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Ό περί Φ ορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1975
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπΟσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος.
'Αριθμός 37 του 1975
ΝΟΜΟΣ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ω Ν ΤΟΥΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ
ΤΟΥ Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1961 Ε Ω Σ 1973
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφ ίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος θα άναφ έρηται ώς ό περί Φορολογίας του Είσοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1975 και θά άναγιγνώσκηται
όμου μετά των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 1961
εως 1973 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό δασικός νόμος»),
ό δέ βασικός νόμος και ό παρών Νόμος θά άναφέρωνται όμοΟ ώς
οί περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμοι του 1961 εως 1975.

Συνοπτικός
£ >·
5
4χοθΐ963
2ΐτοϋΐ966
60τοΰΐ969
47τοθΐ973.
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2. Το άρθρον 5 του δασικού νόμου διά του παρόντος τροποποιείται Τροπσποίησις
το
ώς ακολούθως :
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(α) Δια τής εκ τής υποπαραγράφου (ι) τής παραγράφου ( γ ) νόμ0υ.
του εδαφίου (2) διαγραφής τής πρώτης επιφυλάξεως κ α ι τής
αντικαταστάσεως αυτής δια τής ακολούθου νέας επιφυλά
ξεως :
«Νοείται δτι οσάκις οιονδήποτε πρόσωπον τό όποιον δέν
είναι πολίτης τής Δημοκρατίας ήθελεν ικανοποιήσει τόν
"Εφορον δτι δέν διαμένει μονίμως έν αύτη, ή δτι κατέχει
άδειαν μονίμου διαμονής έν τή Δημοκρατία εκδοθείσης συμ
φώνως προς τους εκάστοτε έν ίσχύϊ περί 'Αλλοδαπών κ α ι
Μεταναστεύσεως Κανονισμούς μετά την 16ην Αυγούστου 1960
και δέν διεξάγει αμέσως ή εμμέσως οιανδήποτε έμπορικήν
ή βισμηχανυκήν έπιχείρησιν έν τη Δημοκρατία, ή μολονότι
είναι πολίτης τής Δημοκρατίας ήτο καθ' οιονδήποτε χρόνον
μονίμως εγκατεστημένος έκτος τής Δημοκρατίας δτε και
απέκτησε τάς έν τή αλλοδαπή επενδύσεις αύτου, υπόκειται εις
φορολογίαν επί τοσούτου μόνον έκ του οϋτω προκύψαντος
εισοδήματος του δσον μεταφέρεται εις την Δημοκρατίαν, ό
δέ πληρωτέος Φόρος επί του εισοδήματος τούτου εΐναι τό
μικρότερον ποσόν τό όποιον εξευρίσκεται διά του υπολογι
σμού μέ βάσιν τους φορολογυκούς συντελεστάς τους προ
βλεπόμενους διά φυσικά πρόσωπα έν τω Δευτέρω Παραρ
τήματι ή τόν συντελεστην των πεντήκοντα μίλς κατά λί
ραν»' κα\
(β) Δ ι ά της διαγραφής έξ αύτου του εδαφίου (4) κ α ι τής άντυ
καταστάσεως αύτου διά του ακολούθου νέου εδαφίου :
«(4) Παρά τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου κ α ι ανεξαρ
τήτως των προηγουμένων διατάξεων του παρόντος άρθρου,
οσάκις ό "Εφορος ίκανοποιήται δτι περιουσιακά στοιχεία
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άτινα εύρ ίσκοντο εν τώ έξωτερ υκώ κατά τήν 20ήν Ιουλίου
Ί974, μεταφέρονται ύπό μορφήν χρηματικών ποσών εις τήν
Δημσκρατίαν ύπό προσώπου διαμένοντος εν αύτη ουχί άρ
γότερον της 31ης Δεκεμβρίου, 1976, άπαλλάττονται του φό
ρου, αϊ δε διατάξεις του άρθρου 10 εφαρμόζονται όσον άφορα
τόκους κτηθέντας επί τοιούτων ποσών :
Νοείται ότι αϊ διατάξεις τοΰ παρόντος εδαφίου δεν εφαρ
μόζονται εις τάς περιπτώσεις φορολογιών αΐτινες κατά την
ήμερομηνίαν της ενάρξεως της 'ισχύος του παρόντος Νόμου
καθωρίσθησαν τελικώς.».

