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Ο περί Φορολογίας των Κληρονομιών (Τροποποιητικός) Νόμος τον 1997 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κνπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα 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 
6(1) του 1996 

78(1) του 1996. 
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
νέου άρθρου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 12 
του περί 
Φορολογίας 
των Κληρο
νομιών 
(Τροποποιητι
κού) Νόμου 
6(1) του 1996. 

Αριθμός 17(1) του 1997 
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 1997 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Φορολογίας των Κληρονομιών Νόμους του 1962 μέχρι (Αρ. 2) του 1996 (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 1997. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το άρθρο 18Β 
αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου: 

18Γ. Δε θα επιβάλλεται φόρος κληρονομιάς αναφορικά με 
ακίνητη περιουσία αποθανόντος προσώπου που εχρησιμοποιείτο, 
αμέσως πριν από το θάνατο του, από τον ίδιο ή την οικογένεια 
του, αποκλειστικά για σκοπούς ιδιοκατοίκησης, και της οποίας η 
συνολική αξία δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες λίρες: 

Νοείται ότι σε περίπτωση που η συνολική αξία υπερβαίνει το 
ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων λιρών, καταβάλλεται φόρος 
κληρονομιάς πάνω στο ποσό που υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα 
χιλιάδες λίρες.». 

3. Το άρθρο 12 του περί Φορολογίας των Κληρονομιών (Τροποποιητικού) 
Νόμου του 1996 (Αρ. 6(1) του 1996) τροποποιείται με τη διαγραφή του 
εδαφίου (2) αυτού. 

«Εξαίρεση 
κατοικίας 
αποθανόντος 
προσώπου. 
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4. Ο Πίνακας με την κλίμακα των φορολογικών συντελεστών που αναγρά Αντικατάσταση 
φεται στο τέλος του βασικού νόμου αντικαθίσταται με τον ακόλουθο νέο χουβα̂ ηωύ 
Πίνακα: νόμου. 

«ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Αρθρο 6) 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 
Για κάθε λίρα μέχρι £20.000 μηδέν 
Για κάθε λίρα από £20.001 μέχρι £ 25.000 10% 
Για κάθε λίρα από £25.001 μέχρι £ 35.000 13% 
Για κάθε λίρα από £35.001 μέχρι £ 55.000 15% 
Για κάθε λίρα από £55.001 μέχρι £ 80.000 17% 
Για κάθε λίρα από £80.001 .μέχρι £105.000 20% 
Για κάθε λίρα από £105.001 μέχρι £150.000 23% 
Για κάθε λίρα πέραν των £150.000 30%.». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


