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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΪΌΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

&π Άρ. 1683 της 23ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1981 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Φορολογίας τοϋ Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1981 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 24 τοΟ 1961 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1979 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό. παρών Νόιμος θά άναφέρηται ώς ό περί Φορολογίας του Συνοπτικός 

Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1981 κιαΐ θά άναγιγνώ τίτλος, 
σκηται όμου μετά των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων 58τοϋ 1961 
του 1961 εως 1979 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «;ό δασικός νό 2? τοϋ 1966 
μος») ό δέ βασικός νόμος και ό παρών Νόμος θά άναφέρωνται 6θτοθΐ969 
όίμοΟ ώς οι περί Φοιρολογίας του Εισοδήματος Νόμοι τοΟ 1961 εως 47 τοϋ 1973 
1981 37 τοϋ 1975 

12 τοϋ 1976 
15 τοϋ 1977 
8τοϋ 1979 

40 τοϋ 1979. 
2. Τό άιρθρον 2 του βασικού νομού τροποποιείται ώς ακολούθως: τροποποίησις 

(α) Διά της προσθήκης του ακολούθου νέου ορισμού ευθύς ^f^utoi)2 

μετά τον όρισμόν της λέξεως «Δημοκρατία». νόμου. 
«'Δηιμοσία Εταιρεία* σημαίνει εταίρείαν ή]τις εξέδωσε 

πρόσίκλησιν δι" εγγραφή ν προς τό κοινόν εν τη Δημο
κρατία και της όποιας— 

(i) ό αριθμός των μετόχων δεν εΐναι μικρότερος των 
διακοσίων* 

(ii) ούδεις μέτοχος κατέχει αμέσως ή εμμέσως μόνος 
ιή μετά της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων αύτου 
μεταχάς μετά δικαιώματος ψήφου πέραν των εΤκο<σι 
πέντε τοις εκατόν του εκδοθέντος και καταβληθέν
τος κεφαλαίου" και 

(iii) τό εκδοθέν και καταβληθέν μετοχικόν κεφάλαιον 
δεν είναι χαμηλότ&ρον του ποσού των εκατόν χιλιά
δων λιρών'»' 

(615) 
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'(β) δια της εκ του ορισμού των λέξεων «εξηρτημένον πρόσω
πον» διαγραφής των λέξεων «τήν σύζυγον προσώπου τινός 
ή παν άγαμον τέκνον αύτου» (1η και 2α γραμμαί) και της 
αντικαταστάσεως αυτών δια των λέξεων «παν άγαμον τέκνον 
προσώπου τινός». 

3. Το άρθρον 5 τοΟ βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως : 
(α) Aide της έκ της πρώτης επιφυλάξεως της παραγράφου (γ) 

rroO εδαφίου (2) οα>του διαγραφής των λέξεων «ιό δε πληρω
τέος φόρος έπι του εΙσοδήματος τούτου είναι τό μικρότερον 
ποσόν τό όποιον εξευρίσκεται διά του υπολογισμού μέ <3άσιν 
τους φορολογικούς συντελεστάς τους προβλεπόμενους δια 
φυσικά πρόσωπα έν τω Δευτέρω παραρτήματι ή τόν συντε
λεστήν των πεντήκοντα μίλς κατά λίραν» (13η, 14η, 15η, 
16η, 17η, 18η και 19η γραμμαί) καΐ της αντικαταστάσεως 
αυτών διά των ακολούθων λέξεων «τό όποιον υπερβαίνει 
τό ποσόν των δύο χιλιάδων λιρών»* 

(Β)ί διά της έκ της επιφυλάξεως του εδαφίου (3) αυτού διαγρα
φής τών λέξεων «της παρούσης παραγράφου» (2α γραμμή) 
και της αντικαταστάσεως αυτών διά τών λέξεων «του πα
ρόντος εδαφίου». 

(γ) διά της έκ του ορισμού της λέξεως «Κύπριος» του εδαφίου 
 (3) αύτου διαγραφής τών λέξεων «της παρούσης παραγρά

φου» (1η γραμμή) και της αντικαταστάσεως αυτών διά τών 
λέξεων «του παρόντος εδαφίου»' και 

(δ) διά τής έκ της παραγράφου (γ) τοΟ ορισμού τής λέξεως 
«(Κύπριος» του εδαφίου (3) αύτου διαγραφής τών λέξεων 
«της παρούσης παραγράφου» (2<χ και 3η γραμμαί) και τής 
αντικαταστάσεως αυτών διά τών λέξεων «του παρόντος 
εδαφίου». 