Τροποποίησις
τοΰ άρθρου 8

3. Το άρθρον 8 τοΰ βασικού νόμου διά του παρόντος τροποποιείται
ώς ακολούθως :
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(α) Δια της εκ της πρώτης παραγράφου της επιφυλάξεως της
παραγράφου (ι) αύτοΰ διαγραφής τής λέξεως «εκατόν» (5η
γραμμή) και της αντικαταστάσεως αυτής διά τής λέξεως
«τριακοσίας»'
(β) διά τής εκ τής επιφυλάξεως τής παραγράφου (ια) αύτοΰ δια
γραφής τής λέξεως «εκατόν» (4η γραμμή) και τής αντικα
ταστάσεως αυτής διά τής λέξεως «τριακσσίας»" και
(γ) 'διά τής αντικαταστάσεως τών εν τω τέλει τής παραγράφου
(·<α) αύτοΰ δύο τελειών διά άνω τελείας, και τής προσ
θήκης τών ακολούθων δύο νέων παραγράφων :
■·.■·...!·■. «.('κβ)··τά τρία τοις εκατόν του εν τη Δημοκρατία εισαγο
μένου ξένου συναλλάγμοίτος προερχομένου έκ.τής
εξαγωγής έπιτοπίως κοττασκευαζο μένων ή παραγο
μένων προϊόντων, διά περίοδον πέντε ετών ώς καϊ
δι5 έτέραν άλλην περίόδον οϊαν και ύφ' ους όρους
το Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν καθορίσει, το
τριάκοντα τοις εκατόν τοΰ έν τή Δημοκρατία εισα
γομένου ξένου συναλλάγματος έκ τής παροχής επαγ
γελματικών υπηρεσιών έν τω έξωτερικώ, ώς και τό
ένενήικοντα τοις εκατόν τοΰ οΰτως εισαγομένου ξέ
5
νου συναλλάγματος έκ τής παροχής έκτος τής Δη
μοκρατίας μισθωτών υπηρεσιών προς ιδιωτικάς επι
χειρήσεις
:; r . (κγ) τά κέρδη συνεταιρισμού συγκειμένου κατ' αποκλει
'·■
στικότητα έξ αλλοδαπών ή εταιρείας τής οποίας αχ
5 μέτοχα! αμέσως ή εμμέσως ανήκουν κατ' αποκλει
στικότητα ε'ις αλλοδαπούς έξ οιασδήποτε επιχειρή
σεως σχετιζόμενης προς εργασίας ή δραστηριότητας
διεξαγομένας αποκλειστικώς έκτος τής Κύπρου,
καθώς καϊ τά μερίσματα έκ τοιούτων κερδών :».

νό

4. Τό εδάφιον (1) τοΰ άρθρου 10 τοΰ δασικού νόμου διά του πα
ρόντος τροποποιείται διά τής αντικαταστάσεως τής λέξεως «τρία»
C^l Υ Ρ ^ Μ ) °«* ^
λέξεως «πέντε».
5.·Ή παράγραφος (στ) τοΰ εδαφίου (1) τοΰ άρθρου 11 τοΰ βασι
Ρ νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιείται ώς ακολούθως :
(α) Διά τής έν αύτη ένθέσεως, ευθύς μετά τήν λέξιν «Δημοκρα
τίαν» (3η γραμμή), τών λέξεων «ή αρχήν τοπικής Διοική
,.,.:. . ■ σεως»' και
. .  · · , 
(β) διά τής έν τω τέλει αυτής προσθήκης τής ακολούθου νέας
■ · ' έητιφυλάξεως :
. '«Νοείται πε'ραιτέρω ότι συνεισφορά!" προς τό Ταμείον Άνακουφί
σεως Εκτοπισθέντων και Παθόντων τό όποιον τελεΐ ύπό τόν
"Ελεγχον τοΰ Γενικοΰ Λογιστοΰ, εκπίπτονται καθ' ολοκληρίαν άνευ
ούδενός περιορισμού·».
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6. To εδάφιον (2) του άρθρου 12 του" βασικού νόμου διά του πα Τροποποίησις
τ

~

/

€

,

Γ

Γ

»

