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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2567 της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1990 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 245 του 1990 
ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1990 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του Εισο
δήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1990 και θα διαβάζεται 
μαζί με τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 1961 έως 
1990 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμοι του 1961 έως (Αρ. 2) του 1990. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
58 του 1961 
4 του 1963 
21 του 1966 
60 του 1969 
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 
77 του 1990. 
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Τροποποίηση 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
του βασικού ^α) Με τΤ1 διαγραφή του ορισμού του όρου «Δημόσια Εταιρεία» και 
νόμου. την αντικατάσταση του με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

«'Δημόσια Εταιρεία* σημαίνει εταιρεία η οποία εξέδωσε 
πρόσκληση για εγγραφή, προς το κοινό στη Δημοκρατία και 

.της οποίας—,;,:' ^-■-.·····.',' 
(α) Ο αριθμός των μετόχων οι οποίοι κατέχουν μετοχές 

με δικαίωμα ψήφου δεν είναι μικρότερος των τρια
' ■' κοσίων· 

(β) εξαιρουμένης της Δημοκρατίας και των οργανισμών 
δημόσιας ωφέλειας ή των εταιρειών των οποίων η 
Δημοκρατία κατέχει μετοχές σε ποσοστό πέραν του 
^ενήντα τοις εκατόν,, κανένας μέτοχος κατέχει άμεσα 
ή έμμεσα μόνος ή μαζί με τη σύζυγο και τα ανήλικα 
τέκνα του μετρχίς; με δικαίωμα ψήφου πέραν του 
τριάντα τοις εκατόν τόύ συνόλου των μετοχών με 
δικαίωμα ψήφου: 

Νοείται ότι σε περίπτωση που το ποσοστό συμ
μετοχής υπερβεί οποτεδήποτε το τριάντα τοις εκατόν 
εξ αιτίας γάμου ή κληρονομικής διαδοχής εκ δια
θήκης^ή εξ αδιάθετου, παραχωρείται μεταβατική 
περίοδος τεσσάρων χρόνων για να αποκατασταθεί το 
επιτρεπόμενο ποσοστό συμμετοχής* 

(γ) οι κύριοι μέτοχοι δεν κατέχουν μαζί μετοχές με 
δικαίωμα ψήφου πέραν του εβδομήντα τοις εκατόν 
του συνόλου των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 

Για σκοπούς της παρούσας παραγράφου

'κύριος μέτοχος' σημαίνει το πρόσωπο το 
οποίο κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστο δέκα 
τοις εκατόν των μετοχών με δικαίωμα ψήφου* και 

(δ) το μετοχικό κεφάλαιο που έχει εκδοθεί και κατα
βληθεί δεν είναι χαμηλότερο του ποσού των πεντα
κόσιων χιλιάδων λιρών: 

Νοείται ότι εταιρεία η οποία είναι εξ ολοκλήρου εξαρτη
μένη από δημόσια εταιρεία με την κατοχή άμεσα ή έμμεσα 
μετοχών με δικαίωμα ψήφου λογίζεται επίσης ως δημόσια 
εταιρεία*». 

(β) Με τη διαγραφή του όρου «φόρος» και την αντικατάσταση του 
με τον ακόλουθο ορισμό: 

«'φόρος* σημαίνει το φόρο εισοδήματος ο οποίος επιβάλ
λεται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και περιλαμβάνει τον 
εταιρικό φόρο*»* και 

(γ) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των 
ακόλουθων νέων ορισμών: 

«'εταιρικός φόρος' σημαίνει το φόρο ο οποίος επιβάλλεται 
πάνω στο εισόδημα κάθε οργανισμού προσώπων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος Νόμου* 

'μεταποιητική επιχείρηση' σημαίνει επιχείρηση η οποία 
ασχολείται με δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στον 
τομέα της μεταποίησης όπως αυτός καθορίζεται με Κανο
νισμούς οι οποίοι εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.». 
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3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από 
την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) των λέξεων «Πρόσωπον όπερ, τη 
αδεία του ιδιοκτήτου, κατέχει τοιαύτην ακίνητον περιουσίαν άνευ 
καταβολής μισθώματος θα λογίζηται κατέχον ταύτη ν διά ή εκ μέρους 
του ιδιοκτήτου» (ένατη μέχρι δωδέκατη γραμμή) και την αντικατάσταση 
τους με τις ακόλουθες λέξεις: 

«Στην περίπτωση— 
(Α) Προσώπου το οποίο κατέχει τέτοια ακίνητη περιουσία 

με την άδεια του ιδιοκτήτη χωρίς την καταβολή μισθώ
ματος θα θεωρείται ότι την κατέχει για λογαριασμό ή 
εκ μέρους του ιδιοκτήτη· 

(Β) μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή του προσωπικού 
εταιρείας περιορισμένης ευθύνης η οποία ελέγχεται από 
όχι περισσότερα των πέντε προσώπων ή προσώπου το 
οποίο κατέχει μετοχές και το οποίο χρησιμοποιεί για 
σκοπούς κατοικίας ή ψυχαγωγίας κατοικία η οποία 
ανήκει στην εταιρεία, θα θεωρείται ότι την κατέχει για 
λογαριασμό ή εκ μέρους της εταιρείας*». 

4. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) μετά τη λέξη «Δημο

κρατίας» (δεύτερη γραμμή) των λέξεων «ή σε υπάλληλο οποιου
δήποτε οργανισμού δημόσιου δικαίου»· 

(β) με την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης στο τέλος της 
παραγράφου (γ): 

«Νοείται ότι το ύψος του επιδόματος σε υπάλληλο νομικού 
προσώπου δημόσιου δικαίου δεν υπερβαίνει το ύψος του 
αντίστοιχου επιδόματος σε μέλος της Δημόσιας Υπηρεσίας 
της Δημοκρατίας·»· 

(γ) με την προσθήκη της ακόλουθης παραγράφου μετά την παρά
γραφο (ζ): 

«(ζΐ) οποιοδήποτε φιλοδώρημα ή εφάπαξ ποσό το οποίο 
παραχωρείται κατά την αποχώρηση οποιουδήποτε προσώπου 
από την εργασία του υπό όρους, κριτήρια και προϋποθέσεις 
που καθορίζονται με Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται από 
το Υπουργικό Συμβούλιο: 

Νοείται ότι στην περίπτωση νομικού προσώπου δημόσιου 
δικαίου, το ποσό το οποίο καταβάλλεται πέραν από το 
φιλοδώρημα ή το εφάπαξ ποσό δε θα υπερβαίνει το ποσό το 
οποίο προνοείται στους οικείους Κανονισμούς οι οποίοι 
ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 
παρόντος Νόμου. Η απαλλαγή αυτή ισχύει για περίοδο πέντε 
χρόνων από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόν
τος Νόμου·»· 

(δ) με τη διαγραφή της παραγράφου (ί) και την αντικατάσταση της 
με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«(i) Το εισόδημα οποιουδήποτε φυσικού προσώπου και των 
τυχόν εξαρτωμένων του από χρεώγραφα της Κυπριακής 
Κυβέρνησης: 

Νοείται ότι ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, με 
διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφη

Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 
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μερίδα της Δημοκρατίας και κάτω από οποιουσδήποτε 
όρους κρίνει αναγκαίο να επιβάλει, να επεκτείνει την 
απαλλαγή εισοδήματος μέχρι ποσού εξακόσιων λιρών 
το οποίο πηγάζει από άλλα χρεόγραφα ή ομολογίες που 
δεν καθορίζονται ειδικά στην παρούσα παράγραφο, αν 
το Υπουργικό Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι με την 
απαλλαγή αυτή εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον»· 

(ε) με τη διαγραφή από την επιφύλαξη της παραγράφου (ιβ) της 
λέξης «εξακοσίας» (τέταρτη γραμμή) και την αντικατάσταση 
της με τις λέξεις «χίλιες διακόσιες»

(στ) με την απάλειψη της άνω τελείας στο τέλος της επιφύλαξης της 
παραγράφου (ιβ), την αντικατάσταση της με δύο τελείες και την 
προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης: 

«Νοείται περαιτέρω ότι μέρισμα το οποίο λαμβάνει 
οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο και οι τυχόν εξαρτώμενοι του 
μέχρι ποσού εξακόσιων λιρών από μετοχές εταιρείας η οποία 
λογιζόταν ως δημόσια εταιρεία πριν από την έναρξη της 
ισχύος του παρόντος Νόμου, λογίζεται ως μέρισμα από 
μετοχές δημόσιας εταιρείας για περίοδο πέντε χρόνων από 
την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, 
ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η εταιρεία δεν πληροί όλους 
τους όρους όπως καθορίζονται στον ορισμό 'Δημόσια 
Εταιρεία'.»· 

(ζ) με τη διαγραφή της παραγράφου «(κδ)» και την αντικατάσταση 
της με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«(κδ) ολόκληρο το ποσό του ξένου συναλλάγματος που εισά
γεται στη Δημοκρατία από την παροχή εκτός της Δημο
κρατίας μισθωτών υπηρεσιών σε ιδιωτικές επιχειρή
σεις*»· 