Τροπο«οίησις 4. Τό άρθρον 8 τοΟ βασικοΟ νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : 
τοϋάρθρουβ „ * * ■ . - * ~ ' ~ . ,·Ν> . ~ 
τορβασικοΟ !(α) Δια της διαγραφής της παραγράφου (ι) αυτού και τής 
νόμου. αντικαταστάσεως της διά τής ακολούθου νέας παραγράφου: 

«(i) τό εισόδημα φυσικού τίνος προσώπου έκ χρεωγράφων 
τής Κυπριακής Κυβερνήσεως : 

Νοείται δτι— 
(α) τό δυνάμει τής παρούσης παραγράφου άπαλ

λαττό,μενον συνσλικόν ποσόν έκ του είσοδή
ματος φυσικού τίνος προσώπου καΐ τών έξ 
αύτου τυχόν εξαρτωμένων δεν θά ύπερβαίνη 
τάς έξακοσίας, λίρας" 

(β)< ό Υπουργός τών Οικονομικών δύναται, διά 
διατάγματος δημοσιευομένου εν τη έπισήμω 
έφηΐμερίδι τής Δημοκρατίας, νά έπεκτείνη την 
άπαλλαγήν ε'ίς εΙσόδημα πηγάζον έκ χρεω
γράφων ή ομολογιών, άλλων τών έν τή πα
ρούση παραγράφω ειδικώς οριζομένων, έάν 
το Ύπουργικόν Συμβούλιον ίκοα/οποιηθή δτι 
διά τής τοιαύτης απαλλαγής εξυπηρετείται 
κάλλιον τό δημόσιον συμφέρον'»' 

(Β) διά τής έκ τής επιφυλάξεως τής παραγράφου (ια) αύτου 
διαγραφής τής λέξεως «τριακοσίας» (4η γραμμή) και τής 
αντικαταστάσεως αυτής δια τής λέξεως «έξακοσίας»' 

ΤροποποΙησις 
τοϋ άρθρου 5 
τοΰ βοκηκοΟ 
νόμου. 
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(γ) ίδια της προσθήκης των ακολούθων νέων παραγράφων 
ευθύς μετά την παράγραφον (ια), τών υφισταμένων παρα
γράφων (ιβ) έως (κγ) άναγραμματιζομένων ως παραγρά
φων (ιδ) έως (κε) αντιστοίχως: 

«(ιβ) μερίσματα κτώμενα ύπό φυσικού τίνος προσώπου 
έκ μετοχών δημοσίων εταιρειών Ιδρυθεισών έν τη Δημο
κρατία και έχουσών έν αύτη τον κύριον τόπον τών εργα
σιών των : 

Νοείται δτι το δυνάμει της παρούσης παραγράφου άπαλ
λαττόμενον συνολικόν ποσόν εκ του εισοδήματος φυσικού 
προσώπου και τών έξ αύτοΰ τυχόν εξαρτωμένων δεν θά 
ύπερδαίνη τάς τιετρακοσίας λίρας" 

(ιγ) αί άποδοχαί ξένων λειτουργών οιουδήποτε ιδρύ
ματος ασκούντος έν τη Δη,μοκροπία έκπαιδευτικήν, πολιτι
στική ν ή επιστημονική ν λειτουργίαν, έάν ό Υπουργός Οικο
νομικών ίκανοποιηθη δτι δια της τοιαύτης απαλλαγής εξυ
πηρετείται κάλλιον το δημόσιον συμφέρον'»' 

(δ) δια της έκ της παραγράφου (ιη), ως αύτη έχει άναγραμμα
τισθή, διαγραφής του γράμματος «δ» (2α γραμμή) καΐ της 
(αντικαταστάσεως αυτού διά τοΰ γράμματος «ε»' 

(ε) διά τής διοτγίραφής τής παραγράφου (κγ) , ώς αύτη έχει 
•άναγρα.μματισθή, καΐ τής αντικαταστάσεως της διά τής 
ακολούθου νέας παραγράφου : 

