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Ο περί Φορολογίας των Κληρονομιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

67 του 1962 
71 του 1968 
3 του 1976 
13 του 1985 
93 του 1986 
138 του 1986 
323 του 1987 

66(1) του 1994. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

187/91. 

50/79. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

Αριθμός 6(1) του 1996 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας των Κληρονο

μιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Φορολογίας των Κληρονομιών Νόμους του 1962 μέχρι 1994 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος 
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φορολογίας των Κληρονομιών Νόμοι του 
1962 μέχρι 1996. 

2. Το άρθρο 2, παράγραφος (1), του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση του όρου «τέκνο» με τον ακόλουθο νέο όρο: 

«Τέκνο» σημαίνει το νόμιμο τέκνο του αποθανόντος προσώπου και 
περιλαμβάνει τέκνο που γεννήθηκε μετά το θάνατο του, προγονό ή τέκνο 
που υιοθετήθηκε από τον αποθανόντα, με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα περί 
Υιοθεσίας Νόμο, εξώγαμο τέκνο αποθανούσας γυναίκας, καθώς και 
εξώγαμο τέκνο αποθανόντος ανδρός το οποίο έχει αναγνωριστεί με βάση 
τις πρόνοιες του περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) Νόμου 
του 1991 και του περί της Συμβάσεως επί της Νομικής Καταστάσεως 
Εξωγάμων Τέκνων (Κυρωτικού) Νόμου του 1979.». 
3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 

λέξης «δεκαπέντε» στη δεύτερη και τρίτη γραμμή της επιφύλαξης με τη λέξη 
«είκοσι». 

4. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται, σύμφωνα με τα πιο κάτω: 
(α) Με την αντικατάσταση της λέξης «πεντήκοντα» στην παράγραφο (α) 

της επιφύλαξης με τις λέξεις «εβδομήντα πέντε»· 
(β) με την αντικατάσταση των λέξεων «εβδομήκοντα πέντε» στην παρά

γραφο (β) της επιφύλαξης με τις λέξεις «εκατόν πενήντα»· 
(γ) με την αντικατάσταση της λέξης «πεντήκοντα» στην παράγραφο (γ) της 

επιφύλαξης με τις λέξεις «εβδομήντα πέντε»· 
(δ) με τη διαγραφή της παραγράφου (δ) της επιφύλαξης και την προσθήκη 

της ακόλουθης νέας παραγράφου: 
«Αναφορικά με επιζώντα τέκνα προαποθανόντος τέκνου το οποίο 

δε θα είχε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του κατά την ημερο

μηνία του θανάτου του αποθανόντος προσώπου, το ποσό των εκατόν 
πενήντα χιλιάδων λιρών για κάθε προαποθανόν τέκνο του αποθανό

ντος προσώπου.»· 
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(ε) με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (ε) της επιφύλαξης: 
«Αναφορικά με επιζώντα τέκνα προαποθανόντος τέκνου το οποίο 

θα είχε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα του 
θανάτου του αποθανόντος προσώπου, το ποσό των εβδομήντα πέντε 
χιλιάδων λιρών για κάθε προαποθανόν τέκνο του αποθανόντος 
προσώπου.»· 

(στ) με την αντικατάσταση της λέξης «είκοσι» στην παράγραφο (ε) της 
επιφύλαξης με τη λέξη «πενήντα»· 

(ζ) με την αναρίθμηση των παραγράφων (ε) και (στ) του βασικού νόμου σε 
(στ) και (ζ), αντίστοιχα. 

5. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται, σύμφωνα με τα πιο κάτω: Τροποποίηση 
του άρθρου 7 

(α) Με την αντικατάσταση της λέξης «είκοσι» στην έβδομη γραμμή του του βασικού 
εδαφίου (ii) της επιφύλαξης της παραγράφου (δ) με τη λέξη «πενήντα»· νόμου· 

(β) με την προσθήκη των ακόλουθων λέξεων στη δέκατη γραμμή του 
εδαφίου (ii) της επιφύλαξης της παραγράφου (δ) αμέσως μετά τις 
λέξεις «Υπουργικού Συμβουλίου»: «καθώς και στο Κυπριακό Πανεπι
στήμιο και στις Σχολικές Εφορίες.». 