Λ

του
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ροντος τροποποιείται ως ακολούθως :
ΐ2τοΰβα
(α) Διά της εν τω τέλει τής παραγράφου (β) προσθήκης τής σικοΰνόμου.
ακολούθου νέας επιφυλάξεως :
«Νοείται ότι έπι των μεταχειρισμένων
εγκαταστάσεων
και μηχανημάτων ανηκόντων εις οιασδήποτε επιχειρήσεις
διεξαγοίμένας εντός τής Δημοκρατίας αΐτινες συγχωνεύονται,
παραχωρείται εκπτωσις λόγω επενδύσεως ϊση προς δεκα
πέντε τοις εκατόν τής έπ' αυτών γενομένης κεφαλαιουχικής
δαπάνης εάν ό Υπουργός Οικονομικών ίκανοποιηθή δτι τά
συμφέροντα τής Δημοκρατίας εξυπηρετούνται κάλλιον διά
τής τοιαύτης συγχωνεύσεως'»'
(β) 'διά τής εν αύτώ ένθέσεως, ευθύς αμέσως μετά την παρά
γραφον ( γ ) , τής ακολούθου νέας παραγράφου :
«(δ), ανεξαρτήτως τών διατάξεων τής παραγράφου (α) και τη
ρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) καΐ (γ)
του παρόντος άρθρου είς περιπτώσεις καθ* ας εντός τριών
ετών άπό τής ενάρξεως τής ισχύος τοΟ παρόντος Νόμου
γίνονται ύπό οιασδήποτε επιχειρήσεως δαπάναι προς άπό
κτησιν στοιχείων παγίου ενεργητικού συγκειμένων εκ νέων
'εγκαταστάσεων και μηχανημάτων ή διά την κατασκευήν,
ανοικοδόμησα/, έπέκτασιν και μετατροπήν στοιχείων παγίου
ενεργητικού συγκειμένων εκ κτιρίων, αί τοιαΰται δαπάναι
'εκπίπτονται εκ του φορολογητέου εισοδήματος τής επιχει
ρήσεως :
Νοείται δτι οσάκις ό "Εφορος ίκανοποιήται δτι ή τοιαύτη
άπόκτησις ή κατασκευή ήρξατο εντός τριών ετών πλην, δμως,
δεν συνεπληρώθη, αί τοιαΰται δαπάναι εκπίπτονται έφ' δσον
γίνονται εντός πέντε ετών άπό τής ημερομηνίας ενάρξεως
τής ισχύος του παρόντος Νόμου .:».
7. Τ ο Π ρ ώ τ ο ν Π α ρ ά ρ τ η μ α τ ο υ β α σ ι κ ο ύ νόμου δ ι ά τ ο υ παρόντος Τ ροποποίησις
τ
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°ϋ Πρώτου
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Παραρτήμα
τα) Δια τής εν τή υποπαραγραφω (Ι) τής παραγράφου Ι αυτού τοςτο οβα
διαγραφής τών λέξεων «ύπό προσώπου ασκούντος μεταλ σικοΰνόμου.
λέυτικήν έπιχείρησιν» .(4η. και 5η γραμμαι) και τής αντικα
ταστάσεως αυτών διά τών λέξεων «ύπό οιοσδήποτε προ
σώπου»"
(β) 'διά τής εν τή δευτέρα παραγράφω τής επιφυλάξεως τοΟ
ορισμού τής λέξεως «'δαπάναι» ένθέσεως, ευθύς μετά τάς
λέξεις «αί τοιαΰται δαπάναι» (8η γραμμή), τών ακολούθων
λέξεων :
«δεόντως πιστοποιούμεναι ύπό του Τμήματος Γεωλογικής
Έπισκοπήσεως ώς επίσης και έπιπρόσθετον ποσόν ϊσον προς
τριάκοντα τοις εκατόν τών τοιούτων δαπανών»"' και
(γ) διά τής εν τέλει τής παραγράφου 5 προσθήκης τής ακολού
θου νέας υποπαραγράφου::
ί:; · ' :; ;«(6) Είς περιπτώσεις καθ' άς τιρόσωπον είς το όποιον
παρεχωρήθη εκπτωσις λόγω εξαντλήσεως μεταλλείου δέν
υπέστη εντός του φορολογικοΟ έτους ή του αμέσως επομέ
νου έτους δαπανάς διά την διενέργειαν ερευνών ή τήν άνα
κάλυψιν ή έξακρίβωσιν : τής ποιότητος τών μεταλλευτικών
. κοιτασμάτων οιασδήποτε πηγής ή την προσπέλασιν προς το
κοίτασμα ή υπέστη τοιαύτας δαπανάς άντιπροσωπευούσας
ποσόν μικρότερον τής παραχωρηθείσης εκπτώσεως, ή παρα
χωρηθείσα έκπτωσις ή το ποσόν τό όποιον αντιπροσωπεύει
τήν διαφοράν τής παραχωρηθείσης εκπτώσεως και τής όϋτω
γενομένης δαπάνης, θεωρείται ώς εισόδημα του έτους τό
όπιοΐον έπεται του φορολογικού £τους είς τό όποιον παρε
χωρήθη ή τοιαύτη έκπτωσις.».
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'8. ; Ή παράγραφος 2 του Δευτέρου Παραρτήματος του βασικοΟ