(η) με τη διαγραφή στην πρώτη επιφύλαξη της παραγράφου (κε) 
της φράσης «εις φορολογίαν κατά τους εν τη παραγράφω 4 του 
Δευτέρου Παραρτήματος» (όγδοη και ένατη γραμμές) και την 
αντικατάσταση της με τη φράση «σε φορολογία με φορο
λογικούς συντελεστές οι οποίοι εκτίθενται στην παράγραφο 2 
του Δεύτερου Παραρτήματος»· 

(θ) με την προσθήκη της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου μετά το 
τέλος της υποπαραγράφου (vi) της επιφύλαξης της παραγράφου 
(κστ): 

«(vii) για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου ο όρος 
'μετοχές' δεν περιλαμβάνει εξαγοράσιμες (redeemable) 
μετοχές·»· 

(ι) με την προσθήκη των ακόλουθων νέων επιφυλάξεων μετά την 
επιφύλαξη της παραγράφου (κστ): 

«Νοείται περαιτέρω ότι η απαλλαγή αυτή δεν παραχωρείται 
σε δημόσια εταιρεία η οποία αποκτά μετοχές σε δημόσια 
εταιρεία η οποία είναι ιθύνουσα ή μέλος του ίδιου συγκρο
τήματος εταιρειών: 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι η απαλλαγή αυτή δεν παρα
χωρείται σε περίπτωση προσώπου το οποίο αποκτά είτε 
αμέσως είτε εμμέσως πρώτης έκδοσης μετοχές δημοσίων 
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εταιρειών από διάθεση μετοχών προς τις εταιρείες αυτές είτε 
αμέσως είτε εμμέσως και για τις οποίες μετοχές έτυχε της 
απαλλαγής αυτής. 

Για σκοπούς παροχής της απαλλαγής που προνοείται από 
την παρούσα παράγραφο (κστ), εταιρείες οι οποίες λογί
ζονταν δημόσιες εταιρείες πριν από την ημερομηνία έναρξης 
της ισχύος του παρόντος Νόμου λογίζονται ως δημόσιες 
εταιρείες για περίοδο πέντε χρόνων από την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ανεξάρτητα αν 
αυτές δεν πληρούν όλους τους όρους του ορισμού της 
δημόσιας εταιρείας στον παρόντα Νόμο·»· 

(ια) με τη διαγραφή της παραγράφου «(κη)» και την αντικατάσταση 
της με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«(κη) το τριάντα τοις εκατόν του εισοδήματος οποιουδήποτε 
φυσικού προσώπου από γεωργική, κτηνοτροφική, πτηνο
τροφική ή αλιευτική επιχείρηση, με την προϋπόθεση 
ότι το εισόδημα αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα 

ν χιλιάδων λιρών, το πρόσωπο αυτό διαμένει στην 
ύπαιθρο και η κύρια του ασχολία είναι η γεωργία, 
κτηνοτροφία, πτηνοτροφία ή αλιεία: 

Νοείται ότι στις περιπτώσεις που το εισόδημα αυτό 
υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες, απαλλάσσεται από 
το φόρο ποσό ύψους τριών χιλιάδων λιρών»· 

(ιβ) με τη διαγραφή των παραγράφων «(κθ)» και «(κι)». 
5. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 

(α) Με την προσθήκη των λέξεων στο εδάφιο (1) πριν από τη λέξη χου βασικού 
«Προς» (πρώτη γραμμή) «Τηρουμένων των διατάξεων του εδα νόμου. 
φίου (2)» και τη διαγραφή του κεφαλαίου γράμματος «Π» και 
την αντικατάσταση του με το γράμμα «π»· 

(β) με τη διαγραφή από την παράγραφο (η) του εδαφίου (1) των 
λέξεων «χιλίων διακοσίων» (πρώτη γραμμή) και την αντικατά
σταση τους με τις λέξεις «χίλιων πεντακόσιων»* και 

(γ) με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (ηΐ) του εδαφίου 
(1), των ακόλουθων νέων παραγράφων: 

«(η2) Ενοίκιο το οποίο καταβάλλεται από φυσικό πρόσωπο 
για μόνιμη ιδιοκατοίκηση, μέχρι ποσού τρακόσιων 
λιρών, αν το συνολικό εισόδημα του προσώπου αυτού, 
των εξαρτωμένων του και του συζύγου ή της συζύγου 
του, εφόσο συζεί μαζί του, δεν υπερβαίνει το ποσό των 
δέκα χιλιάδων λιρών: 

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αντίθετη 
διάταξη στον παρόντα Νόμο, σε περίπτωση ζημιάς που 
συμβαίνει κατά τη διάρκεια του χρόνου κατά τον οποίο 
καταβλήθηκε το ενοίκιο, το μέρος της ζημιάς μέχρι 
ποσού τρακόσιων λιρών δε θα μεταφέρεται και δε θα 
συμψηφίζεται με το εισόδημα των επόμενων χρόνων 

(η3) το ποσό που δαπανάται από οποιοδήποτε φυσικό πρό
σωπο που διαμένει σε χωριό ή κωμόπολη για την 
εξασφάλιση εβδομαδιαίου, μηνιαίου ή τριμηνιαίου 
δελτίου για τη μετάβαση του από τον τόπο διαμονής 
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του στον τόπο εργασίας του με λεωφορείο, στο οποίο 
χορηγήθηκε άδεια οδικής χρήσης για τη μεταφορά 
επιβατών με κόμιστρο για κάθε επιβάτη σε αγροτική 
οδική γραμμή, και το δελτίο αυτό αφορά σε διαδρομή 
με επιστροφή τουλάχιστο τριάντα χιλιομέτρων 

(η4) δαπάνες οι οποίες γίνονται κατά τη διάρκεια χρονικού 
διαστήματος τριών χρόνων από την 1η Ιανουαρίου, 
1991 από μεταποιητική ή μεταλλευτική ή γεωργοκτηνο
τροφική ή πτηνοτροφική επιχείρηση, για την εργο
δότηση αποφοίτων κολλεγίων, πανεπιστημίων ή άλλων 
αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης σε κύκλο σπουδών τριετούς τουλάχιστο 
διάρκειας, οι οποίοι εργοδοτούνται από την επιχείρηση 
και ασκούν δραστηριότητες σε θέση στην οποία αξιο
ποιούνται τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, αυξημένες 
κατά σαράντα τοις εκατόν: 

Νοείται ότι: 
(α) Η αυξημένη έκπτωση δεν είναι δυνατόν να 

παραχωρηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 
από τρία χρόνια* 

(β) η αυξημένη έκπτωση δεν παραχωρείται σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η εργοδότηση 
απαιτείται από οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία· 

(γ) η εργοδότηση αφορά πρόσωπα τα οποία ήταν 
άνεργα ή δεν απασχολούνταν σε θέση στην 
οποία αξιοποιούνταν τα ακαδημαϊκά τους προ
σόντα κατά την 1η Ιανουαρίου, 1991, δεν είναι 
μέλη επαγγελματικών σωμάτων λογιστών, δεν 
είναι απόφοιτοι του Ανώτερου Τεχνολογικού 
Ινστιτούτου και δεν είναι συγγενείς μέχρι και 
του δεύτερου βαθμού συγγένειας των διευθυν
τών ή ιδιοκτητών της επιχείρησης η οποία 
τους εργοδοτεί· και 

(δ) η εργοδότηση λαμβάνει χώρα μετά από έγκρι
ση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων ο οποίος δύναται να επιβάλει 
οποιουσδήποτε όρους κρίνει σκόπιμους: 

Νοείται περαιτέρω ότι το Υπουργικό Συμ
βούλιο δύναται, με απόφαση του η οποία 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, να παρατείνει την παραχώρηση 
της αυξημένης έκπτωσης για οποιοδήποτε 
περαιτέρω χρονικό διάστημα κρίνει σκόπιμο: 

Νοείται ότι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη 
στον παρόντα Νόμο σε περίπτωση ζημιάς που συμβαίνει κατά 
τη διάρκεια του χρόνου κατά τον οποίο χορηγήθηκε 
αυξημένη έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις των παρα
γράφων (η3) και (η4), το μέρος της ζημιάς μέχρι του ύψους 
της επιπρόσθετης έκπτωσης δε θα μεταφέρεται και δε θα 
συμψηφίζεται με το εισόδημα των επόμενων χρόνων.»· 
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(δ) με την αναρίθμηση του εδαφίου (2) σε εδάφιο (3) και με την 

προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου ως εδάφιο (2): 
«(2) Στην περίπτωση εισοδήματος φυσικού προσώπου από 

εκμίσθωση κτιρίων αφαιρείται ποσοστό είκοσι τοις εκατόν 
από το ακαθάριστο εισόδημα πριν να αφαιρεθεί η έκπτωση 
για μείωση της αξίας και φθορά όπως προνοείται στις 
διατάξεις του άρθρου 12 και η δαπάνη για τόκους.». 

6. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με τη διαγραφή του εδαφίου (2) και την αντικατάσταση του 

με το ακόλουθο εδάφιο: 
«(2) Κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδή

ματος προσώπου το οποίο ασκεί εμπορική ή βιομηχα
νική επιχείρηση, επιτήδευμα ή βιοτεχνία, ελεύθερο ή 
άλλο επάγγελμα, ή παρέχει μισθωτές υπηρεσίες, θα 
χορηγείται: 

(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του 
παρόντος άρθρου, έκπτωση εύλογου ποσού για τη 
μείωση της αξίας και φθορά την οποία υφίστανται 
τα στοιχεία αυτά λόγω της χρήσης τους στην 
εμπορική ή βιομηχανική επιχείρηση, επιτήδευμα 
ή βιοτεχνία, ελεύθερο ή άλλο επάγγελμα, ή κατά 
την παροχή μισθωτών υπηρεσιών, κατά τη διάρ
κεια του φορολογικού έτους: 

Νοείται ότι το σύνολο των εκπτώσεων αυτών 
δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το ποσό της 
κεφαλαιουχικής δαπάνης την οποία υπέστη το 
πρόσωπο αυτό για την κτήση του στοιχείου 
αυτού* 

(β) σε περιπτώσεις στις οποίες στοιχεία πάγιου ενερ
γητικού τα οποία αποτελούνται από νέα μηχα
νήματα αποκτούνται και χρησιμοποιούνται για 
πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του φορολογικού 
έτους από μεταποιητική ή μεταλλευτική ή γεωρ
γοκτηνοτροφική ή πτηνοτροφική ή αλιευτική επι
χείρηση, χορηγείται έκπτωση λόγω επένδυσης ίση 
με είκοσι τοις εκατόν της κεφαλαιουχικής δαπά
νης που έγινε, περιλαμβανομένης και της δαπάνης 
εγκατάστασης τους. 

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου 
και της παραγράφου (γ): 

*νέα μηχανήματα' σημαίνει νέα ή μεταχει
ρισμένα μηχανήματα τα οποία εισάγονται 
από το εξωτερικό ή νέα μηχανήματα τα 
οποία κατασκευάζονται στη Δημοκρατία και 
τα οποία χρησιμοποιούνται άμεσα στην 
παραγωγή προϊόντων 

(γ) σε περιπτώσεις στις οποίες στοιχεία πάγιου 
ενεργητικού, τα οποία αποτελούνται από νέα 
μηχανήματα, αποκτούνται και χρησιμοποιούνται 
για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του φορο
λογικού έτους από κοινοπραξία μεταποιητικών 

Τροποποίηση 
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 
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επιχειρήσεων, χορηγείται έκπτωση λόγω επένδυ
σης ίση με σαράντα τοις εκατόν της κεφαλαιου
χικής δαπάνης που έγινε περιλαμβανομένης και 
της δαπάνης εγκατάστασης τους: 

Νοείται ότι— 
(i) Ο αριθμός των συνεργαζόμενων μεταποιη

τικών επιχειρήσεων είναι τουλάχιστο 
πέντε* 

(ii) οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις συνεχίζουν 
αυτόνομα τη μεταποιητική τους δραστηριό
τητα' και 

(iii) το αντικείμενο της συνεργασίας αφορά 
στην παροχή κοινών υπηρεσιών σχεδια
σμού προϊόντων ή οργάνωσης και λειτουρ
γίας κοινών εκθεσιακών χώρων 

(δ) σε περιπτώσεις στις οποίες στοιχεία πάγιου 
ενεργητικού τα οποία αποτελούνται από νέα 
ρομπότ, ηλεκτρονικούς υπολογιστές περιλαμβανο
μένων τερματικών, περιφερειακών και λογισμικών 
προγραμμάτων αποκτούνται και χρησιμοποιούνται 
για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του φορο
λογικού έτους, χορηγείται έκπτωση λόγω 
επένδυσης ίση με σαράντα τοις εκατόν της 
κεφαλαιουχικής δαπάνης που έγινε περιλαμβα
νομένης και της δαπάνης εγκατάστασης τους· 

(ε) σε περιπτώσεις στις οποίες στοιχεία πάγιου 
ενεργητικού τα οποία αποτελούνται από νέα 
λεωφορεία δημόσιας χρήσης αποκτούνται από 
υφιστάμενη περιφερειακή εταιρεία λεωφορείων 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1991, χορηγείται 
έκπτωση λόγω επένδυσης ίση με σαράντα πέντε 
τοις εκατόν της κεφαλαιουχικής δαπάνης που 
έγινε από την εταιρεία αυτή· 

(στ) σε περιπτώσεις στις οποίες στοιχεία πάγιου 
ενεργητικού τα οποία αποτελούνται από νέα 
λεωφορεία δημόσιας χρήσης αποκτούνται από νέα 
περιφερειακή εταιρεία λεωφορείων μέχρι το τέλος 
του φορολογικού έτους κατά τη διάρκεια του 
οποίου συμπληρώνονται πέντε χρόνια από την 
ημερομηνία σύστασης της εταιρείας, χορηγείται 
έκπτωση λόγω επένδυσης ίση με σαράντα πέντε 
τοις εκατόν της κεφαλαιουχικής δαπάνης που 
έγινε από την εταιρεία αυτή: 

Νοείται ότι για τα μεταχειρισμένα λεωφορεία 
δημόσιας χρήσης τα οποία ανήκουν σε επιχει
ρήσεις οι οποίες συγχωνεύονται σε νέα περιφε
ρειακή, εταιρεία λεωφορείων, παραχωρείται 
έκπτωση λόγω επένδυσης ίση με σαράντα πέντε 
τοις εκατόν της κεφαλαιουχικής δαπάνης που 
έγινε από τις επιχειρήσεις αυτές· 

(ζ) σε περιπτώσεις στις οποίες γίνονται κεφαλαιου
χικές δαπάνες για την κατασκευή, ανοικοδόμηση, 
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επέκταση και μετατροπή στοιχείων πάγιου 
ενεργητικού τα οποία αποτελούνται από κτίρια 
που χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά κατά τη 
διάρκεια του φορολογικού έτους, χορηγείται 
έκπτωση λόγω επένδυσης όπως καθορίζεται ειδι
κότερα στο Τέταρτο Παράρτημα: 

Νοείται ότι — 
(ϊ) Πρόσωπο το οποίο παρέχει μισθωτές 

υπηρεσίες δε δικαιούται σε έκπτωση η 
οποία προβλέπεται στην παράγραφο (α) 
του παρόντος εδαφίου για αυτοκίνητο ή 
άλλο όχημα το οποίο ανήκει κατά κυριό
τητα σ' αυτό εφόσο το πρόσωπο αυτό δεν 
είναι υπόχρεο, σύμφωνα με ρητό όρο στη 
σύμβαση πρόσληψης του στην εργασία ή 
υπηρεσία του, να χρησιμοποιεί το αυτο
κίνητο ή όχημα του για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του ή εφόσο καταβάλλεται 
στο πρόσωπο αυτό αποζημίωση για έξοδα 
κίνησης ή άλλο επίδομα για τη χρήση 
αυτή* 

(ii) αν στοιχείο πάγιου ενεργητικού χρησιμο
ποιείται μερικώς για επαγγελματικούς και 
μερικώς για ιδιωτικούς σκοπούς, ο 
Έφορος θα δύναται να καθορίζει το μέρος 
της κεφαλαιουχικής δαπάνης που έγινε για 
την κτήση του στοιχείου αυτού, το οποίο 
αναλογεί στην ιδιωτική χρήση, και οι 
εκπτώσεις θα παρέχονται μόνο αναφορικά 
προς το μέρος της κεφαλαιουχικής δαπά
νης το οποίο αναλογεί στη χρήση του 
στοιχείου αυτού στην εμπορική ή 
βιομηχανική επιχείρηση, επιτήδευμα ή 
βιοτεχνία, ελεύθερο ή άλλο επάγγελμα ή 
μισθωτή υπηρεσία· 

(iii) για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του 
εδαφίου αυτού, η διάρκεια χρήσης κτιρίου 
ορίζεται σε τριάντα τρία χρόνια, εξαι
ρουμένου του βιομηχανικού ή ξενοδοχει
ακού κτιρίου, που ορίζεται σε είκοσι πέντε 
χρόνια, και σε περίπτωση που τέτοιο 
κτίριο μεταβιβάζεται με πώληση ή με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ο νέος ιδιοκτή
της δικαιούται να απαιτήσει για την υπό
λοιπη διάρκεια χρήσης του κτιρίου το 
απαράγραφο υπόλοιπο του ποσού το οποίο 
αρχικά στοίχισε το κτίριο αυτό· και 

(iv) οι εκπτώσεις οι οποίες χορηγούνται 
σύμφωνα με τις παραγράφους (β), (γ), (δ), 
(ε), (στ) και (ζ) θα είναι επιπρόσθετες και 
δε θα συνιστούν μέρος της έκπτωσης η 
οποία χορηγείται σύμφωνα με την παρά
γραφο (α) του παρόντος εδαφίου* 
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(η) ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α) 
και τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 
(ε) και (στ), έκπτωση ίση προς το ποσό των 
δαπανών που διενεργούνται από περιφερειακή 
εταιρεία λεωφορείων μεταξύ της 26ης Οκτωβρίου, 
1984 και της 31ης Δεκεμβρίου, 1992, για από

κτηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού που αποτε

λούνται από νέα λεωφορεία δημόσιας χρήσης, τα 
οποία χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της 
εταιρείας: 

Νοείται ότι όταν ο Έφορος ικανοποιείται ότι η 
απόκτηση αυτή άρχισε εντός της πιο πάνω 
περιόδου αλλά δε συμπληρώθηκε, οι δαπάνες 
εκπίπτονται αν γίνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, 
1993.»· 

(β) με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (4) του ακόλουθου 
νέου εδαφίου: 

«(4Α) Για τους σκοπούς των εδαφίων (3) και (4) ο όρος 
'στοιχεία πάγιου ενεργητικού' δεν περιλαμβάνει κτίρια τα 
οποία αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 11 ». 

