξεως της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 1 τήμοβτοςτοΟ 
αύτου ορισμού της λέξεως «δαπάναι» διαγραφής τών ·οοι«>ο 
λέξεων «τό αμέσως έπόμενον του έτους» (9η καί 10η

 ν6
*

ιου
· 

γράμμα!)* 
(Β) διά της έκ τοΟ έν τη τρίτη παραγράφω της δευτέρας επιφυ

λάξεως της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 1 αύτου 
όρισμοΟ της λέξεως «δαπάναι» διαγραφής τών λέξεων «τοΟ 
αμέσως επομένου του έτους» (12η γραμμή)* 

(γ ) διά της έκ τοΟ έν τη τετάρτη παραγράφω της δευτέρας επι
φυλάξεως της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 1 αύτου 
ορισμού της λέξεως «δαπάναι» διαγραφής τών λέξεων «τω 
αμέσως έπομένω τοΟ έτους» (19η γραμμή)* 

(δ) διά τής έκ του έν τη ύποπαραγράφω (1) της παραγράφου 1 
αύτοΟ όρισμοΟ τών λέξεων «καθαρόν προϊόν πωλήσεως» 
διαγραφής τών λέξεων «του έτους του αμέσως προηγου
μένου» (4η γραμμή). 

(ε) διά της έκ τοΟ έν τη ύποπαραγράφω (1) της παραγράφου 1 
αύτοΟ όρισμοΟ xfffc λέξεως «κέρδη» διαγραφής τών λέξεων 
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"Εναρξις 
Ισχύος τοΰ 
παρόντος 
Νόμου. 

«έτος το αμέσως προηγούμενον του φορολογικού» (1η και 
2α γραμμαί) καΐ της αντικαταστάσεως αυτών δια τών 
λέξεων «φορολογικόν έτος». 

(στ) διά της έκ της παραγράφου 2 αύτοΟ διαγραφής τών λέ
ξεων «την αμέσως προηγουμένην» (6η γραμμή). 

(ζ) δια της έκ της πρώτης παραγράφου της υποπαραγράφου 
(1) της παραγράφου 4 αύτου διαγραφής τών λέξεων «το 
αμέσως έπόμενον του έτους» (1η γραμμή)* 

(η) δια τής έκ της πρώτης παραγράφου, τής δευτέρας παρα
γράφου της υποπαραγράφου (1) τής παραγράφου 4 αύτου 
διαγραφής τών λέξεων «έτος τό αμέσως προηγούμενον του 
φορολογικού έτους» (3η και 4η γραμμαί) και τής αντικα
ταστάσεως αυτών διά τών λέξεων «φορολογικόν έτος»" καΐ 

(θ) διά τής έκ τής υποπαραγράφου (2) τής παραγράφου 7 
αύτοΟ διαγραφής τών λέξεων «έτος τό αμέσως προηγού
μενον τοΟ φορολογικού έτους» (9η και 10η γραμμαί) και 
τής αντικαταστάσεως αυτών διά τών λέξεων «φορολογικόν 
έτος». 

17. Τό Δεύτερον Παράρτημα του (δασικού νόμου τροποποιείται ώς 
ακολούθως: 

(α) Διά τής έκ τοΟ πίνακος αντικαταστάσεως τών αριθμών 
«£400» (1η γραμμή) διά του αριθμού «£700»' 

(β) διά τής διαγραφής τών λέξεων «Έφ* έκαστης λίρας υπέρ 
τάς £400 μέχρι £700, 75 μίλς» (2α γραμμή)* καΐ 

(γ) διά τής έν τή επιφυλάξει τής παραγράφου 2 αύτοΟ προσ
θήκης ευθύς μετά τήν λέξιν «δύνανται» (10η γραμμή) τών 
λέξεων «κατά τά πρώτα επτά έτη άπό τής ενάρξεως τής 
επιχειρήσεως αυτών». 

18. Τό άρθρον 3 τοΟ περί Φορολογίας τοΟ Εισοδήματος (Τροπο
ποιητικού) Νόμου του 1979 καταργείται και αντικαθίσταται διά του 
ακολούθου νέου άρθρου :' 
«ΈΜορξις 3. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύΐ άπό τοΟ άρξαμένου 
Ισχύος. την Ιην 'Ιανουαρίου, 1979 φορολογικού έτους, πλην τής 

παραγράφου (γ) του άρθρου 2 ήτις τίθεται έν ίσχύΐ άπό 
του άρξαμένου τήν Ιην 'Ιανουαρίου, 1978 φορολογικού 
έτους.». 

19. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύΐ άπό του φορολογικού έτους 
του αρχομένου τήν Ιην Ιανουαρίου, 1979. 


