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Αρ. 2309, 18.3.88 

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 26 του 1988 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Φορολογίας του 
Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος τους 1988 και θα αναγινώσκηται 
ομού μετά των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 1961 έως 
(Αρ. 2) του 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 1988. 

90 του 1972 
56 του 1982. 

2. Το εδάφιον (1) του άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται 
διά της ενθέσεως, αμέσως μετά την παράγραφον (η) αυτού, της 
ακολούθου παραγράφου: 

«(ηΐ) πάσα δαπάνη γενομένη, ανεξαρτήτως του εάν εγένετο προς 
κτήσιν εισοδήματος ή όχι, 

(ι) διά την συντήρησιν οικοδομής αναφορικώς 
προς την οποίαν ισχύει Διάταγμα Διατηρήσεως 
εκδοθέν δυνάμει του περί Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας Νόμου, εάν ο Υπουργός Εσωτε
ρικών πιστοποιή ότι αι δαπάναι εγένοντο διά 
την συμπλήρωσιν των έργων συντηρήσεως της 
τοιαύτης οικοδομής· 

(ιι) διά την συντήρησιν, διατήρησιν ή αποκατά
στασιν αρχαίου μνημείου καθοριζομένου εις 
τον Δεύτερον Πίνακα του περί Αρχαιοτήτων 
Νόμου, εάν ο Διευθυντής του Τμήματος 
Αρχαιοτήτων πιστοποιή ότι αι δαπάναι εγέ
νοντο διά την συμπλήρωσιν των έργων συντη
ρήσεως, διατηρήσεως ή αποκαταστάσεως του 
τοιούτου αρχαίου μνημείου: 

Νοείται ότι ουδεμία έκπτωσις δυνάμει της παρού
σης παραγράφου θα χορηγήται— 
(α) καθ* ην έκτασιν το ποσόν των δαπανών 

υπερβαίνει το ποσόν των εκατόν λιρών ανά 

Κεφ. 31 
48 του 1964 
32 του 1973. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

58 του 
4 του 
21 του 
60 του 
47 του 
37 του 
12 του 
15 του 
8 του 
40 του 
24 του 
41 του 
33 του 
76 του 
14 του 
73 του 
180 του 
163 του 
301 του 

1961 
1963 
1966 
1969 
1973 
1975 
1976 
1977 
1979 
1979 
1981 
1983 
1984 
1984 
1985 
1985 
1986 
1987 
1987. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 
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τετραγωνικόν μέτρον εμβαδού της οικοδομής ή 
του αρχαίου μνημείου 

(β) αναφορικώς προς οιονδήποτε ποσόν το οποίον 
ο ιδιοκτήτης της τοιαύτης οικοδομής ή 

>Κεφ;3ΐ αρχαίου μνημείου έλαβε δυνάμει του εδαφίου 
48 του 1964 (2) του άρθρου 8 του περί Αρχαιοτήτων Νόμου 
32 του 1973. ή παρά οιουδήποτε δημοσίου ταμείου.». 

Τροποποίησις 3. Το άρθρον 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
ϊουβ^ού 2 (α> Δ ι α ττ1ζ ε κ ττ1ζ υποπαραγράφου (ιι) της επιφυλάξεως της 
νόμου. παραγράφου (β) του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής των λέξεων 

«διά περίοδον τριών ετών, αρχομένην από της ημερομηνίας 
ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου» (τρίτη, τετάρτη και 
πέμπτη γραμμαί) και της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων 
«μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1989,»· 

(β) διά της εκ της υποπαραγράφου (ιιι) της επιφυλάξεως της 
παραγράφου (β) του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής των λέξεων 
«διά περίοδον τριών ετών» και της αντικαταστάσεως των διά 
των λέξεων «μέχρι του τέλους του φορολογικού έτους εντός του 
οποίου συμπληρώνονται πέντε έτη»* 

(γ) διά της διαγραφής της υποπαραγράφου (ν) της παραγράφου (δ) 
του εδαφίου (2) αυτού και της αντικαταστάσεως αυτής διά της 
ακολούθου υποπαραγράφου: 
«(ν) εις περιπτώσεις καθ ' ας από της 26ης Οκτωβρίου 1984 

μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1992 γίνονται υπό περιφε
ρειακής εταιρείας λεωφορείων δαπάναι προς απόκτησιν 
•στοιχείων παγίου ενεργητικού συγκειμένων εκ νέων λεω
φορείων δημοσίας χρήσεως, τα οποία χρησιμοποιούνται 
διά τους σκοπούς της τοιαύτης εταιρείας: 

Νοείται ότι οσάκις ο Έφορος ικανοποιήται ότι η 
τοιαύτη απόκτησις ήρξατο εντός της τοιαύτης περιόδου, 
πλην όμως δεν συνεπληρώθη, αι τοιαύται δαπάναι εκπί
πτονται εφ ' όσον γίνονται μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου, 
1993.»· και 

(δ) διά της διαγραφής της δευτέρας επιφυλάξεως της παραγράφου 
(β) του εδαφίου (4) αυτού και της αντικαταστάσεως της διά της 
ακολούθου επιφυλάξεως: 

«Νοείται περαιτέρω ότι απαλλάττεται του φόρου οιονδή
ποτε ποσόν εξισωτικής προσθέσεως το οποίον προκύπτει εκ 
της πωλήσεως από της 26ης Οκτωβρίου 1984 μέχρι της 31ης 
Δεκεμβρίου 1992, υπό προσώπου τινός, λεωφορείου δημοσίας 
χρήσεως προς περιφερειακήν εταιρείαν λεωφορείων.». 

Τροποποίησις 4. Το άρθρον 19 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εξ αυτού 
τουάρθρου49 διαγραφής των λέξεων «θα έχη ασφαλίσει την ζωήν αυτού ή της συζύγου 
του Βασικού - . , , , , Λ , Λ 

νόμου. του», οπουδήποτε αύται απαντώνται εις το άρθρον 19, και της αντι
καταστάσεως των διά των λέξεων «θα έχη ασφαλίσει την ζωήν αυτού ή 
της συζύγου ή του συζύγου αυτού». 

Τροποποίησις 5. Το άρθρον 23 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται 
του άρθρου 23 § ι α τ ο υ ακολούθου νέου άρθρου: 
του βασικού 
νόμου. «Έκπτωσις 23. Κατά την εξακρίβωσιν του φορολογητέου εισοδή

διάσύζυγον μ α τ 0 ς οιουδήποτε φυσικού προσώπου το οποίον είναι 
^συζύγου, έγγαμον και του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος συμβιοί μετ' 
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αυτού αλλά στερείται φορολογητέου εισοδήματος, χορηγείται 
έκπτωσις διακοσίων πεντήκοντα λιρών δια τον ή την 
σύζυγον: 

Νοείται ότι εάν ο συμβίων ή η συμβιούσα σύζυγος του εν 
λόγω φυσικού προσώπου κέκτηται φορολογητέον εισόδημα, 
η τοιαύτη έκπτωσις επιμερίζεται εις αμφότερους τους συζύ
γους αναλόγως του φορολογητέου εισοδήματος εκάστου.». 

6. Το εδάφιον (2) του άρθρου 16 του περί Φορολογίας του Εισο
δήματος (Τροποποιητικού) Νόμου του 1987 (Αριθμός 163 του 1987) 
τροποποιείται διά της εξ αυτού διαγραφής των λέξεων «της παραγράφου 
(γ)» (πρώτη γραμμή) και της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «των 
παραγράφων (α) και (γ)». 

7.—(α) Τηρουμένων των ακολούθων διατάξεων, ο παρών Νόμος 
τίθεται εν ισχύι από του φορολογικού έτους του αρχομένου την 1ην 
Ιανουαρίου 1988. 

(β) Η ισχύς του άρθρου 2 θεωρείται ως αρξαμένη από του φορο
λογικού έτους του αρξαμένου την Ιην Ιανουαρίου 1987. 

(γ) Η ισχύς του άρθρου 3 θεωρείται ως αρξαμένη από της 26ης 
Οκτωβρίου 1987. 

(δ) Η ισχύς του άρθρου 6 θεωρείται ως αρξαμένη από της 10ης 
Ιουλίου 1987. 

Τροποποίησης 
του άρθρου 16 
του Νόμου 163 
του 1987. 

Έναρξις 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 