«!(!κγ) Τά ένενήκοντα τοις εκατόν τών εις τήν Δημο
κρατίαν εισαχθέντων κερδών ή μερισμάτων οιασδήποτε 
επιχειρήσεως διεξαγόμενης έκτος τής Δημοκρατίας ύπό 
Κυπρίου διαμένοντος έν τη Δημοκρατία ή ύπό εταιρείας 
ελεγχομένης ύπό Κυπρίων και εχόντων συμφέρον ουχί 
κοαώτερον τών δεκαπέντε τοις εκατόν τής τοιαύτης επι
χειρήσεως'»' 

στ) διά τής έκ τής παραγράφου (κδ), ώς αύτη έχει άναγραμ
ματισθή, διαγραφής τών λέξεων «διά περίοδον πέντε ετών 
ώς και δι' έτέραν άλλην περίοδον οΐαν και ύφ' οϋς ορούς 
το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελε καθοίρίσει» (4η·, 5η καΐ 
6η γραμμαι) καΐ τής έν τω τέλει αυτής προσθήκης τής ακο
λούθου επιφυλάξεως : 

«Νοείται δτι εις τήν περίπτωσιν εξαγωγών, αί όποΐαι 
εμπίπτουν εις καθωρισμένην, δι' αποφάσεως του Υπουρ
γού Οικονομικών εγκρινομένης ύπό του Υπουργικού Συμ
βουλίου, κατηγορίαν προϊόντων τά όποια κατά τήν κρίσιν 
αύτου χρήζουν ηύξημένης ενθαρρύνσεως προς έπίτευξιν 
ή αύξησιν τής εξαγωγής αυτών, δ Υπουργός Οικονομι
κών δύναται, ύπό τοιούτους δρους και περιορισμούς οίους 
ούτος ήθελε διατυπώσει έν τήάποίφάσει αύτρ,ΰ, νά οώξήση 
το ούτω άπαλλαττόμενον ποσσστόν τοΰ εισαγομένου ξένου 

. συναλλάγματος μέχρι περαιτέρω ποσοστού έκ τριών τοις 
έΐκατόν»· 

(ζ) διά τής έν τω τέλει αυτού προσθήκης τής ακολούθου νέας 
παραγράφου : 

«ΐ(κστ) τά τριάκοντα τοις εκατόν τοΰ ποσού τοΰ δαπα
νηθέντος ύπό φυσικού τίνος προσώπου προς άπόκτησιν τής 
πρώτης εκδόσεως μετοχών δημοσίων εταιρειών αί όποΐαι 
θά ίδρυθοΰν ή θά μετατραπούν εις δημοσίας εταιρείας έν 
τη Δημοκρατία μετά τήν έναρξιν τής ισχύος τοΰ παρόντος 
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ιΝόμου ή μολονότι ίδρύθησαν προ της ενάρξεως της ισχύος 
του* παρόντος Νόμου εξέδωσαν πρόσκλησιν δι' έγγραφήν 
π|ρός το κοινόν εν τη Δημοκρατία μετά τήν Ιην 'Ιανουα
ρίου, 19811 : 

'Νοείται ότι— 
(ι); τό πρόσωπον τούτο παραμένει ιδιοκτήτης των με

τοχών πέραν του τέλους του Ετους το όποιον Μπε
ται του έτους κατά τό όποιον έκτήθησαν αύται" 

(ii)j ή τοιαύτη: απαλλαγή δεν δύναται νά όπειρβη ποσόν 
ίσον προς τό εν τέταρτον του φορολογητέου εισο
δήματος τοΟ προσώπου τούτου, προτού άφαιρε
ιθώσιν α'ι προσωπικά! εκπτώσεις' 

(iii) είς τόν ύπολογιαμόν του πληρωτέου φόρου θά 
προστίθεται τό ποσόν καθ' δ ή διαφορά μεταξύ 
τοΟ πληρωτέου φόρου και τοϋ φόρου, όστις θά κα
τεβάλλετο έάν ή μνησθεΐσα απαλλαγή δέν έγέ
νετο, υπερβαίνει τό ποσόν τό ίσον προς τετρακό
σια μιλς έφ' έκαστης λίρας του οϋτω δαπανηθέν
τος ποσού.»" 

