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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας Ακινήτου

τίτλος.

Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί

60 του 1980

με τους περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμους του 1980 μέχρι

68 του 1980

(Αρ. 3) του 2014 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός

25 του 1981

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί

10 του 1984

ως οι περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμοι του 1980 μέχρι

33 του 1987

2015.

239 του 1991
72(Ι) του 1994
120(Ι) του 2002
147(Ι) του 2004
134(Ι) του 2010
115(Ι) του 2011
187(Ι) του 2012
33(Ι) του 2013
114(Ι) του 2013
123(Ι) του 2013
108(Ι) του 2014
161(Ι) του 2014
177(Ι) του 2014.
Τροποποίηση του

2.

Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με

άρθρου 3 του

την αντικατάσταση στο τέλος της τέταρτης επιφύλαξης αυτού, του

βασικού νόμου.

σημείου της τελείας με το σημείο της άνω τελείας και με την προσθήκη
αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:
«Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων της
δεύτερης επιφύλαξης του παρόντος εδαφίου, για το έτος 2015, σε

περίπτωση που πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο προβεί σε καταβολή
66(Ι) του 1997

της φορολογικής τους οφειλής τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές

74(Ι) του 1999

ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται σύμφωνα με

94(Ι) του 2000

τις διατάξεις του άρθρου 17, θα του παραχωρείται έκπτωση ύψους

119(Ι) του 2003

δεκαεπτά και μισό τοις εκατόν (17,5%) επί του οφειλόμενου φόρου που

4(Ι) του 2004

εξοφλείται, ενώ στην περίπτωση που η καταβολή αυτή διευθετείται

151(Ι) του 2004

μέσω ηλεκτρονικής μεθόδου ή μέσω συναλλαγής σε αδειοδοτημένο

231(Ι) του 2004

πιστωτικό ίδρυμα, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του περί Εργασιών

235(Ι) του 2004

Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, η εν λόγω έκπτωση αυξάνεται σε είκοσι

20(Ι) του 2005

τοις εκατόν (20%).

80(Ι) του 2008
100(Ι) του 2009
123(Ι) του 2009
27(Ι) του 2011
104(Ι) του 2011
107(Ι) του 2012
14(Ι) του 2013
87(Ι) του 2013
102(Ι) του 2013
141(Ι) του 2013
5(Ι) του 2015
26(Ι) του 2015
35(Ι) του 2015
71(Ι) του 2015
93(Ι) του 2015
109(Ι) του 2015.
Τροποποίηση του

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με

άρθρου 17 του

την αντικατάσταση στο τέλος της τέταρτης επιφύλαξης αυτού, του

βασικού νόμου.

σημείου της τελείας με το σημείο της τελείας και με την προσθήκη
αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:
«Νοείται έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, για το έτος 2015, ως προθεσμία
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καταβολής του φόρου καθορίζεται η περίοδος μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2015.».
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