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Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1989 εκοίδετα· 
με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 101 του 1989 

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 Εισοδή

ματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1989 και θα αναγιγνώσκηται ομού 
μετά των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 1961 έως 1989 (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 1989. 

2. Το άρθρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της διαγραφής του 
ορισμού των όρων «αλλοδαπός» και «πολίτης της Δημοκρατίας» και της 
αντικαταστάσεως των διά των ακολούθων νέων ορισμών: 

«'Αλλοδαπός' σημαίνει, διά τους σκοπούς των άρθρων 8 (κε), 28Α, 28Β 
και 28Δ, φυσικόν πρόσωπον το οποίον δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας 
και δεν κατέχει άδειαν μονίμου διαμονής εν τη Δημοκρατία εκδοθείσαν 
συμφώνως προς τους εκάστοτε εν ισχύι περί Αλλοδαπών και Μετανα

στεύσεως Κανονισμούς μετά την 16ην Αυγούστου 1960, περιλαμβάνει δε 
πολίτην της Δημοκρατίας ο οποίος είναι μονίμως εγκατεστημένος εκτός 
της Δημοκρατίας ή έχει επανεγκατασταθή εν αυτή, αλλά το χρονικόν 
διάστημα από της τοιαύτης επανεγκαταστάσεως αυτού δεν υπερβαίνει τα 
πέντε έτη: 

Νοείται ότι φυσικόν τι πρόσωπον το οποίον ελογίζετο ως αλλοδαπός 
προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου λογίζεται ως αλλοδα

πός διά περίοδον πέντε ετών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος 
Νόμου, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι δεν πληροί απαντάς τους όρους 
του παρόντος ορισμού· 

'Πολίτης της Δημοκρατίας' σημαίνει φυσικόν πρόσωπον όπερ κέκτη

ται την έννοιαν ήτις αποδίδεται εις αυτό δυνάμει των διατάξεων των 
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εκάστοτε εν ισχύι περί Πολίτου της Δημοκρατίας Νόμων και περι

λαμβάνει πρόσωπον το οποίον δύναται να απόκτηση την ιδιότητα του 
πολίτου δυνάμει εγγραφής.». 

3. Το άρθρον 8 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της προσθήκης της 
ακολούθου νέας υποπαραγράφου μετά την υποπαράγραφον (ν) της επιφυλά

ξεως της παραγράφου (κστ): 
«(vi) διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου ποσόν δαπανηθέν διά 

την απόκτησιν μετοχών πρώτης εκδόσεως θεωρείται ότι περιλαμβά

νει το ποσόν το οποίον αντιπροσωπεύει την αγοραίαν αξίαν 
υφισταμένων μετοχών ιδιωτικής εταιρείας αίτινες κατά την ημερο

μηνίαν της μετατροπής αυτής εις δημοσίαν κατείχοντο υπό προ

σώπου τινός, είτε αύται απεκτήθησαν διά καταβολής χρηματικού 
ποσού είτε διά δωρεάς (bonus) από τον χρόνον της ιδρύσεως της 
ιδιωτικής εταιρείας μέχρι και τον χρόνον μετατροπής αυτής εις 
δημοσίαν, και 'αγοραία αξία' διά τους σκοπούς της υποπαραγράφου 
αυτής είναι, εκείνη εις την οποίαν προσφέρεται η μετοχή εις το 
κοινόν άμα τη προσκλήσει δι ' εγγραφήν.». 

4. Το άρθρον 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της εν τη παραγράφω (α) του εδαφίου (ii) αυτού ενθέσεως, 

αμέσως μετά τας λέξεις «αστικής» (έκτη γραμμή), των λέξεων 
«υπεραστικής»· και 

(β) διά της εν τη παραγράφω (β) του εδαφίου (U) αυτού ενθέσεως, 
αμέσως μετά τας λέξεις «Οι όροι» (πρώτη γραμμή), των λέξεων 
«υπεραστική οδική γραμμή,». 

5. Το άρθρον 15 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της απαλείψεως 
της τελείας εις το τέλος της επιφυλάξεως του εδαφίου (1) αυτού, της 
αντικαταστάσεως αυτής διά δύο τελειών και της προσθήκης της ακολούθου 
επιφυλάξεως: 

«Νοείται περαιτέρω ότι υποχρεώσεις προς πιστωτάς εμπορίου δημιουρ

γηθείσαι προ της 14ης Αυγούστου 1974 η πληρωμή των οποίων ανεστάλη 
δυνάμει του περί Ανακουφίσεως Οφειλετών (Προσωριναί Διατάξεις) 
Νόμου δεν λαμβάνονται υπ ' όψιν διά σκοπούς προσδιορισμού των 
ζημιών.». 
6.—(1) Τηρουμένου του εδαφίου (2) ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύι από 

της δημοσιεύσεως του εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
(2) Η ισχύς του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου θεωρείται ως αρξαμένη 

από της 1ης Ιανουαρίου 1981. 


