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170(Ι)/2014 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014 

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

   

Συνοπτικός  

τίτλος. 

 118(Ι) του 2002 

230(Ι) του 2002 

162(Ι) του 2003 

195(Ι) του 2004 

92(Ι) του 2005 

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(Ι) του 2010 

133(Ι) του 2010 

116(Ι) του 2011 

197(Ι) του 2011 

102(Ι) του 2012 

188(Ι) του 2012 

19(I) του 2013 

26(Ι) του 2013 

27(I) του 2013 

17(Ι) του 2014 

115(Ι) του 2014 

134(Ι) του 2014. 

 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2014 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος 

Νόμους του  2002 έως (Αρ. 3) του 2014 (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 2002 έως (Αρ. 4) του 2014. 
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Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 20Α. 

 2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 20, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

  «Σύνταξη 

χηρείας. 

20Α. Το εισόδημα ατόμου από σύνταξη 

χηρείας, το οποίο καταβάλλεται - 

    

  59(I) του 2010 

114(I) του 2010 

126(I) του 2010  

2(I) του 2012  

37(I) του 2012  

170(I) του 2012 

193(Ι) του 2012 

106(Ι) του 2014. 

(α) με βάση το άρθρο 41 του περί 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου. ή/και 

    

   (β)  με βάση σχέδιο συνταξιοδότησης, το 

οποίο διέπεται από Κανονισμούς που 

εγκρίνονται από το Υπουργικό 

Συμβούλιο· ή/και 

    

   (γ) από ταμείο επαγγελματικών 

συνταξιοδοτικών παροχών, το οποίο 

είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο του 

Εφόρου Επαγγελματικών 

Συνταξιοδοτικών Παροχών 

    

   και το οποίο υπερβαίνει το εκάστοτε ποσό 

φορολογητέου εισοδήματος επί του οποίου 

επιβάλλεται δυνάμει του Δευτέρου 

Παραρτήματος, φόρος με συντελεστή προς 

μηδέν τοις εκατόν (0%), υπόκειται σε 
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φορολογία με συντελεστή προς είκοσι τοις 

εκατόν (20%): 

    

    Νοείται ότι, το εισόδημα αυτό δεν 

προστίθεται σε οποιοδήποτε άλλο 

εισόδημα: 

 

 Νοείται περαιτέρω ότι, καθόσον αφορά 

εισόδημα από σύνταξη χηρείας που 

λαμβάνεται στη βάση πέραν της μιας από 

τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις 

παραγράφους (α) μέχρι (γ), τα ποσά που 

λαμβάνονται ως σύνταξη χηρείας 

συνυπολογίζονται για σκοπούς 

υπολογισμού του φορολογητέου 

εισοδήματος επί του οποίου επιβάλλεται ο 

συντελεστής μηδέν τοις εκατόν (0%) με 

βάση το Δεύτερο Παράρτημα. ».   

    

Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος 

Νόμου. 

 3. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από το φορολογικό 

έτος 2014. 

   

 

 

 

 

 

 

 


