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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2563 της 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 225 του 1990 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1961 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 1989 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του Εισοδή Συνοπτικός 

ματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 και θα διαβάζεται μαζί με τους ***<*

περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 1961 μέχρι (Αρ. 4) του 58 του 1961 
1989 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 4 του 1963 
βασικός νόμος και ο Νόμος αυτός θα αναφέρονται μαζί ως οι περί βοΤ°*> !Μ9 
Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμοι του 1961 μέχρι 1990. 47 του 1973 

37 του 1975 
12 του 1976 
15 του 1977 
8 του 1979 
40 του 1979 
24 του 1981 
41 του 1983 
33 του 1984 
76 του 1984 
14 του 1985 
73 του 1985 
180 του 1986 
163 του 1987 
301 του 1987 
26 του 1988 
109 του 1988 
133 του 1988 
173 του 1988 
233 του 1988 
14 του 1989 
39 του 1989 
101 του 1989 
137 του 1989. 
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Τροποποίηση 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
TOU άρθρου 2 σ » αυτ^ σ τ η ν κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου 
νόμου. ορισμού: 

«'κόμμα' σημαίνει πολιτικό κόμμα εγγεγραμμένο με βάση 
199 του 1989 τις διατάξεις των περί Πολιτικών Κομμάτων (Κτήση, Κατοχή 

3 του 1990. κ α ι Διάθεση Ακίνητης και Κινητής Ιδιοκτησίας) Νόμων του 
1989 και 1990». 

Τροποποίηση 3 . Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
^ΒασΤού11 α ^ σ ω ζ *χετα τ Τ Ι ν παράγραφο (η ΐ ) αυτού της ακόλουθης νέας παρα
νόμου, γράφου: 

«(η2) εισφορές που γίνονται σε κόμματα μέχρι ποσού τριών χιλιάδων 
λιρών από φυσικά πρόσωπα και μέχρι ποσού δέκα χιλιάδων 
λιρών από νομικά πρόσωπα, αναφορικά με κάθε φορολογικό 
χρόνο.». 

Τροποποίηση 4. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικα
τουάρθρου 15 τ ο σ τ α σ η α π ο τ ο εδάφιο (5) αυτού της φράσης «31ην Μαίου 1989» 
του βασικού . ' ,. , „ . » « ; ,~Α~ 
νόμου (τρίτη γραμμή) με τη φράση «31ην Δεκεμβρίου 1990». 