Τροποποίηση 7. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με τον αναγραμ

του άρθρου 13 μ α τ ι σ μ ό των υφιστάμενων παραγράφων (κ), (λ) και (μ) σε (ια), (ιβ) και 
νομού™1™" (ιΥ) κ α ι Με τ ι Ί ν απάλειψη της τελείας στο τέλος της παραγράφου (ιγ) ως 

έχει αναγραμματιστεί και την αντικατάσταση της με άνω τελεία και την 
προσθήκη των ακόλουθων νέων παραγράφων: 

«(ιδ) ποσό το οποίο δαπανάται από οποιοδήποτε πρόσωπο, 
εξαιρουμένων των δημόσιων εταιρειών, για φιλοξενία, εκτός 
κάτω από όρους, κριτήρια και προϋποθέσεις που καθορί

ζονται με Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται από το Υπουρ

γικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας· 

(ιε) ποσό το οποίο δαπανάται από οποιοδήποτε πρόσωπο, 
εξαιρουμένων των δημόσιων εταιρειών, για σκοπούς ταξιδιών 
στο εξωτερικό πάνω από ένα ορισμένο ποσοστό, το οποίο 
καθορίζεται με Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας' και 

(ιστ) εξαιρουμένης της βραχυπρόθεσμης μετεκπαίδευσης υπαλλή

λου, ποσό το οποίο πληρώνεται για σκοπούς εκπαίδευσης και 
συντήρησης προσώπου το οποίο φοιτά σε οποιοδήποτε 
πανεπιστήμιο, κολλέγιο, σχολή ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα 
εκτός αν το ποσό τούτο καταβάλλεται από Ταμείο το οποίο 
εγκρίνεται από τον Έφορο.». 

Τροποποίηση 8. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

του βασικού (α) ^ ε ττΙ διαγραφή στο εδάφιο (1) των λέξεων «μέχρις ότου η 
νόμου. ζημία αυτή αποσβεσθή» (7η και 8η γραμμές) και την αντικα

τάσταση τους με τις λέξεις «αλλά οποιοδήποτε υπόλοιπο ζημιάς 
δε συμψηφιστεί με τον τρόπο αυτό δε μεταφέρεται στα φορο

λογικά έτη που ακολουθούν το φορολογικό έτος 1995.»· 
(β) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

«(6) Στην περίπτωση ζημιάς η οποία προκύπτει κατά τη 
διάρκεια του φορολογικού έτους από γεωργική, κτηνο
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τροφική, πτηνοτροφική ή αλιευτική επιχείρηση οποιου
δήποτε οργανισμού προσώπων ή φυσικού προσώπου το 
οποίο αποκτά εισόδημα από τις πηγές που καθορίζονται 
στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 
5, αυτή δεν μπορεί να συμψηφισθεί μαζί με το εισόδημα 
από άλλες πηγές αλλά θα μεταφέρεται και θα συμψη
φίζεται μόνο με το εισόδημα των επόμενων χρόνων από 
γεωργική, κτηνοτροφική, πτηνοτροφική ή αλιευτική επι
χείριση.». 

9. Τα άρθρα 16, 17, 17Α και 18 του βασικού νόμου διαγράφονται. 

10. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την απάλειψη στο τέλος της παραγράφου (στ) του εδαφίου 

(1) του κόμματος, την αντικατάσταση του με άνω τελεία, την 
προσθήκη της λέξης «ή» και την προσθήκη της ακόλουθης 
νέας παραγράφου: 
«(ζ) θα έχει καταβάλει ασφάλιστρα ή άλλες συνεισφορές σε 

ασφαλιστική εταιρεία η οποία διεξάγει εργασίες στη 
Δημοκρατία ή έχει γραφείο ή κέντρο εργασιών σ ' αυτή 
για Σχέδιο Σύνταξης, ή Σχέδια Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης τα οποία εγκρίνονται από τον Έφορο κάτω 
από τέτοιους όρους τους οποίους κρίνει σκόπιμο να 
επιβάλει,»* και 

(β) με τη διαγραφή από την παράγραφο (ii) της επιφύλαξης του 
εδαφίου (1) των λέξεων και αριθμών «και αι εν τοις άρθροις 16, 
17, 17Α, 18, 21 και 23 ειδικώς καθοριζόμενοι εκπτώσεις» (έκτη 
και έβδομη γραμμές) και την αντικατάσταση τους με τις λέξεις 
και αριθμό «η έκπτωση η οποία καθορίζεται ειδικά στο άρθρο 
21». 

11. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της 
λέξης και των αριθμών «16, 17, 17Α, 18 και 23» (δεύτερη γραμμή). 

12. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται 
με το ακόλουθο άρθρο: 

«' Εκπτωση 
αναφορικά 
με το 
κερδαινό

μενο 
εισόδημα 
φυσικού 
προσώπου. 

21. Για την εξεύρεση του φορολογητέου εισοδήματος 
οποιουδήποτε φυσικού προσώπου το οποίο αποκτά εισόδημα 
από οποιοδήποτε αξίωμα, μισθωτές υπηρεσίες ή από σύνταξη 
θα αφαιρείται ποσό ίσο με ποσοστό επτά τοις εκατόν του 
κερδαινόμενου εισοδήματος του φυσικού προσώπου από τις 
πηγές αυτές.». 

Διαγραφή των 
άρθρων 16, 
17, ΠΑκαι 
18 του 
βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 20 
του βασικού 
νόμου. 
Διαγραφή και 
αντικατά
σταση του 
άρθρου 21 
του βασικού 
νόμου. 

13. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου διαγράφεται. 

14. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με τη διαγραφή από την πρώτη αυτού παράγραφο των λέξεων 

«ή πτηνοτροφικής» (τέταρτη και πέμπτη γραμμές) και την αντι

κατάσταση τους με τις λέξεις «πτηνοτροφικής ή αλιευτικής»· 

Διαγραφή του 
άρθρου 22 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 24 
του βασικού 
νόμου. 
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(β) με τη διαγραφή της παραγράφου (ι) της επιφύλαξης αυτού και 
την αντικατάσταση της από την πιο κάτω νέα παράγραφο (ι): 

«το φυσικό αυτό πρόσωπο δύναται για κάθε φορολογικό έτος 
να επιλέγει να φορολογείται είτε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6.»· και 

(γ) με τη διαγραφή από την παράγραφο (ιι) της επιφύλαξης αυτού 
των λέξεων «ή πτηνοτροφικής» (τρίτη και όγδοη γραμμές) και 
την αντικατάσταση τους με τις λέξεις «πτηνοτροφικής ή 
αλιευτικής». 

Τροποποίηση 15. Το άρθρο 25 τροποποιείται ως ακολούθως: 
του βασικού (°0 Με ττ1 διαγραφή από το εδάφιο (1) των λέξεων και αριθμού «της 
νόμου. παραγράφου 4 του Δεύτερου Παραρτήματος» (έκτη και έβδομη 

γραμμές) και την αντικατάσταση τους με τις λέξεις και αριθμό 
«του άρθρου 34»· 

(β) με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος του εδαφίου (2) και την 
προσθήκη της φράσης «όχι όμως αργότερον της 31.12.1995». 

Τροποποίηση 16. Το άρθρο 26, τροποποιείται ως ακολούθως: 
του βασικού (α) Με τΤ1 διαγραφή από το εδάφιο (1) των λέξεων και αριθμούς 
νόμου. «της παραγράφου 4 του Δεύτερου Παραρτήματος» και την 

αντικατάσταση τους με τις λέξεις και αριθμό «του άρθρου 34»· 
(β) με την προσθήκη μετά τη λέξη «έτη» (5η γραμμή) στο εδάφιο 

(2) των λέξεων και αριθμού «μέχρι και του φορολογικού έτους 
1995». 

Τροποποίηση 17. Το άρθρο 28Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
28ΑτουΡ°υ (α) Με τΤ1 διαγραφή από το εδάφιο (1) των λέξεων «συμφώνως προς 
βασικού φορολογικούς συντελεστάς ίσους προς το έν δέκατον των 
νόμου συντελεστών των εκτιθεμένων εν τη παραγράφω 4 του Δευτέρου 

Παραρτήματος» και την αντικατάσταση τους με τις λέξεις και 
τον αριθμό «με φορολογικό συντελεστή 4.25 τοις εκατόν (4.25%.)»· 

(β) με τη διαγραφή από το εδάφιο (3) των λέξεων «ουδείς φόρος 
επιβάλλεται πέραν του υπό της εταιρείας δυνάμει του άρθρου 35 
παρακρατηθέντος ποσού, και ουδέν ποσόν φόρου επιστρέφεται 
δυνάμει του άρθρου 38 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 
Φόρων Νόμου» (δεύτερη γραμμή μέχρι πέμπτη γραμμή) και την 
αντικατάσταση τους με τις λέξεις «το οποίο αποκτάται από 
πηγές εκτός της Δημοκρατίας οι διατάξεις των άρθρων 35, 35Α, 
35Β και 36 δεν εφαρμόζονται και κανένας φόρος δεν επιβάλ
λεται πέραν του φόρου ο οποίος επιβάλλεται επί του εισο
δήματος της εταιρείας δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος 
άρθρου.». 

