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Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1999 εκδίδε
ται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με 
το Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 50(1) του 1999 
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) (Αρ. 2) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με τους 
περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 1961 μέχρι 1999 (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 1999. 

2. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται

(α) Με την αναρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου της παραγράφου (κγ) 
αυτού ως υποπαραγράφου (i) της ίδιας παραγράφου και την προσθήκη 
μετά το τέλος της ακόλουθης υποπαραγράφου: 

«(ii) Το ενενήντα τοις εκατόν των κερδών, άλλων από εισοδή
ματα ή κέρδη στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος (λ) του 

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 
225 του 1990 
226 του 1990 
245 του 1990 
58 του 1991 
174 του 1991 
240 του 1991 

45(1) του 1992 
115(1) του 1992 
38(1) του 1993 

103(1) του 1994 
103(1) του 1995 
51(1) του 1996 
53(1) του 1996 
70(1) του 1997 
81(1) του 1997 
95(1) του 1997 
61(1) του 1998 

47(1) του 1999. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 
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Τροποίηση του 
άρθρου 28Α 
του βασικού 
νόμου. 

Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

παρόντος άρθρου, από διάθεση κεφαλαίου σε χρεόγραφα, 
μετοχές, ομόλογα ή άλλους επενδυτικούς τίτλους νομικών 
προσώπων δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου που έχουν συστα
θεί ή δημιουργηθεί εκτός ή εντός της Δημοκρατίας, περι
λαμβανομένων μετοχών, ομολόγων ή άλλων επενδυτικών 
τίτλων αλλοδαπών κυβερνήσεων ή κυβερνητικών οργανι
σμών, τα οποία κτώνται από πρόσωπο ή οργανισμό προσώ
πων που έχει συσταθεί ή δημιουργηθεί στη Δημοκρατία και 

47(ΐ) του 1999. υπόκειται στις διατάξεις του περί Διεθνών Συλλογικών 
Επενδυτικών Σχεδίων Νόμου, ανεξάρτητα από οποιαδή
ποτε άλλη διάταξη στον παρόντα Νόμο ή σε οποιοδήποτε 
άλλο νόμο.»· και 

(β) με τη διαγραφή της άνω και κάτω τελείας στο τέλος της παραγράφου 
(κε) και πριν την πρώτη επιφύλαξη αυτού και την προσθήκη αμέσως 
μετά της ακόλουθης φράσης: 

«, καθώς επίσης και τα κέρδη αλλοδαπού φυσικού προσώπου ή 
συνεταιρισμού δημιουργηθέντος ή εταιρείας συσταθείσας εκτός ή 
εντός της Δημοκρατίας που ανήκουν, άμεσα ή έμμεσα, κατ' αποκλει
στικότητα σε αλλοδαπούς, από την παροχή υπηρεσιών διευθυντή ή 
εμπιστευματοδόχου, όπως καθορίζονται στον περί Διεθνών Συλλο
γικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμο». 

3. Το άρθρο 28Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την προσθήκη αμέσως μετά την υποπαράγραφο (δ) του εδαφίου (1) 

αυτού και πριν από τις λέξεις «επιβάλλεται φόρος» της φράσης: 
«καθώς επίσης και στην περίπτωση προσώπου ή οργανισμού προ
σώπων, που έχει συταθεί ή δημιουργηθεί στη Δημοκρατία και υπό
κειται στις πρόνοιες του περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών 
Σχεδίων Νόμου, που αποκτά εισόδημα από τις πηγές που καθορίζο
νται πιο πάνω εκτός της Δημοκρατίας.»· και 

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο νέο 
εδάφιο: 

«(3) Στην περίπτωση μερίσματος που προέρχεται αμέσως ή εμμέ
σως από το εισόδημα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος 
άρθρου, το οποίο αποκτάται από πηγές εκτός της Δημοκρατίας, 
καθώς επίσης και στην περίπτωση μερίσματος ή διανομής κερδών 
οποιασδήποτε μορφής που προέρχεται αμέσως ή εμμέσως από το 

. εισόδημα προσώπου ή οργανισμού προσώπων που έχει συσταθεί ή 
δημιουργηθεί στη Δημοκρατία και υπόκειται στις πρόνοιες του 
περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμου, δεν εφαρ
μόζονται οι διατάξεις των άρθρων 33Α, 35, 35Α, 35 Β και 36 και 
κανένας φόρος δεν επιβάλλεται πέραν του φόρου ο οποίος επιβάλ
λεται επί του εισοδήματος του προσώπου ή οργανισμού προσώ
πων, ανάλογα με την περίπτωση, δυνάμει του εδαφίου (1) του 
παρόντος άρθρου.». 

4. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από το φορολογικό έτος που άρχισε την 
1η Ιανουαρίου 1999. 