'(η); διά της διαγραφής της εν τω τέλει αύτου δευτέρας επιφυ
λάξεως και της αντικαταστάσεως της διά της ακολούθου 
νέας επιφυλάξεως :. 

«(Νοείται περαιτέρω ότι διά τους σκοπούς της παρα
γράφου (κγ) — 

(i) ιό όρος 'Κύπριος' έχει τήν εννοιαν ή οποία άποδί
ιδεται είς αυτόν υπό τοΟ εδαφίου (3) του άρθρου 
5 καΐ περιλαμβάνει πρόσωπον όπερ κατέχει αδειαν 
μονίμου διαμονής έν τη Δημοκρατία· 

(ii) ό όρος 'έίπιχείρησις' περιλαμβάνει παροχήν προ
σωπικών υπηρεσιών ύπό άνεξάρτητον ιδιότητα έφ' 
όσον διατηρείται σταθερά βάσις έν τη άλλοδοπτη.». 

Τροποποίησις 5. Τό άρθρον 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : 
του «ρθρου ( α ) § ι α ^ ς £κ τ ο υ· εδαφίου (1) αύτου διαγραφής των λέξεων 
βοκπκοο <<!^ΧΡ ι τ ° ΰ ποσού του κατά τ ά π ρ ώ τ α πέντε ετη κερδηΘέντος 
νόμου. τόκου» (6η καΐ 7η γράμμα! ) · και 

(β) διά τής διαγραφής του εδαφίου (2) αύτου και τής αντικα
ταστάσεως αύτου διά του ακολούθου νέου εδαφίου : 

«(2) Εισόδημα κτηθέν ύπό μσρφήν τάκου έπί ξένου χρη
μοίτικοΟ κεφαλαίου τό όποιον οιονδήποτε πρόσωπον έδα
νείσθηι και έπενέδυσεν έν τη Δημοκρατία, απαλλάσσεται 
του φόρου μέχρι του ποσού τού κοίτα τά πρώτα πέντε ετη 
κ'ερδηθέντος τόκου, έάν ό Υπουργός Οικονομικών, Ικα
νοποιηθή ότι τά συμφέροντα τής Δημοκρατίας εξυπηρε
τούνται κάλλιον διά τής τοιαύτης απαλλαγής.». 

Τροποποίησις 6, Τό άρθρον 11 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής ένθε
του άρθρου σεως ευθύς μετά τήν παράγραφον (ζ) του εδαφίου (1) αύτου τής 
«oraiKoO ακολούθου νέας παραγράφου, τής υφισταμένης παραγράφου (η) άνα
νόμου. γραμματιζομένης ώς παραγράφου (θ)!:; 

«(η) τόκος μέχρι ποσού χιλίων διακοσίων λιρών πληρωθείς ανα
φορικούς προς δάνειον δηίμιουργηθέν διά τήν άνοϋκοδόμησιν 
κατοικίας χρησιμοποιούμενης συνήθως ύπό προσώπου τινός 
ή τών τέκνων αύτου διά σκοπούς ίδιοκατοικήσεως*». 
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7. Το άρθρον 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: Τρσποποίησις 
(α) Δια της διαγραφής της έν τη παραγράφω (β) του εδαφίου ^ £ 2 ! S > 1 2 

(2) αύτου επιφυλάξεως, και της αντικαταστάσεως αυτής διά νόμου. 
της ακολούθου νέας επιφυλάξεως : 

«Νοείται δτι έπι τών μεταχειρισμένων εγκαταστάσεων 
και μηχανημάτων άνηΐκόνίτων είς οιασδήποτε επιχειρηθείς 
διεξαγαμένας εντός της Δημοκρατίας άϊτινες συγχωνεύ
ονται παραχωρείται δκπτωσις λόγω επενδύσεως ίση; προς 
είκοσι πέντε τοις εκατόν της ιέπ' αυτών γενομένης κεφα
λαιουχικής δαπάνης υπό τοιούτους δρους οίους ό Υπουρ
γός Οίκονομικών ήθελε καθορίσει έάν οδτος Ικανοποιηθη 
δτι τα συμφέροντα της Δηιμοίκρατίας εξυπηρετούνται κάλ
λιον διά της τοιαύτης συγχωνεύσεως.»" 