Τροποποίηση 18. Το άρθρο 28Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
28Β του U (α) Με ττ1 διαγραφή του εδαφίου (3) και την αντικατάσταση του με 
βασικού το ακόλουθο εδάφιο: 
νομου «(3) Το ποσό σύνταξης οποιουδήποτε προσώπου για 

υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται εκτός της Δημοκρατίας, το 
οποίο λαμβάνεται στη Δημοκρατία και το οποίο υπερβαίνει 
το ποσό των δύο χιλιάδων λιρών, υπόκειται σε φορολογία 
με συντελεστή πέντε σεντ για κάθε λίρα: 

Νοείται ότι το εισόδημα αυτό δεν προστίθεται με οποιο
δήποτε άλλο εισόδημα.»· και 
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(β) με την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης στο τέλος του 
άρθρου: 

«Νοείται ότι φυσικό πρόσωπο το οποίο εμπίπτει στις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου δύναται για κάθε φορο
λογικό έτος να επιλέγει να φορολογείται είτε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είτε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 6.». 

19. Το άρθρο 28Δ του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 
των λέξεων «εις το Δεύτερον Παράρτημα είτε κατά συντελεστήν καθ' ον 
κατεβλήθη ή είναι καταβλητέος φόρος υπό της εταιρείας» (έβδομη μέχρι 
ένατη γραμμές) και την αντικατάσταση τους με τις λέξεις «στην 
παράγραφο (1) του Δεύτερου Παραρτήματος ή με συντελεστή με τον 
οποίο καταβλήθηκε ή είναι καταβλητέος φόρος από την εταιρεία 
σύμφωνα με την παράγραφο (2) του Δεύτερου Παραρτήματος». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 
28Δ του 
βασικού 
νόμου. 

«Κέρδη 
από την 
εξαγωγή 
προϊόντων. 

20. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη ευθύς μετά το 
άρθρο 28Δ του ακόλουθου νέου άρθρου: 

28Ε. Τα κέρδη προσώπου από την εξαγωγή επιτόπια 
κατασκευαζόμενων ή παραγόμενων προϊόντων, εξαιρουμένων 
των πετρελαιοειδών, τα οποία εισάγονται στη Δημοκρατία 
μετά την 31η Δεκεμβρίου 1989 υπόκεινται σε φορολογία με 
φορολογικούς συντελεστές ίσους με το ένα δεύτερο των 
συντελεστών οι οποίοι εκτίθενται στο Δεύτερο Παράρτημα: 

Νοείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο δια
θέτει προϊόντα στη Δημοκρατία όπως και στο εξωτερικό, οι 
διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται πάνω στο 
ποσοστό του συνόλου των κερδών το οποίο αντιπροσωπεύει 
το ποσοστό των πωλήσεων επιτόπια κατασκευαζόμενων ή 
παραγόμενων προϊόντων στο εξωτερικό πάνω στο σύνολο των 
πωλήσεων του προσώπου αυτού: 

Νοείται περαιτέρω ότι ανεξάρτητα από τις διατάξεις του 
* άρθρου 15, το ποσό της ζημιάς το οποίο προκύπτει στο 

εξωτερικό, αν κέρδος ή όφελος θα εφορολογείτο σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο δεν μπορεί να συμψηφιστεί με εισόδημα από 
άλλες πηγές στη Δημοκρατία και θα μεταφέρεται και θα 
συμψηφίζεται μόνο με το εισόδημα από το εξωτερικό των 
επόμενων χρόνων.». 

21. Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την απάλειψη των λέξεων «εκατόν μίλς» (δέκατη τρίτη 

γραμμή) και την αντικατάσταση τους με τις λέξεις «δέκα σεντ». 
και 

(β) με την απάλειψη της τελείας στο τέλος αυτού, την αντικα
τάσταση της με δύο τελείες και την προσθήκη της ακόλουθης 
επιφύλαξης: 

«Νοείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία το δικαίωμα 
εκχωρείται για χρήση εκτός της Δημοκρατίας, το ποσό 
αυτό δε λογίζεται ως εισόδημα το οποίο αποκτάται από 
πηγές στη Δημοκρατία.». 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με 
την προσθήκη 
νέου 
άρθρου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 30 
του βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 31 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 32 
του βασικού 
νόμου. 

Διαγραφή 
και αντικατά

σταση του 
τίτλου 
του Τέταρτου 
Μέρους του 
βασικού 
νόμου. 
Διαγραφή 
και αντικα

τάσταση του 
άρθρου 
34 του 
βασικού 
νόμου. 

22. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται με την απάλειψη 
των λέξεων «πεντήκοντα μίλς» (πέμπτη γραμμή) και την αντικατάσταση 
τους με τις λέξεις «πέντε σεντ». 

23. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την προσθήκη μετά τη λέξη «ομίλου» (έκτη γραμμή) των 

ακόλουθων λέξεων: 
«περιλαμβανομένων ποδοσφαιρικών ομάδων και άλλων 
αθλητικών αποστολών» και 

(β) με την απάλειψη της τελείας στο τέλος της δεύτερης επι
φύλαξης, την αντικατάσταση της με δύο τελείες και την 
προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης: 

«Νοείται περαιτέρω ότι οποτεδήποτε φυσικό πρόσωπο 
εξαιρουμένων των προπονητών και παικτών αθλητικών 
ομάδων οι οποίοι παραμένουν στη Δημοκρατία για περίοδο 
που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια, παραμένει στη 
Δημοκρατία για συνολικό χρονικό διάστημα πάνω από έξι 
μήνες κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους το 
εισόδημα του φορολογείται σύμφωνα με τους συντελεστές 
οι οποίοι αναγράφονται στο Δεύτερο Παράρτημα ανε
ξάρτητα από τους όρους εργοδότησής του.». 

24. Ο τίτλος του Τέταρτου Μέρους του βασικού νόμου διαγράφεται 
και αντικαθίσταται με τον ακόλουθο τίτλο: 

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ». 

25. Το άρθρο 34 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται 
με το ακόλουθο άρθρο: 

34.—(1) Θα επιβάλλεται επί του φορολογητέου εισοδή
ματος και θα εισπράττεται φόρος κατά τους συντελεστές και 
σύμφωνα με τις διατάξεις που αναγράφονται στο Δεύτερο 
Παράρτημα: 

Νοείται ότι θα παρέχονται προσωπικές πιστώσεις έναντι 
του καταβλητέου φόρου οποιουδήποτε φυσικού προσώπου, 
όπως αυτές αναγράφονται στο Τρίτο Παράρτημα, αλλά το 
συνολικό ποσό των πιστώσεων το οποίο παρέχεται για οποιο
δήποτε φορολογικό έτος δε θα υπερβαίνει τον καταβλητέο 
συνολικό φόρο του προσώπου αυτού για το φορολογικό αυτό 
έτος. 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του 
παρόντος άρθρου, οργανισμοί προσώπων φορολογούνται 
πρόσθετα με συντελεστή δέκα τοις εκατόν (10%) πάνω στο 
άθροισμα των εισοδημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του 
παρόντος Νόμου αφού αφαιρεθούν τα ποσά που επιτρέπονται 
δυνάμει του παρόντος Νόμου για σκοπούς προσδιορισμού του 
φορολογητέου εισοδήματος, εξαιρουμένης της ζημιάς που 
μεταφέρεται από προηγούμενα χρόνια σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 15 καθώς και των εκπτώσεων που 
χορηγούνται δυνάμει: 

(i) Της παραγράφου (η4), του εδαφίου (1) του άρθρου 
11. 

Συντελεστής 
κατά το 
Δεύτερο 
Παράρτημα. 
Δεύτερο 
Παράρτημα. 
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(π) των παραγράφων (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ) του 
εδαφίου (2) του άρθρου 12' 

(Hi) της παραγράφου (5) του Πρώτου Παραρτήματος' και 
μετά την αφαίρεση του φορολογητέου εισοδήματος του έτους 
το οποίο επιβαρύνεται με τους συντελεστές δυνάμει της 
παραγράφου (2) του Δεύτερου Παραρτήματος.». 

26. Ο τίτλος του Πέμπτου Μέρους του βασικού νόμου διαγράφεται και 
αντικαθίσταται με τον ακόλουθο: 

«ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ». 

27. Τα άρθρα 35 και 36 του βασικού νόμου διαγράφονται και 
αντικαθίστανται με τα ακόλουθα νέα άρθρα: 

«Παρακράτηση 
φόρου από 
μερίσματα 
οργανισμών. 

Επιστροφή 
παρακρα
τηθέντα 
φόρου. 

