
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 27(Ι)/2019 
Αρ. 4690, 15.3.2019                               

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

 

Αριθμός 27(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ 

ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2018 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός  
τίτλος. 

118(I) του 2002 
230(I) του 2002  
162(I) του 2003  
195(I) του 2004  

92(I) του 2005  
113(I) του 2006  

80(I) του 2007  
138(I) του 2007  

32(I) του 2009  
45(I) του 2009  
74(I) του 2009  

110(I) του 2009  
41(I) του 2010  

133(I) του 2010  
116(I) του 2011  
197(I) του 2011  
102(I) του 2012  
188(Ι) του 2012  

19(Ι) του 2013  
26(I) του 2013  
27(I) του 2013  
17(Ι) του 2014  

115(Ι) του 2014  
134(Ι) του 2014 
170(Ι) του 2014 
116(Ι) του 2015 
187(Ι) του 2015 
212(I) του 2015 
110(I) του 2016 
135(I) του 2016 
119(I) του 2017 
134(Ι) του 2017 

 165(I) του 2017 
 51(I) του 2018 
96(I) του 2018 

122(I) του 2018 
  139(Ι) του 2018.  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φορολογίας του 
Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως (Αρ. 4) 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 του Εισοδήματος Νόμοι του 2002 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 άνω 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 
πωλητηρίου εγγράφου κατατεθειμένου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 
πραγματοποιείται προς όφελος του δανειστή·». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 8  
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στη δεύτερη 
επιφύλαξη του εδαφίου (25) 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». 

 