(β) διά της έν τω τέλει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) 
αύτου προσθήκης της ακολούθου νέας επιφυλάξεως: 

«Νοείται περαιτέρω δτι εις τήν περίπτωσιν δημοσίας 
εταιρείας αί δυνάμει τών παραγράφων (β) καΐ (γ) χο
ρηγούμενοι εκπτώσεις λόγω επενδύσεως είναι ηύξημέναι 
κατά πεντήκοντα τοΐς έικατόν.»' και 

(γ) διά της προσθήκης, ευθύς μετά τήν ύποπαράγραφον (ii) της 
παραγράφου (δ) του εδαφίου (2), της ακολούθου νέας υπο
παραγράφου : 

«ι(ϋΐ) ε!ς περιπτώσεις καθ' ας άπό της 1ης 'Ιανουαρίου, 
19&Ί μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου, 1982 γίνονται ύπό με
ταποιητικής τίνος επιχειρήσεως δαπάναι προς άπόικτησιν 
στοιχείων παγίου ενεργητικού συγκειμένων εκ νέων μη
χανημάτων ή διά τήν άνοικοδάμησιν βιομηχανικών κτι
ρίων: 

ΙΝοεΓται δτι οσάκις ό "Έφορος ίκανοποιήται δτι ή 
τοιαύτηι άπόκτησις ή,ρξιατο εντός της άνω περιόδου, πλην 
δμως δεν συνεπληρώθη, αί τοιαΟται δαπάναι εκπίπτονται 
έφ' δσον γίνονται μέχρι της 31ης Δεκ&μβ,ρίου,, 1983.». 

8. Το άρθιρον 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς άκολού τρσποποίησις 
θ ω ς : του δρθρου 16 

(α)ι διά της έκ τής π α ρ ά γ ρ α φ ο (i) του εδαφίου (1) αύτου δια y^"^*01*00 

γραφής τών λέξεων «έικατόν πεντήκοντα» (Τη γραμμή) και 
τής αντικαταστάσεως αυτών διά τών λέξεων «διακοσίων πεν
τήκοντα»'· 

(β) διά τής έκ τής παραγράφου (ii) του εδαφίου (1) διαγρα
φής τής λέξεως «διακοσίων» (;1ηι γραμμή) καΐ τής αντικα
ταστάσεως αυτής διά τής λέξεως «τριακοσίων» και τής δια
γραφής τής λέξεως «και» (5ηι γραμμή)' 

(γ) διά τής ε κ τής παραγράφου (iii) του εδαφίου (1) διαγρα
φής τής λέξεως «έξακοσίας» (114η1 γραμμή) και τής αντι
καταστάσεως αυτής διά τής λέξεως «χιλίας»" 

(δ) διά τής έκ τής επιφυλάξεως τής παραγράφου (iii) του εδα
φίου (ιΐ) διαγραφής τής λέξεως «διακοσίων» (1η γραμμή) 
και τής αντικαταστάσεως αυτής διά τής λέξεως «τριακο
σίων»' 

(ε) διά τής έκ τής παραγράφου (iii) του εδαφίου (1) διαγρα
φής τής δευτέρας επιφυλάξεως, τής έν τω τέλει τής πρώτης 
επιφυλάξεως αντικαταστάσεως τών δύο τελειών διά 
τελείας" 
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ΤροποποΙησις 
του άρθρου 17 
τοϋ βασικοΟ 
νόμου. 

ΤροπσποΙησις 
τοϋ άρθρου 
17ΑτοΟ 
βασικοΰ 
νόμου. 

Κατάργησις 
τοϋ άρθρου 
18 τοϋ 
βασικοϋ 
νόμου καΐ 
άντικατά-

οτσσις 
αύτοΰ 
διά νέου 
άρθρου. 
Τροποποίησις 
τοϋ άρθρου 
20 τοϋ 
βασικοϋ 
νόμου. 

