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Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1987 
εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 301 του 1987 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1987 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Φορολογίας του 
Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1987 και θα ανα-
γιγνώσκηται ομού μετά των περί Φορολογίας των Εισοδήματος Νόμων 
του 1961 έως 1987 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») 
και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι 
περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμοι του 1961 έως (Αρ. 2) του 1987. 

2. Το άρθρον 2 του βασικού νόμου διά του παρόντος τροποποιείται 
ως ακολούθως: 

(α) Διά της εκ του ορισμού του όρου «αλλοδαπός» (ως ούτος 
διαλαμβάνεται εις το άρθρον 2 του Νόμου 163 του 1987) 
διαγραφής της φράσεως «αλλά το χρονικόν διάστημα από της 
τοιαύτης εγκαταστάσεως αυτού δεν υπερβαίνει το έν έτος» (δύο 
τελευταίοι γραμμαί) και της αντικαταστάσεως της διά της 
φράσεως «αλλά δεν διεξάγει αμέσως ή εμμέσως οιανδήποτε 
εμπορικήν ή βιομηχανικήν επιχείρησιν εν τη Δημοκρατία »· και 

(β) διά της εκ του ορισμού του όρου «πολίτης της Δημοκρατίας» 
(ως ούτος διαλαμβάνεται εις το άρθρον 2 του Νόμου 163 του 
1987) διαγραφής της φράσεως «και περιλαμβάνει πρόσωπον το 
οποίον δύναται να απόκτηση την ιδιότητα του πολίτου δυνάμει 
εγγραφής.». 

3. Το άρθρον 12 του βασικού νόμου διά του παρόντος τροποποιείται 
ως ακολούθως: 

(α) Διά της εκ της υποπαραγράφου (ιιι) της παραγράφου (δ) του 
εδαφίου (2) αυτού διαγραφής του αριθμού «1987» (τρίτη γραμμή) 
και της αντικαταστάσεως αυτού διά του αριθμού «1988»· 

(β) διά της εκ της επιφυλάξεως της υποπαραγράφου (ιιι) της 
παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής του αριθμού 
«1988» (έκτη γραμμή) και της αντικαταστάσεως αυτού διά του 
αριθμού «1989»· 
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(γ) διά της εκ της υποπαραγράφου (ιν) της παραγράφου (δ) του 

εδαφίου (2) αυτού διαγραφής του αριθμού «1987» (τρίτη γραμμή) 
και της αντικαταστάσεως αυτού διά του αριθμού «1988»· και 

(δ) διά της εκ της επιφυλάξεως της υποπαραγράφου (ιν) της 
παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής του αριθμού 
«1988» (έκτη γραμμή) και της αντικαταστάσεως αυτού διά του 
αριθμού «1989». 

Έναρξις 4. Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύι από του αρχομένου την Ιην 
ισχύος του Ιανουαρίου, 1988 φορολογικού έτους. 
Νόμου. 