6. Το άρθρο 18Β του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο Τροποποίηση 
, Ω του άρθρου 18Β 
0-QVQO: του βασικού 
«Αφεση 18Β. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Έφορος ικανοποιείται ότι ν μου' 
περάτωση ο φόρος κληρονομιάς επιβλήθηκε σε περιουσιακά στοιχεία τα οποία 
mmia1* αποτελούνται από δωρεές γονέων προς τέκνο, με το θάνατο του 
ριουσιακά τέκνου αυτού το ποσό του φόρου κληρονομιάς που αναλογεί στις 
κληρονο δωρεές αυτές, αναφορικά με το κληρονομικό μερίδιο και των δύο 
μουνται από γονέων, χαρίζεται.». 
γονείς. 

7. Το άρθρο 44 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
του άρθρου 44 

(α) Με την αντικατάσταση της λέξης «εξ» στην πρώτη γραμμή με τη λέξη του βασικού 
«εννέα» και της λέξης «δώδεκα» με τη λέξη «δεκαοκτώ»· ν μου' 

(β) με την προσθήκη στο τέλος αυτού της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 
«Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση κατά την οποία η 

βεβαίωση του πληρωτέου φόρου κληρονομιάς δε συμπληρώνεται πριν 
από την πάροδο δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία του θανάτου 
του αποθανόντος και η καθυστέρηση αυτή δεν οφείλεται σε υπαιτιό
τητα του εκτελεστή ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που είναι 
υπόχρεο στην καταβολή του φόρου, κανένας τόκος δεν επιβάλλεται 
επί του πληρωτέου φόρου κληρονομιάς.». 

8. Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση Τροποποίηση 
ο , c Γ, , ι ,«ν ·\ '*- s.' του άρθρου46 

της λέξης «δεκαεξ» στη δέκατη γραμμή της παραγράφου (1) με τη λέξη «δέκα». του βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
νέου άρθρου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 56 
του βασικού 
νόμου. 

Αντικατάσταση 
του Πίνακα 
του βασικού 
νόμου. 

Εφαρμογή 
του παρόντος 
Νόμου. 

9. Ο βασικός νόμος τροποπο ιε ί τα ι με την προσθήκη του ακόλουθου νέου 
άρθρου αμέσως μετά το άρθρο 48: 
«Έκδοση 48Α. Τα π ιστοπο ιητ ικά πληρωμής και απαλλαγής που αναφέρο

ίικούπλη ν τ α ι σ τ α άρθρα 47 και 48 του παρόντος Νόμου εκδίδονται από τον 
ρωμήςκαι Έφορο μόνο μετά την προσκόμιση πιστοποιητικών αποπληρωμής 
απαλλαγής. , , 

όλων των οφειλών προς το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων οι 
οποίες οφείλονταν από τον αποθανόντα κατά την ημέρα του 
θανάτου του.». 

10. Το άρθρο 56 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη της 
ακόλουθης νέας παραγράφου στην επιφύλαξη και με την αναρίθμηση των 
υφιστάμενων παραγράφων (α) και (β) σε (β) και (γ), αντίστοιχα: 

«(α) Το ποσό του υπέρ το δέον καταβληθέντος φόρου επιστρέφεται με 
τόκο, ο οποίος υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία 
καταβλήθηκε ο φόρος προς 6% ή 9%, ανάλογα με το αν ο θάνατος 
του αποθανόντος προσώπου επήλθε πριν ή μετά την εφαρμογή του 
παρόντος Νόμου.». 

11. Ο Πίνακας με την κλίμακα των φορολογικών συντελεστών που αναγρά

φεται στο τέλος του βασικού νόμου αντικαθίσταται με τον ακόλουθο νέο 
Πίνακα: 

«ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Αρθρο 6) 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 
Για κάθε λίρα μέχρι £20.000 μηδέν 
Για κάθε λίρα από £20.001 μέχρι £ 25.000 20% 
Για κάθε λίρα από £25.001 μέχρι £ 35.000 25% 
Για κάθε λίρα από £35.001 μέχρι £ 55.000 30% 
Για κάθε λίρα από £55.001 μέχρι £ 80.000 35% 
Για κάθε λίρα από £80.001 μέχρι £105.000 40% 
Για κάθε λίρα πέραν των £105.000 45%. 

12.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος 
εφαρμόζεται σε σχέση με τη φορολογία κληρονομιάς οποιουδήποτε προσώπου 
το οποίο αποθνήσκει κατά ή μετά την 1η Ιουλίου 1995. 

(2) Ο βασικός νόμος, όπως τροποποιείται από τον παρόντα Νόμο, καταρ

γείται από την 1η Απριλίου 1997. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