(στ) διά της έν τω τέλει τοϋ εδαφίου (1) προσθήκης τών ακο
λούθων νέων παραγράφων : 
«(iv) εκ πεντακοσίων λιρών άναφσρικώς προς έκαστο ν 

τέκνον δπερ φοίτα τακτικώς έν σχολείω τριτοβάθμιας 
εκπαιδεύσεως έν τη Δηιμοκρατία* 

(ν) έκ τριακοσίων λιρών άναφορικώς προς έ'καοτον τέκνον 
το όποιον υπηρετεί εις τήν ΈΘνικήν Φρουράν.»' καΐ 

(ζ) διά της προσθήκης ευθύς μετά το εδάφιον (,1) του ακο
λούθου νέου εδαφίου (2), τών υφισταμένων εδαφίων (2) 
εως (4) άναριθμουμένων ώς εδαφίων (3) εως (5) αντι
στοίχως: 

«(2) Πάσα εργαζομένη! γυνή, ήτις αποδεικνύει κατά 
τρόπον ίκανοποιουντα τόν "Εφορο ν ότι έχει ή είχε τέκνον 
ή τέκνα ζώντα καθ' οιονδήποτε χρόνον οιαρκουντος του 
φορολογικού 'έτους, δικαιούται κατά τόν προσδιορισμόν 
του φορολογητέου αυτής ©ίσοδήιματος είς εκπτωσιν, επι
προσθέτως της έν τη παραγράφω (ί) του εδαφίου (1) 
καθοριζομένης εκπτώσεως, έξ εκατόν λιρών άναφορικώς 
προς εκαστον τέκνον ιμή συμπληρώσαν τό πέμπτον έτος 
της ηλικίας αύτου κατά τήν εναρξιν του φορολογικού 
έτους, έάν τό τέκνον τοΰτσ μεριμναται τακτικώς είς οιον
δήποτε βρεφοκομικόν ή παιδοκομικόν σταθμόν ή είς έγκε
κριμένον κατ' οίκον παιδοκάμον.». 

9. Τό άρθρον 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολού
θως: 

(α). Διά της έκ του εδαφίου (|1) αύτου διαγραφής των λέξεων 
«έξ εκατόν είκοσι πέντε» (4η γραμμή) καΐ της αντικατα
στάσεως αυτών διά τών λέξεων «έκ διακοσίων»' 

(β) διά της έκ του εδαφίου (2) αύτου διαγραφής της λέξεως 
«πεντήκοντα» (3η και 4η γραμμαι) και της αντικαταστά
σεως αύτης διά της λέξεως «διακοσίων»* και 

(γ): διά τής έκ του εδαφίου (3) αυτού διαγραφής τών λέξεων 
«διακοσίων πεντήκοντα» (5η γραμμή), και τής αντικατα
στάσεως αυτών διά τής λέξεως «τετρακοσίων»· 

10. Τό εδάφιον (1) του άρθρου 17Α του βασικού νόμου τροπο
ποιείται διά τής έν αύτώ προσθήκης, ευθύς μετά τήν λέξιν «δυνάμει» 
(4η γραμμή), τών λέξεων «τών παραγράφων (ϋ) καΐ (iii)» καΐ της 
έξ αυτοί) διαγραφής τής λέξεως «διακοσίων» (5η: γραμμή) και της 
αντικαταστάσεως αυτής διά τής λέξεως «πεντακοσίων». 

11. Τό άρθρον 18 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθί
σταται διά του ακολούθου νέου άρθρου : 
«"Εκπτωσις 18. Έάν πρόσωπον άποδείξη δτι καθ' οιονδήποτε χρόνον 

εντός του φορολογικού έτους είχε τήν ήλικίαν τών έξή
κοντα πέντε ετών ή μεγαλυτέραν ήλικίαν, δικαιούται είς 
έκπτωσιν διακοσίων λυρών.». 

λόγω 
γήρατος. 

12. Τό άρθρον 20 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: 
(α) Διά της έξ αύτοΟ διαγραφής τών λέξεων και αριθμών «του 

άρθρου 16 ή 19 ή 23» (2α γραμμή) και της αντικαταστάσεως 
αυτών διά τών λέξεων και αριθμών «τών άρϋρων 16, 17, 17Α, 
18, 19 και 23.»' και 

(β) διά της έν αύτώ ένθέσεως ευθύς μετά τάς λέξεις «μή δια
μένον ή» (2α γραμμή) τής λέξεως «μή». 
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ΤροποποΙησις 
τοϋ άρθρου 
21 του 
βασικού 
νόμου. 

