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Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 23(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2018 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός  
τίτλος. 

52 του1980 
135 του 1990  
70(Ι) του1994  

80(Ι) του 1997  
48(Ι) του1999  

79(Ι) του 1999 
119(Ι) του 2002 

66(Ι) του 2008 
135(Ι) του 2010 
119(Ι) του 2013 
120(Ι) του 2013 

59(Ι) του 2015 
117(I) του 2015 
189(I) του 2015 
213(I) του 2015 

65(I) του 2016 
116(I) του 2016 
133(Ι) του 2017 
100(Ι) του 2018 

   120(Ι) του 2018. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φορολογίας 
Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμους του 1980 έως (Αρ. 2) του 2018 (που στο εξής θα αναφέρονται 
ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμοι του 1980 έως 2019.  

 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 2 
του βασικού  
νόμου. 

2.  Ο ορισμός του όρου «δανειολήπτης» στο άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος αυτού με το σημείο της άνω και κάτω 
τελείας και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης: 

 

 

 

 

 

 

 «Νοείται ότι, δανειολήπτης θεωρείται και οποιοδήποτε συνδεδεμένο πρόσωπο του 
πρωτοφειλέτη, όπως ο όρος «συνδεδεμένο πρόσωπο» ερμηνεύεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 33 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, νοουμένου ότι η 
διάθεση και μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς και η μεταβίβαση δικαιωμάτων δυνάμει 
πωλητήριου εγγράφου κατατεθειμένου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 
πραγματοποιείται προς όφελος του δανειστή·». 

Τροποποίηση  
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στη δεύτερη 
επιφύλαξη της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) αυτού, της φράσης «ο φόρος που εξαιρέθηκε 
δυνάμει του παρόντος εδαφίου για το δανειολήπτη μέχρι του ύψους του ποσού» με τη φράση 
«φόρος από το δανειολήπτη κατ’ αναλογίαν επί του ποσού». 

  

 

 

 