35.—(1) Κάθε οργανισμός προσώπων ο οποίος συστήνεται 
στη Δημοκρατία ή του οποίου ο έλεγχος και η διεύθυνση 
ασκούνται στη Δημοκρατία θα παρακρατεί φόρο με συν
τελεστή τριάντα τοις εκατόν από το ποσό των μερισμάτων το 
οποίο πληρώνεται στους μετόχους χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η έκπτωση λόγω διπλής φορολογίας: 

Νοείται ότι ο παρακρατηθείς φόρος δε θα συμψηφίζεται με 
τον εταιρικό φόρο. 

(2) Στο παρόν άρθρο ο όρος 'έκπτωση λόγω διπλής 
φορολογίας* σημαίνει κάθε πίστωση για το φόρο που κατα
βάλλεται στο εξωτερικό, η οποία, με βάση τις συμβάσεις οι 
οποίες γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 41 χορηγείται ως 
έκπτωση από το φόρο εισοδήματος που επιβάλλεται σύμφωνα 
με τον παρόντα Νόμο, περιλαμβανομένης και κάθε πίστωσης 
ή έκπτωσης που λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του 
καθαρού Κυπριακού συντελεστή, η οποία χορηγείται πάνω σε 
μερίσματα που εισπράττονται από τον οργανισμό προσώπων. 

35Α.—(1) Σε περίπτωση κατά την οποία οργανισμός προ
σώπων ο οποίος συστήνεται στη Δημοκρατία, ή του οποίου ο 
έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται στη Δημοκρατία εκδίδει 
μέρισμα από κέρδη τα οποία προέρχονται από μέρισμα 
μετοχών σε άλλο οργανισμό προσώπων ο οποίος επίσης 
συστήνεται στη Δημοκρατία ή του οποίου επίσης ο έλεγχος 
και η διεύθυνση ασκούνται στη Δημοκρατία δικαιούται σε 
επιστροφή του παρακρατηθέντα φόρου πάνω στα μερίσματα ο 
οποίος αναλογεί στο ποσό του μερίσματος το οποίο πληρώ
νεται από αυτόν. 

(2) Σε περίπτωση οργανισμού προσώπων ο οποίος συστή
νεται εκτός της Δημοκρατίας, ή του οποίου ο έλεγχος και η 
διεύθυνση ασκούνται εκτός της Δημοκρατίας ο οποίος 
αποκτά μέρισμα από οργανισμό προσώπων ο οποίος συστή
νεται στη Δημοκρατία, ή του οποίου ο έλεγχος και η 
διεύθυνση ασκούνται στη Δημοκρατία, δικαιούται σε επι
στροφή του παρακρατηθέντα φόρου ανεξάρτητα από την 
έκδοση μερίσματος από αυτόν: 

Νοείται ότι κάθε απαίτηση για επιστροφή φόρου σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο πρέπει να γίνεται μέσα σε χρονικό 
διάστημα έξι χρόνων από την ημερομηνία κατά την οποία ο 
οργανισμός προσώπων απέκτησε το μέρισμα. 

Διαγραφή και 
αντικατάσταση 
του τίτλου 
του Πέμπτου 
Μέρους του 
Νόμου. 
Διαγραφή 
και αντι
κατάσταση 
των άρθρων 
35 και 36 
του βασικού 
νόμου. 



Ν. 245/90 2974 

Ανάκτηση 
παρακρα
τηθέντα 
φόρου πάνω 
στα μερί
σματα. 

(3) Οταν οργανισμός προσώπων ο οποίος συστήνεται στη 
Δημοκρατία, ή του οποίου ο έλεγχος και η διεύθυνση 
ασκούνται στη Δημοκρατία πληρώνει μέρισμα πρέπει να εφο
διάζει κάθε μέτοχο με πιστοποιητικό, σε έντυπο το οποίο 
εγκρίνεται από τον Έφορο, στο οποίο θα δηλώνεται το ποσό 
του μερίσματος το οποίο πληρώνεται στο μέτοχο και ο 
παρακρατηθείς από τον οργανισμό προσώπων φόρος ανα
φορικά με το μέρισμα που πληρώθηκε. 

35Β. Οποιοσδήποτε φόρος απαιτείται να παρακρατηθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 47Α θεωρείται 
ως φόρος ο οποίος επιβάλλεται πάνω στο πρόσωπο από το 
οποίο απαιτείται να παρακρατηθεί ο εν λόγω φόρος και 
δύναται να ανακτηθεί από αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις 
οποιουδήποτε νόμου ο οποίος διέπει την είσπραξη φόρων: 

Νοείται ότι καμιά διάταξη του παρόντος άρθρου ερμη
νεύεται ότι κωλύει τον Έφορο να ανακτήσει το φόρο αυτό 
από το πρόσωπο στο οποίο πληρώθηκε το μέρισμα, παρά το 
γεγονός ότι δεν επιβλήθηκε φορολογία πάνω στο πρόσωπο 
αυτό. 

Μεταβατικές 
διατάξεις. 

35Γ. Οργανισμός προσώπων ο οποίος συστήνεται στη 
Δημοκρατία, ή του οποίου ο έλεγχος και η διεύθυνση 
ασκούνται στη Δημοκρατία δεν παρακρατεί φόρο σε 
περίπτωση κατά την οποία τα μερίσματα τα οποία πληρώ
νονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1995 προέρχονται από 
εισόδημα πάνω στο οποίο καταβλήθηκε ή είναι καταβλητέος 
φόρος με συντελεστή ο οποίος ίσχυε πριν την έναρξη της 
ισχύος του παρόντος Νόμου. 

Συμψηφισμός 
του παρα
κρατούμενου 
φόρου. 

36.—(1) Ολόκληρο το ποσό φόρου ή προσωπικής εισφο
ράς το οποίο παρακρατείται από τον οργανισμό προσώπων 
από το μέρισμα το οποίο καταβάλλεται στους μετόχους 
σύμφωνα με το άρθρο 35 και ολόκληρο το ποσό φόρου ή 
προσωπικής εισφοράς το οποίο αναλογεί στο μερίδιο που 
δικαιούται οποιοδήποτε πρόσωπο από το εισόδημα του οργα
νισμού προσώπων το οποίο φορολογείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου και το οποίο μέρισμα ή 
μερίδιο από τα κέρδη περιλαμβάνεται στο φορολογητέο 
εισόδημα του μετόχου ή του προσώπου αυτού, δύναται για 
σκοπούς είσπραξης να συμψηφίζεται με το φόρο που επι
βλήθηκε στο πιο πάνω φορολογητέο εισόδημα: 

Νοείται ότι ο συμψηφισμός του φόρου περιορίζεται στο 
ποσό το οποίο παρακρατήθηκε από τα μερίσματα τα οποία 
καταβάλλονται στους μετόχους. 

(2) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 35Γ, οποτεδήποτε κατα
βάλλεται μέρισμα από κέρδη τα οποία πραγματοποιήθηκαν 
πριν από το φορολογικό έτος 1991, λογίζεται ότι παρα
κρατήθηκε φόρος από τον οργανισμό προσώπων από το 
εισόδημα από το οποίο καταβάλλεται το μέρισμα με συντε
λεστή με τον οποίο καταβλήθηκε ή ήταν καταβλητέος ο 
φόρος.». 
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28. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου 
νέου άρθρου 40Α, μετά το άρθρο 40: 

«Παρακράτηση 
φόρου από 
την αμοιβή 
εργολήπτη. 

4 του 1978 
23 του 1978 
41 του 1979 

164 του 1987 
159 του 1988. 

40ΑΓ.—(Ι) Κατά την καταβολή, αμοιβής εργολήπτη παρα
κρατείται από το πρόσωπο το οποίο αναθέτει την εκτέλεση 
του έργου φόρος ύψους δύο τοις εκατόν ο οποίος καταβάλ
λεται στον Έφορο δυνάμει των διατάξεων του περί Βεβαι
ώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου. 

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 'αμοιβή 
εργολήπτη' σημαίνει το συμφωνηθέν ποσό για την εκτέλεση 
εργοληπτικής εργασίας για τη Δημοκρατία, Οργανισμό 
Δημόσιου Δικαίου, Αρχή Τοπικής Διοίκησης ή οποιοδήποτε 
άλλο πρόσωπο εκτός φυσικών προσώπων και περιλαμβάνει 
αμοιβή η οποία υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες για κάθε 
έργο.». 

Προσθήκη 
νέου 
άρθρου. 

29. Το άρθρο 47 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 
από τη δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (1) των λέξεων «των αδιανέμητων 
αυτής κερδών της τελευταίας διαχειριστικής περιόδου» (δεύτερη 
γραμμή) και την αντικατάσταση τους με τις λέξεις «του αδιανέμητου 
φορολογητέου εισοδήματος των τελευταίων πέντε χρόνων πριν από τη 
διάλυση αυτή». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 47 
του βασικού 
νόμου. 

30. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων 
νέων άρθρων: 

«Δάνεια σε 
διευθυντές. 

Αδιανέμητα 
κέρδη από 
μείωση 
κεφαλαίου. 

