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Ο περί Φορολογίας των Κληρονομιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
1986 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημο

κρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 138 του 1986 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Φορολογίας των 

Κληρονομιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1986 και θα αναγι

νώσκηται ομού μετά των περί Φορολογίας Κληρονομιών Νόμων του 
1962 έως 1986 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος»), 
ο δε βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι 
περί Φορολογίας των Κληρονομιών Νόμοι του 1962 έως (Αρ. 2) του 
1986. 

2. Το άρθρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εν τω 
τέλει του ορισμού των λέξεων «περιουσιακά στοιχεία» αντικατα

στάσεως της άνω τελείας διά κόμματος και της προσθήκης των 
ακολούθων: 

«καθώς και καταθέσεις εις οιανδήποτε τράπεζαν αποθανόντος 
προσώπου, όπερ δεν είχε την κατοικίαν του (DOMICILE) εν τη 
Δημοκρατία.». 
3. Το άρθρον 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Διά της εν τη παραγράφω (α) της επιφυλάξεως αυτού, 
αντικαταστάσεως της λέξεως «πέντε» (2α γραμμή) διά της 
λέξεως «πεντήκοντα»· 

(β) διά της εν τη παραγράφω (β) της επιφυλάξεως αυτού, 
αντικαταστάσεως της λέξεως «τριών» (5η γραμμή) διά των 
λέξεων «εβδομήκοντα πέντε»* 

(γ) διά της εν τη παραγράφω (γ) της επιφυλάξεως αυτού 
αντικαταστάσεως των λέξεων «χιλίων πεντακοσίων» (3η 
και 4η γραμμαί) διά των λέξεων «πεντήκοντα χιλιάδων»· 
και 

(δ) διά της εν τη παραγράφω (δ) της επιφυλάξεως αυτού, 
αντικαταστάσεως των λέξεων «χιλίων πεντακοσίων» (2α 
γραμμή) διά των λέξεων «πεντήκοντα χιλιάδων». 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται διά της εν αυτώ ενθέσεως, 
ευθύς μετά το άρθρον 18Α του ακολούθου νέου άρθρου: 

18Β. Εις περίπτωσιν καθ' ην ο Έφορος ικανοποιείται 
ότι ο φόρος κληρονομιάς κατέστη επιβλητέος επί περι

ουσιακών στοιχείων συγκειμένων εκ δωρεών γονέων προς 
τέκνον επί τω θανάτω του τέκνου τούτου, το ποσόν του 
φόρου κληρονομιάς το αναλογούν επί των δωρεών τούτων 
αναφορικώς προς το κληρονομικόν μερίδιον των γονέων 
μειούται κατά ποσοστό ν πεντήκοντα τοις εκατόν». 

«Μείωσις 
φόρου εις 
περίπτωσιν 
καθ' ην 
περιουσιακά 
στοιχεία 
κληρονο
μούνται 
υπό γονέων. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

67 του 1962 
71 του 1968 
3 του 1976 

13 του 1985 
93 του 1986. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποπόίησις 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του βασικού 
νόμου διά της 
ενθέσεως νέου 
άρθρου. 
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Εφαρμογή 5. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται εν σχέσε ι προς την φορολογίάν 
NO ουΡΟνΤ°ς ^ κληρονομιάς παντός προσώπου αποθνήσκοντος κατά ή μετά την 

ημερομηνίαν της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου εν τη επισήμω 
εφημερίδι της Δημοκρατίας: 