νόμου δια του παρόντος καταργείται και αντικαθίσταται διά τών
ακολούθων νέων παραγράφων :
«2. Έταιρεΐαι και άλλοι οργανισμοί προσώπων μετά ή άνευ
νομικής προσωιτικότητος φορολογούνται κατά συντελεστήν τετρα
κοσίων είκοσι πέντε μίλς έφ' εκάστης λίρας του φορολογητέου
εισοδήματος :
Νοείται δτι—
(α) έταιρεΐαι συσταθεΐσαι και έγγραφεΐσαι εν τη Δημοκρατία,
αϊτινες πορίζονται φορολογητέον εισόδημα προερχόμενον εκ
τών εν ταΐς παραγράφοις (α) και (ζ) του εδαφίου (1) του
άρθρου 5 αναφερομένων πηγών, ώς τούτο έ'χει προσδιορισθή
συμφώνως προς τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου,. μη πε
ριλαμβανομένων τόκων, μερισμάτων και ενοικίων, δπερ δεν
υπερβαίνει το ποσόν τών £12,000, προτού άφαιρεθώσιν εξ
αύτου αί δυνάμει τοΟ άρθρου 12 παραχωρούμενα! εκπτώ
σεις λόγο) επενδύσεως, δύνανται νά έπιλέξωσιν όπως—
(i) ττοσόν μέχρι £5,000 του εΐρημένου εισοδήματος, τό
όττοΐον μεταφέρεται εις τό άποθεματι'κόν αυτών κεφά
λαιον και παραμένει εν αύταΐς και χρησιμοποιείται
διά τους σκοπούς αυτών, φορολογήται κατά συντε
λεστήν 250 μίλς έφ' έκαστης λίρας'
(Π) ποσόν πέραν τών £5,000 άλλ' ουχί πέραν τών £7,000
του είρημένου είσοδήμοΛος φορολογήται κατά συντε
λεστήν 425 μίλς έφ' εκάστης λίρας" και
(iii) οιονδήποτε ποσόν πέραν τών £7,000 φορολογήται κατά
συντελεστήν 600 μίλς έφ' εκάστης λίρας"
(β) 'δημόσιαι έταιρεΐαι συσταθεΐσαι και έγγραφεΐσαι έν τη Δη
μοκρατία, μετά τήν εναρξιν της 'ισχύος του παρόντος Νό
μου, περιλαμβανομένων ιδιωτικών εταιρειών, αίτινες μετε
τράπησαν διά συγχωνεύσεως ή άλλως πως εις δημοσίας
εταιρείας, αΐτινες πορίζονται φορολογητέον εισόδημα προ
ερχόμενον εκ τών έν ταΐς παραγράφοις (α) και (ζ) του
εδαφίου (1) του άρθρου 5 αναφερομένων πηγών, μή περι
λαμβανομένων τόκων, μερισμάτων και ενοικίων, φορολο
γούνται κατά συντελεστήν διακοσίων πεντήκοντα μίλς έφ'
έκαστης λίρας κατά τά πρώτα επτά έ'τη άπό της ημερο
μηνίας της ενάρξεως της επιχειρήσεως αυτών ή της μετα
τροπής αυτών εις δημοσίας εταιρείας*
(γ) εις περίπτωσιν διαλύσεως πάσης εταιρείας, τό φορολογη
θέν κατά συντελεστήν 250 μίλς έφ' έκαστης λίρας, λογί
ζεται ώς εισόδημα του έτους κατά τό όποιον ή εταιρεία
διαλύεται και φορολογείται κατά συντελεστήν 175 μίλς
έφ' έκαστης λίρας.
3. Διά τους σκοπούς της παραγράφου 2 «δημοσία εταιρεία» ση
μαίνει έταιρείαν ήτις εξέδωσε πρόσκλησιν δι' έγγραφήν προς τό
κοινόν έν τή Δημοκρατία μετά τήν εναρξιν της Ισχύος του παρόντος
Νόμου και της όποιας—
(i) ό αριθμός τών μετόχων δέν είναι μικρότερος τών διακοσίων"
(ii) ουδείς μέτοχος κατέχει αμέσως ή εμμέσως μόνος ή μετά
τής συζύγου και τών ανηλίκων τέκνων αύτου μετοχάς μετά
δικαιώματος ψήφου πέραν τών τεσσαράκοντα χοΐς εκατόν
τοΟ εκδοθέντος και καταβληθέντος κεφαλαίου" και
(iii) τό εκδοθέν και καταβληθέν μετοχικόν κεφάλαιον δέν εϊναι
χαμηλότερον του ποσού τών εκατόν χιλιάδων λιρών.».
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9. Ό παρών Νόμος, πλην της παραγράφου (κβ) του άρθρου 8 τοΰ
βασικοϋ νόμου ως αϋτη εκτίθεται εν τη παραγράφω (γ) του άρθρου
3 τοΰ παρόντος Νόμου, ήτις τίθεται έν Ίσχύϊ άπό της ημερομηνίας
δημοσιεύσεως αύτοΰ έν τη Έπισήμω Έφημερίδι της Δημοκρατίας,
τίθεται έν ίσχύϊ άπό τοΰ αρχομένου την Ιην 'Ιανουαρίου 1975 φορο
λογικού έτους.
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ισχύος τοΰ
παρόντος"
Νόμου. ·;':