47Α. Οποτεδήποτε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η 
οποία ελέγχεται από όχι περισσότερα από πέντε πρόσωπα, 
παραχωρεί δάνειο ή οποιαδήποτε άλλη χρηματική διευκό
λυνση σε διευθυντές ή μετόχους της ή σε συγγενείς τους 
μέχρι και του δεύτερου βαθμού συγγένειας, ο Έφορος 
δύναται να θεωρήσει ότι καταβάλλεται στην εταιρεία τόκος 
προς εννέα τοις εκατόν (9%) ετήσια επί του ποσού του 
δανείου. 

47Β. Σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου εταιρείας περι
ορισμένης ευθύνης και καταβολής στους μετόχους οποιων
δήποτε ποσών τα οποία προέρχονται από φορολογητέο 
εισόδημα οποιουδήποτε έτους το οποίο προκύπτει προτού 
αφαιρεθούν οι εκπτώσεις οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο 
(2) του άρθρου 34 και η ζημιά που μεταφέρεται από προηγού
μενα χρόνια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15, αυτού 
λογίζονται ως διανεμηθέντα μερίσματα.». 

Προσθήκη 
νέου 
άρθρου. 
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Τροποποίηση 
του Δεύτερου 
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου. 

31. Το Δεύτερο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται: 
(α) Με τη διαγραφή της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (3) και 

την αντικατάσταση της με την ακόλουθη υποπαράγραφο: 
«(α) Ειδική πίστωση για το εισόδημα σύμφωνα με τον πιο κάτω 

πίνακα: 
Πίστωση ως ποσοστό του καταβλητέου 

Εισόδημα φόρου πριν την αφαίρεση των πιστώσεων 
δυνάμει του παρόντος Παραρτήματος 

£ % 

Μέχρι 5000 
Πάνω από 5000 μέχρι 
Πάνω από 6000 μέχρι 
Πάνω από 8000 μέχρι 
Πάνω από 10000 μέχρι 
Πάνω από 12000 μέχρι 
Πάνω από 15000 

Μέχρι 3000 
Πάνω από 3000 μέχρι 
Πάνω από 4000 μέχρι 
Πάνω από 5000 μέχρι 
Πάνω από 6000 μέχρι 
Πάνω από 7000 μέχρι 

Έγγαμο Φυσικό 
Πρόσωπο το οποίο 
λαμβάνει πιστώσεις 
για τέκνα και του 
οποίου ο/η σύζυ

γος δεν έχει φορο

λογητέο εισόδημα 
60 

6000 45 
8000 33 

10000 10 
12000 9 
15000 8 

7 

'Εγγαμο Φυσικό 
Πρόσωπο το οποίο 
δε λαμβάνει πιστώ

σεις για τέκνα και 
του οποίου ο/η σύ

ζυγος δεν έχει φο

ρολογητέο 
εισόδημα 

60 
4000 58 
5000 50 
6000 40 
7000 31 

12000 9 
Πάνω από 12000 μέχρι 15000 8 
Πάνω από 15000 7 

Έγγαμο Φυσικό 
Πρόσωπο το οποίο 
λαμβάνει πιστώσεις 
για τέκνα και του 
οποίου ο/η σύζυγος 

έχει φορολογητέο 
εισόδημα 

38 
34 
30 
9 
8 
7 
6 

Έγγαμο Φυσικό 
Πρόσωπο το οποίο 
δεν λαμβάνει πιστώσεις 
για τέκνα και του 
οποίου ο/η σύζυγος 

έχει φορολογητέο 
εισόδημα 

38 
37 
34 
32 
28 
8 
7 
6 

' Αγαμο Φυσικό 
Πρόσωπο 

30 
25 
15 
7 : 

Νοείται ότι στην περίπτωση προσώπου που η γενική 
περίπτωση σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα είναι μεγα
λύτερη της ειδικής πίστωσης, θα παραχωρείται γενική 
πίστωση αντί της ειδικής: 

Εισόδημα Πίστωση 

Μέχρι 3000 
Πάνω από 3000 μέχρι 4000 
Πάνω από 4000 μέχρι 7000 
Πάνω από 7000 

Μέχρι 4000 
Πέραν των 4000 μέχρι 6000 
Πέραν των 6000 μέχρι 12000 

£ 
50 
40 
10». 
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(β) Με τη διαγραφή του αριθμού «80» στο στοιχείο (iv) της υπο
παραγράφου (β) της παραγράφου (3) και την αντικατάσταση του 
με τον αριθμό «160». 

32. Το Δεύτερο Παράρτημα του βασικού νόμου διαγράφεται και 
αντικαθίσταται με το ακόλουθο Παράρτημα: 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 
(Άρθρο 34) 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΥ ΦΟΡΟΥ 

1. Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (2) και (3) του 
παρόντος Παραρτήματος οι φορολογικοί συντελεστές θα είναι 
όπως εκτίθενται στον ακόλουθο Πίνακα: 

Φορολογητέο Φορολογικός 
Εισόδημα Συντελεστής 

Για κάθε λίρα μέχρι ποσό 
Για κάθε λίρα πάνω από 
Για κάθε λίρα πάνω από 
Για κάθε λίρα πάνω από 

£2,000 μηδέν 
£2,000 μέχρι £4,000 20 σεντ 
£4,000 μέχρι £8,000 30 σεντ 
£8,000 40 σεντ. 

2. Οργανισμοί προσώπων φορολογούνται με τους ακόλουθους 
συντελεστές (εταιρικός φόρος): 

Φορολογητέο Φορολογικός 
Εισόδημα Συντελεστής 

Για κάθε λίρα μέχρι ποσό 
Για κάθε λίρα πάνω από 

£100,000 
£100,000 

20 σεντ 
25 σεντ: 

Νοείται ότι δε θα επιβάλλεται εταιρικός φόρος πάνω στα 
μερίσματα τα οποία αποκτούνται από οργανισμούς προσώπων οι 
οποίοι συστήνονται στη Δημοκρατία ή των οποίων ο έλεγχος και 
η διεύθυνση ασκούνται στη Δημοκρατία και τέτοια μερίσματα δε 
θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος 
για σκοπούς εταιρικού φόρου.». 

Διαγραφή 
και αντι
κατάσταση 
του Δεύτερου 
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου. 

33. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αναρίθμηση του Τρίτου 
Παραρτήματος ως Παράρτημα Τέταρτο και την προσθήκη του ακό
λουθου νέου Παραρτήματος ως Παράρτημα Τρίτο: 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ 
(Επιφύλαξη του άρθρου 34) 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
Οι προσωπικές φορολογικές πιστώσεις θα είναι όπως εκτίθενται 

πιο κάτω: 
Πιστώσεις (1) (α) Στην περίπτωση οποιουδήποτε φυσικού προ

για παιδιά. σ ω π ο υ τ ο οποίο αποδεικνύει με τρόπο που ικανοποιεί 
τον Έφορο ότι έχει ή είχε παιδί ή παιδιά τα οποία 
βρίσκονταν στη ζωή οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια 

Αναρίθμηση 
του Τρίτου 
Παραρτήματος 
και προσθήκη 
νέου. 
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του φορολογικού έτους παρέχονται οι πιο κάτω 
πιστώσεις: 

Πίστωση 
£ σεντ 

(i) Για κάθε παιδί το οποίο δεν είχε 
συμπληρώσει το δέκατο έκτο χρόνο 
της ηλικίας του κατά την έναρξη 
του φορολογικού έτους, αν το παιδί 
αυτό δε φοιτά τακτικά σε οποιοδή
ποτε σχολείο ή φοιτά τακτικά σε 
σχολείο στοιχειώδους εκπαίδευσης 100.00 

(ii) για κάθε παιδί το οποίο φοιτά 
τακτικά σε σχολείο μέσης εκπαί
δευσης στη Δημοκρατία 150.00 

(iii) για κάθε παιδί το οποίο φοιτά 
τακτικά σε σχολείο τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στη Δημοκρατία . . 300.00 

(ΐν) για κάθε παιδί, το οποίο συμπλή
ρωσε το δέκατο έκτο χρόνο της 
ηλικίας του κατά την έναρξη του 
φορολογικού έτους και το οποίο 
φοιτά τακτικά σε σχολείο, κολλέ
γιο, πανεπιστήμιο ή άλλο αναγνω
ρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα εκτός 
της Δημοκρατίας και εφόσο το 
παιδί αυτό έχει εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές του υποχρεώσεις πριν 
να αρχίσει η φοίτηση του ή έτυχε 
αναστολής κατάταξης στην Εθνική 
Φρουρά 500.00 

Νοείται ότι δεν παραχωρείται 
πίστωση εκτός αν το παιδί εξασφα
λίσει εγγραφή φοιτητή από το 
Υπουργείο Παιδείας της Δημοκρα
τίας* 

(ν) σαράντα τοις εκατόν του ποσού το 
οποίο αποδεδειγμένα καταβάλλεται 
αποκλειστικά ως δίδακτρα από πρό
σωπο για το παιδί του το οποίο 
φοιτά τακτικά σε πανεπιστήμιο, 
κολλέγιο ή άλλο αναγνωρισμένο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα εκτός της Δη
μοκρατίας και ικανοποιεί τους 
όρους της υποπαραγράφου (iv) μέχρι 1,500.00 

(vi) για κάθε εξαρτώμενο παιδί το οποίο 
υπηρετεί στην Εθνική Φρουρά . . 200.00 

(vii) για κάθε παιδί σωματικά ή διανοη
τικά ανάπηρο 400.00 

(viii) για κάθε παιδί το οποίο δεν είχε 
συμπληρώσει τον έκτο χρόνο της 
ηλικίας του κατά την έναρξη του 



2979 Ν. 245/90 

Πίστωση για 
σύζυγο. 

