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Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 
1983 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπρια

κής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 41 του 1983 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1981 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Φορολογίας του Συνοπτικός 

Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1983 και θα αναγιγνώ J lJ^J 1 9 6 1 
σκηται ομού μετά των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νό'μων 4 του 1963 
του 1961 έως 1981 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως «ο βασικός 21 του 1966 
νόμος»), ο δε βασικός νόμος ικαι ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 60του 1969 
ομού ως οι περί Φορολογίας του ιΕισοδήΐματος Νόμοι του 1961 έως *ίτου JjjT? 
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2. Το άρθρον 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίησις 
(α) Δια της εκ τη,ς υποπαραγράφου (ιιι) της παραγράφου Sj£J«!rt 

(δ) του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής του αριθμού «1982» (2α νόμου. 
γραμμή) και της αντικαταστάσεως του διά του αριθμού «1984»" 

(β) διά της εκ της επιφυλάξεως της υποπαραγράφου (ιιι) 
της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής του 
αριβμού «1983» (τελευταία γραμμή) και της αντικαταστάσεως 
του διά του αριθιμού «1985»* και 

(γ) διά της ευθύς μετά την επιφύλαξιν της υποπαραγράφου 
(ιιι) της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) αυτού προσθήκης 
της αΙκολούθου νέας υποπαραγράφου: 

ι«(ιν) εις περιπτώσεις καθ* ας από 1ης Ιανουαρίου, 1983 
ιμέχρι της 31ης Δεκεμβρίου, 1984, γίνονται υπό γεωργυκής ή 
κτηνοτροφικής τίνος επιχειρήσεως δαπάναι προς απόκτησιν 
στοιχείων ποτ/ίου ενεργητικού συγκειμένων εκ νέων μηχανη
μάτων τα οποία χρησιμοποιούνται διά γεωργικούς ή κτηνο
τροφικούς σκοπούςf 

'Νοείται ότι οσάκις ο Έφορος ικανοποιήται ότι η τοιαύτη 
από»κτησις ήρξατο εντός της άνω περιόδου, πλην όμως δεν 
συνεπληρωθη, αι τοιαύται δαπάναι εκπίπτονται εφ' όσον 
γίνονται μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου, 1985.». 

3. Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύι από του φορολογικού έτους Έναρξις 
του αρξα·μένου την ϊην Ιανουαρίου, 1983. ισχύος του 

Νόμου. 


