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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗMAΤΟΣ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του

τίτλος.

Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται

118(Ι) του 2002 μαζί με τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002
230(Ι) του 2002 μέχρι (Αρ. 2) του 2010 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο
162(Ι) του 2002 βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
195(Ι) του 2004 αναφέρονται μαζί ως οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμοι
92(Ι) του 2005 του 2002 μέχρι 2011.
113(Ι) του 2006
80(Ι) του 2007
138(Ι) του 2007
32(Ι) του 2009
45(Ι) του 2009
74(Ι) του 2009
110(Ι) του 2009
41(I) του 2010
133(I) του 2010.
Τροποποίηση

2. Το Δεύτερο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του Δεύτερου

αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου 1 αυτού,

Παραρτήματος

της φράσης, του ποσού και ποσοστού «Για κάθε ευρώ πάνω από

του βασικού

€36.300 30%:» (έκτη γραμμή) με τις ακόλουθες φράσεις, ποσά και

νόμου.

ποσοστά:
«Για κάθε ευρώ πάνω από €36.300 μέχρι €60.000
Για κάθε ευρώ πάνω από €60.000

Τροποποίηση
του άρθρου 8
του βασικού

30%
35%».

3. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
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νόμου.

(α)

Με τη διαγραφή των εδαφίων (1), (2) κα (3) αυτού. και

(β)

με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (22) αυτού, του
ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(23)

Το πενήντα τοις εκατόν (50%) της αμοιβής από

οποιαδήποτε εργοδότηση που ασκείται στη Δημοκρατία από
άτομο το οποίο ήταν κάτοικος εκτός της Δημοκρατίας πριν
την έναρξη της εργοδότησής του στη Δημοκρατία:
Νοείται ότι η απαλλαγή ισχύει για περίοδο πέντε (5)
ετών, αρχής γενομένης του έτους εργοδότησης εφόσον τα εν
λόγω εισοδήματα υπερβαίνουν τις εκατόν χιλιάδες ευρώ
(€100.000) ετησίως.».
Έναρξη της

4. (1) Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από το φορολογικό έτος

ισχύος του

2011.

παρόντος
Νόμου.
(2) Οι διατάξεις της παραγράφου (β) του άρθρου 3 του παρόντος
Νόμου ισχύουν για εργοδότηση, η οποία αρχίζει από την 1η
Ιανουαρίου 2012 και μετά.
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