Τροιτοποίησις 
τοϋ άρθρου 
2 3 τ ο 0 
βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ βασικού 
νόμου διά της 
προσθήκης 
νέου άρθρου. 

ΤροποποΙησις 
του άρθρου 
39 τοϋ 
βασικού 
νόμου. 
ΤροτιοποΙησις 
τοΰ Πρώτου 
Παραρτήματος 
τοϋ βασικού 
νόμου. 

13. Τό εδάφιον (2) του άρθρου 21 του βασικού νόιμου τροποποιείται 
δια της έξ αύτου διαγραφής του ποσοστού «3%» (3η γραμμή) και 
τής αντικαταστάσεως αυτού" διά των λέξεων «τέσσαρα τοις εκατόν». 

14. Τό άρθρον 23 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής έξ 
αύτου διαγραφής τών λέξεων «έ'κατόν πεντήκοντα» (4η γραμμή) 
και τής αντικαταστάσεως αυτών διά τών λέξεων «διακοσίων πεντή
κοντα.». 

15. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά τής προσθήκης, ευθύς μετά 
τό άρθρον 28Β του ακολούθου νέου άρθρου : 
«Φορολογία 28Γ. Τηιρουμένων τών διατάξεων τής έν τή παραγράφω 
έΓέπενδύσίον (Ύ) τ ο ^ εδαφίου (2) του άρθρου 5 του βασικού νόμου 
έξωτεριχοΰ. πρώτης επιφυλάξεως, εΐίς την περίπτωσιν εισοδήματος έξ 

•επενδύσεως τό όποιον υπερβαίνει τό ποσόν τών δύο χιλιά
δων λιρών, τούτο υπόκειται είς φορολογίαν κατά συντε
λεστήν πεντήκοντα μιλς κατά λίραν : 

'Νοείται δτι τό είσόδηίμα τούτο δεν θά προστίθεται με 
οιονδήποτε άλλον είσόδηίμα.». 

16. Τό εδάφιον (1) του άρθροιυ 39 του* βασικού νόμου τροποποιείται 
διά τής ένθέσεως, ευθύς μετά τήν λέξιν «διεξάγοντος» (5η γραμμή), 
τής λέξεως «εργασίας». 

17. Τό Πρώτον Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται διά 
τής έκ τής παραγράφου 4(1)ί(ϋ)(α) αύτου διαγραφής τών λέξεων 
«έτος τό αμέσως προηγούμενον τοΟ φορολογικού έτους» (5η καΐ 6η 
γραμμαί), και τής αντικαταστάσεως αυτών διά τών λέξεων «φορολο
γικόν έτος». 

18. Τό Δεύτερον Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως Τροποποίησις 
ακολούθως:, _ C S f c 

(α) ιΔιά τής διαγραφής τής παραγράφου 1 αύτου και τής άντι τοΰ βασικού 
καταστάσεως της διά τής ακολούθου νέας παραγράφου : νόμου. 
«1. Τηρουμένων τών διατάξεων τής παραγράφου 4 του πα

ιρόντος Παραρτήματος οί φορολογικοί συντελεσταί θά 
είναι ώς εκτίθενται έν τω ακολουθώ πινάκι : 

Έφ' έκαστης λίρας μέχρι ποσοϋ 
Έφ' έκαστης λίρας όπερ τάς 
Έφ' έκαστης λίρας υπέρ τάς 
Έφ' έκαστης λίρας υπέρ τάς 
Έφ' έκαστης λίρας υπέρ τάς 
Έφ' έκαστης λίρας όπερ τάς 
Έφ' έκαστης λίρας υπέρ τάς 
Έφ' έκαστης λίρας όπερ τάς 
Έφ' έκαστης λίρας υπέρ τάς 
Έφ' έκαστης λίρας υπέρ τάς 
Έφ' έκαστης λίρας υπέρ τάς 
Έφ' έκαστης λίρας όπερ τάς 
'(β) διά τής έν αύτώ προσθήκης τών ακολούθων παραγράφων 2 