Πίστωση γιο 
εξαρτώμενους 
συγγενείς. 

Πίστωση 
χηρείας. 

φορολογικού έτους, αν το παιύΐ αυτό 
μεριμνάται τακτικά σε βρεφοκομικό 
ή παιδοκομικό σταθμό ή σε εγκε
κριμένο κατ* οίκον παιδοκόμο . . 50.00 

(ix) για κάθε παιδί προσώπου το οποίο 
έχει ή είχε περισσότερα από τρία 
παιδιά τα οποία βρίσκονταν στη 
ζωή οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια 
του φορολογικού έτους, χορηγείται 
πίστωση για κάθε παιδί αναφορικά 
προς το οποίο χορηγείται πίστωση 
σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (ΐ) 
έως (viii) της παρούσας παραγράφου 40.00* 

(β) δε χορηγείται πίστωση αναφορικά με παιδί του 
οποίου το εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των δύο 
χιλιάδων λιρών και στην περίπτωση παιδιού το οποίο 
φοιτά σε εκπαιδευτικό ίδρυμα εκτός της Δημοκρατίας 
το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων λιρών κατά το 
φορολογικό έτος* 

(γ) για τους σκοπούς υπολογισμού του εισοδήματος 
παιδιού δε λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα το οποίο 
προκύπτει από κληρονομικό μερίδιο λόγω θανάτου ενός 
από τους γονείς· 

(δ) στην παρούσα παράγραφο ο όρος 'παιδί' 
σημαίνει το νόμιμο παιδί προσώπου το οποίο υπόκειται 
στη φορολογία και περιλαμβάνει τους προγονούς ή 
παιδιά τα οποία υιοθετούνται σύμφωνα με τον εκάστοτε 
σε ισχύ νόμο από πρόσωπο που υπόκειται στη φορο
λογία και το νόθο τέκνο γυναίκας η οποία υπόκειται σε 
φορολογία, και επιπρόσθετα σημαίνει πρόσωπο του 
οποίου οι γονείς πέθαναν ή ο πατέρας αγνοείται ή το 
οποίο εγκαταλείφθηκε από τους γονείς του και για το 
οποίο το πρόσωπο αυτό μπορεί να αποδείξει ότι 
συντηρεί με δική του δαπάνη. 

(2) Στην περίπτωση προσώπου το οποίο είναι έγγα
μος ή έγγαμη και του οποίου η σύζυγος ή ο σύζυγος 
συζεί με αυτό ή με αυτή παραχωρείται πίστωση 
διακόσιων λιρών. 

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο αποδείξει 
ότι συντηρεί με δική του δαπάνη πρόσωπο το οποίο 
είναι συγγενής του ή της ή του συζύγου του, δικαιούται 
πίστωση εκατόν λιρών: 

Νοείται ότι δε χορηγείται πίστωση για συγγενή του 
οποίου το εισόδημα κατά το φορολογικό έτος υπερ
βαίνει το ποσό των εξακόσιων λιρών: 

Νοείται ότι οι πιστώσεις οι οποίες προνοούνται στις 
παραγράφους (1), (2) και (3) επιμερίζονται στους δύο 
συζύγους, ανάλογα με το φορολογητέο εισόδημα του 
καθενός. 

(4) Σε περίπτωση θανάτου συζύγου χορηγείται 
πίστωση διακόσιων λιρών στην επιζούσα ή επιζώντα 
σύζυγο εφόσο χορηγούνται πιστώσεις για παιδιά. 
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Πίστωση (5) Στην περίπτωση προσώπου το οποίο οποτεδήποτε 
γήρατος. κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους είχε συμπλη

ρώσει τα εξήντα πέντε του χρόνια χορηγείται πίστωση 
διακόσιων λιρών. 

Πίστωση για (6) Στην περίπτωση προσώπου το οποίο στερείται 
στέρηση της της όρασης ή πάσχει από μόνιμη μείωση της σε βαθμό 
όρασης. Λ , , , , 

που την καθίστα ανεπαρκή για εργασία, για την οποία 
η όραση είναι αναγκαία, χορηγείται πίστωση διακό

σιων λιρών: 
Πίστωση (7) Στην περίπτωση εκτοπισμένου χορηγείται 
εκτοπισμένου. π ( σ τ ω σ η διακόσιων λιρών: 

Νοείται ότι οι πιστώσεις οι οποίες χορηγούνται 
σύμφωνα με το Παράρτημα αυτό δε χορηγούνται στην 
περίπτωση φυσικών προσώπων τα οποία υπόκεινται σε 
φορολογία με μειωμένο συντελεστή όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 28Β ή στην περίπτωση φορολογίας εισο
δημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28Γ, 
28Δ, 30, 31 και 32: 

Νοείται περαιτέρω ότι στην περίπτωση φυσικού 
προσώπου το οποίο δε διαμένει ή συνήθως δε διαμένει 
στη Δημοκρατία δε χορηγούνται οι πιστώσεις οι οποίες 
προβλέπονται στο Παράρτημα αυτό. 

(8) Για τους σκοπούς της παραγράφου (3) ο όρος 
'συγγενής' σημαίνει πατέρα, μητέρα, αδελφό ή 
αδελφή. 

(9) Για τους σκοπούς της παραγράφου (7) ο όρος 
'εκτοπισμένος' σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο 
το οποίο κατά το χρόνο αμέσως πριν από την Τουρκική 
εισβολή είχε τη συνήθη διαμονή του σε περιοχή η 
οποία κατέστη απροσπέλαστη ένεκα της Τουρκικής 
εισβολής.». 

Τροποποίηση 34. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την απάλειψη των παραγράφων 
του Τέταρτου j μέχρι 8 του Τέταρτου Παραρτήματος, όπως αυτό έχει αναριθμηθεί, και 
του βασικού τΤΙν αντικατάσταση τους με τις ακόλουθες παραγράφους: 
νόμου «(1) Επί κεφαλαιουχικής δαπάνης για τουριστικό χωριό είκοσι 

πέντε τοις εκατόν (25%) της κεφαλαιουχικής δαπάνης που 
διενεργήθηκε. 

(2) Επί κεφαλαιουχικής δαπάνης για παρεμφερές τουριστικό 
κτίριο ή έργο η οποία διενεργήθηκε σε συνδυασμό με την 
ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονάδας ή η οποία διενεργήθηκε 
από υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα, είκοσι πέντε τοις εκατόν 
(25%) της κεφαλαιουχικής δαπάνης που διενεργήθηκε: 

Νοείται ότι ο όρος 'παρεμφερές τουριστικό κτίριο ή έργο' 
σημαίνει γήπεδο γκολφ, μαρίνα, κατασκηνωτικό χώρο, θεματικό 
πάρκο ή κέντρο υγείας. 

(3) Επί κεφαλαιουχικής δαπάνης για ορεινό τουριστικό χωριό ή 
ορεινό ξενοδοχειακό κτίριο περιλαμβανομένων οργανωμένου του
ριστικού διαμερίσματος πρώτης ή δεύτερης τάξης και τουριστικής 
έπαυλης, είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) της κεφαλαιουχικής 
δαπάνης που διενεργήθηκε: 
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Νοείται ότι 'ορεινό τουριστικό χωριό', 'ορεινό ξενοδοχειακό 
κτίριο', 'ορεινό οργανωμένο τουριστικό διαμέρισμα', 'ορεινή 
τουριστική έπαυλη' σημαίνει χωριό , κτίριο, διαμέρισμα ή έπαυλη 
που βρίσκεται σε ύψος πάνω από δύο χιλιάδες πόδια από την 
επιφάνεια της θάλασσας. 

(4) Επί κεφαλαιουχικής δαπάνης για ξενοδοχειακό κτίριο κατη
γορίας τριών, τεσσάρων ή πέντε αστέρων εντός της αστικο
ποιημένης περιοχής Λευκωσίας και για επέκταση ή βελτίωση 
οποιουδήποτε ξενοδοχειακού κτιρίου εντός της αστικοποιημένης 
περιοχής Λευκωσίας, είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) της κεφα
λαιουχικής δαπάνης που διενεργήθηκε.». 

35.—(1) Τηρουμένων των ακόλουθων διατάξεων η ισχύς του παρόντος 
Νόμου αρχίζει από το φορολογικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, 
1991. 

(2) Η ισχύς του άρθρου 20 και της παραγράφου (ι) του άρθρου 4 
αρχίζει από το φορολογικό έτος που άρχισε την 1η Ιανουαρίου, 1990. 

(3) Το άρθρο 31 ισχύει μόνο για το φορολογικό έτος που άρχισε την 
1η Ιανουαρίου 1990. 

Έναρξη ττ\ί 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 


