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Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1999 εκδί
δεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με 
το Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 145(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. 4) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με τους 
περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 1961 μέχρι (Αρ. 3) του 
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 μέχρι (Αρ. 4) του 1999. 

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 
49(1) του 1999 
50(1) του 1999 
56(1) του 1999. 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη της 
ακόλουθης νέας παραγράφου (θ) στο τέλος του εδαφίου (2)

«(θ) Σε περιπτώσεις που γίνονται δαπάνες κατά τη διάρκεια του έτους 1999 
για την αναβάθμιση ή αντικατάσταση στοιχείων πάγιου ενεργητικού τα 
οποία αποτελούνται από οποιοδήποτε είδος ηλεκτρονικών υπολογι

στών, λογισμικού, συσκευών ή μηχανημάτων που λειτουργούν με τη 
βοήθεια μικροεπεξεργαστών που χρησιμοποιούν ημερομηνίες και 
χρόνο, με σκοπό την εξασφάλιση συμβατότητας με το έτος 2000, χορη

γείται έκπτωση ίση με το ποσό των δαπανών: 
Νοείται ό τ ι 

(ϊ) Πρόσωπο που εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας παρα

γράφου δύναται να επιλέξει είτε την έκπτωση η οποία 
χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής 
είτε την έκπτωση η οποία χορηγείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου· 

(ϋ) ο όρος 'συμβατότητα με το έτος 2000' έχει την έννοια που 
Επίσημη αποδίδεται σ' αυτόν στο περί Εμπορικών Περιγραφών 
Παράρτημα (Επισήμανση Συμβατότητας με το έτος 2000) Διάταγμα του 
Τρίτο (Ι): 1999' 
5.2.1999. 
Κ.Δ.Π. 16/99. 

(iii) απόδειξη συμβατότητας με το έτος 2000 αποτελεί η επισύ
μανση του προμηθευτή σύμφωνα με το πιο πάνω Διάταγμα.». 