και 3, τών υφισταμένων παραγράφων 2 και 3 άναριθμου
μένων ώς παραγράφων 4 και 5 άντιστοίχωςι : 
«2. Είς τήν περίπτωσιν προσώπου πάσχοντος έκ στερήσεως 

τής οράσεως ή έκ μονίμου τινός μειώσεως ταύτης εις 
βαθμόν καθιστώντα αυτήν ανεπαρκή δι' έργασίαν, διά 

Φορολογητέον 
Εισόδημα 

ϋ £ 1,000.. 
£ 1,000 μέχρι 
£ 1,500 μέχρι 
£ 2,000 μέ/ρι 
£ 2,500 μέχρι 
£ 3,000 μέχρι 
£ 3,500 μέχρι 
£ 4,000 μέχρι 
£ 5,000 μέχρι 
£ 6,000 μέχρι 
£ 8,000 μέχρι 
£10,000 

£ 1,500 
£ 2,000 
£ 2,500 
£ 3,003 
£ 3,500 
£ 4,000 
£ 5,000 
£ 6,000 
£ 8,000 
£10,000 

Φορολογικός 
Συντελεστής 

Μηδέν 
. . 100 μίλς 
. 150 μίλς 

. . 200 μιλ; 

. . 250 μίλς 

. . 300 μίλς 

. . 350 μίλς 

. . 400 μίλς 

. . 450 μίλς 

. . 500 μίλς 

. . 550 μίλς 

. . 600 μ^λς». 
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* τήν οποίαν ή ορασις εΐναι αναγκαία, παρέχεται πίστω
σις έναντι του καταβλητέου φόρου έκ διακοσίων λιρών, 
'άλλα το συνολικόν ποσόν πιστώσεως το όποιον οδτω 
δύναται νά έπιτραπη ώς έκπτωσις καθ' οιονδήποτε φαρο
λογικόν έτος δεν θά ύπερβαίνη τον συνολικόν φό>ρον τόν 
ι&π* αύτοΟ καταβλητέον δια τό ύπό έξέτασιν φορολο
γικόν ίέτος. 

3. Εις τήν περίπτωσιν φυσυκοΰ προσώπου όπερ έχει ή είχε 
πλείονα των τριών ζώντων τέκνων καθ* οιονδήποτε 
χρόνον διαρκουντος του φορολογικού έτους, παρέχεται 
πίστωσις έναντι του ύπ' αύτοΟ καταβλητέου φόρου έκ 
δεκαπέντε λιρών δι* Εκαχπον τέκνον, άλλα τό συνολικόν 
ποσόν πιστώσεως τό όποιον ούτω δύναται νά έπιτραπή 
ώς έκπτωσις καθ' οιονδήποτε φορολογικόν έτος δέν θά 
ύπερβαίνη τόν συνολικόν φόρον τόν όπ' αύτου καταίβλη
τέον διά τό ύπό Ιέξέτασιν έτος.»' 

(γ) ή δευτέρα παράγραφος αύτου τροποποιείται διά της δια
γραφής της υποπαραγράφου (α) της εν αύτη επιφυλάξεως 
*(2α μέχρι 19η γραμμαΐ) καΐ της αντικαταστάσεως αύτης διά 
της ακολούθου νέας υποπαραγράφου' :; 
«ι(α) ιόσάκις ό "Εφορος ίκανοποιήται δτι εισόδημα εταιρείας 

κατατίθεται μετά τήν έναρξιν της ισχύος του παρόντος 
Νόμου εις ,είδικόν. λογαριασμόν έκτος επιχειρήσεως και 
χρησιμοποιείται διά σκοπούς άγορας νέων μηχανημά
των, εξαιρουμένων μηχανοκινήτων οχημάτων, τούτο 
φορολογείται κατά συντελεστήν 250 μίλς έφ' έκαστης 
λίρας, έάν δε ήδη κατείβλήθη έπ' αύτοΟ φόρος κατά με
γαλύτερον συντελεστήν, ό ούτω καθ* ύπερβσλήν κατα
βληθείς φόρος επιστρέφεται'»' 

(δ) διά της διαγραφής της παραγράφου 5 αυτοί), ώς 
άνηριθμήθή. 

19. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύΐ άπό του φορολογικοί) έτους 
του άρξοίμένου τήν Ιην 'Ιανουαρίου, 1981. 


