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Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος (Αρ. 2) του 1991 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 174 του 1991 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος (Αρ. 2) του 1991 και θα 
διαβάζεται μαζί με τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 
1961 έως 1991 (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 1991. 

2. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (2) του 

αριθμού «1991» με τον αριθμό «1996». 
(β) Με την προσθήκη στο τέλος των υφιστάμενων υποπαραγράφων 

της επιφύλαξης της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) της 
ακόλουθης νέας υποπαραγράφου: 

«ν Στην περίπτωση δημόσιας εταιρείας οι εκπτώσεις οι 
οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τις παραγράφους (ε) και 
(στ) είναι αυξημένες κατά δέκα εκατοστιαίες μονάδες.», 

(γ) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (η) του εδαφίου (2) του 
αριθμού «1992» με τον αριθμό «1997». 

(δ) Με την αντικατάσταση στη δεύτερη επιφύλαξη της παραγράφου 
(β) του εδαφίου (4) του αριθμού «1992» με τον αριθμό «1997». 

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 
245 του 1990 
58 του 1991. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίηση 
του Δεύτερου 
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
νέας 
παραγράφου. 

3. Το Δεύτερο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη στο τέλος του της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

«3. Οποτεδήποτε ο Έφορος ικανοποιείται ότι φορολογητέο 
εισόδημα περιφερειακής εταιρείας λεωφορείων κατατίθεται μετά 
την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου σε ειδικό λογαριασμό 
εκτός επιχειρήσεως και χρησιμοποιείται για σκοπούς αγοράς νέων 
λεωφορείων φορολογείται κατά συντελεστή μηδέν, εάν δε κατα
βλήθηκε πάνω σ' αυτό φόρος κατά μεγαλύτερο συντελεστή, ο 
καθ' υπερβολή φόρος που καταβλήθηκε με τον τρόπο αυτό 
επιστρέφεται: 

Νοείται ότι σε περίπτωση διάλυσης οποιασδήποτε περι
φερειακής εταιρείας λεωφορείων το φορολογητέο εισόδημα πάνω 
στο οποίο καταβλήθηκε φόρος κατά συντελεστή μηδέν θα 
φορολογείται κατά τους συντελεστές και σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Δεύτερου Παραρτήματος του παρόντος Νόμου.». 


