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Ό περί Φορολογίας τοϋ Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 
1977 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπρια
κής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 15 του 1977 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1976 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :> 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Φορολογίας του Συνοπτικός 

ΕΙσοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1977 καΐ θα άναγιγνώ τίτλος, 
σκηται όμου μετά των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων 
του 1961 £ως 1976 (έν τοΐς εφεξής αναφερομένων ώς «ό δασικός 58τοϋΐ96ΐ 
νόμος»), ό δε δασικός νόμος και ό παρών Νόμος θά άναφέρωνται 4τοϋ 1963 
όμου ώς οι περί Φορολογίας Είσοδήματος Νόμοι του 1961 εως 1977. 2ΐ τοϋ 1966 

60 τοϋ 1969 
47 τοϋ 1973 
37 τ ο ϋ 1 9 7 5 
1 2 τ ο ϋ 1 9 7 6 . 

2. Τό άρθρον 5 του δασικού νόμου τροποποιείται διά της έν τέλει Τροποιιοίησις 
τής παραγράφου (α) του εδαφίου (2) αύτου αντικαταστάσεως της τοϋ άρθρου 5 
άνω τελείας διά δύο τελειών, καΐ τής προσθήκης τής ακολούθου του βασικού 
επιφυλάξεως : νομού. 

«Νοείται δτι είς τήν περίπτωσιν εταιρείας συσταθείσης έν τη 
Δημοκρατία τής όποιας αί μετοχαί ανήκουν αμέσως ή εμμέσως 
κατ' αποκλειστικότητα είς αλλοδαπούς τό δλον εισόδημα λογί
ζεται ώς κτώμενον ή προκύπτον έν τη Δημοκρατία ανεξαρτήτως 
του τόπου εις τον όποιον ασκείται ό έλεγχος και ή διεύθυνσις τής 
επιχειρήσεως αυτής.». 

3. Τό άρθρον 8 του δασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: Τροποποίηση 
(α) Διά τής έκ τής παραγράφου (κα) διαγραφής των λέξεων τοϋ&ρβροι>_8 

«προσώπου διαμένοντος έν τη Δημοκρατία ή έχοντος τήν ^μου*01*0" 
εδραν αύτου έν τή Δημοκρατία ή παντός τοιούτου προσώ
που έχοντος» (3η, 4η, 5η κα! 6η γραμμαι) και τής αντι
καταστάσεως αυτών διά των λέξεων «Κυπρίου διαμένον
τος έν τή Δημοκρατία ή εταιρείας ελεγχομένης ύπό 
Κυπρίων καΐ εχόντων»' 
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(β) δια της άπαλείψεως της παραγράφου (κγ) καΐ της αντι
καταστάσεως αυτής δια της ακολούθου νέας παραγράφου: 
«(κγ) τά κέρδη συνεταιρισμού συγκειμένου κατ' αποκλει

στικότητα έξ αλλοδαπών ή εταιρείας εγγραφείσης 
Κεφ. Π3. δυνάμει του άρθρου 347 του περί Εταιρειών Νόμου, 

μη έχούσης τον ελεγχον και διεύθυνσιν της επιχειρή
σεως αυτής έν τή Δημοκρατία, και τής οποίας αί με
τοχαι ανήκουν αμέσως ή εμμέσως κατ* αποκλειστι
κότητα εις αλλοδαπούς, έξ οιασδήποτε επιχειρήσεως 
ή της ασκήσεως ελευθερίου τινός επαγγέλματος τό 
άντικείμενον των οποίων κεΐταί έκτος τής Κύπρου:»* 

(γ) δια τής έκ τής έν αύτώ επιφυλάξεως διαγραφής τών 
λέξεων «τής περιπτώσεως τής παραγράφου (κα).» (6η 
γραμμή) και τής αντικαταστάσεως αυτών δια τών λέξεων 
«μερισμάτων έκ κερδών αναφερομένων είς τάς παραγρά
φους (κα) και (κγ) :» και 

(δ) δια τής προσθήκης τής ακολούθου νέας επιφυλάξεως : 
«Νοείται περαιτέρω δτι δια τους σκοπούς τής παρα

γράφου (κα) ό ορός «Κύπριος» έχει τήν £woiav ή οποία 
αποδίδεται είς αυτόν ύπό του εδαφίου (3) τοΟ άρθρου 5 
και περιλαμβάνει πρόσωπον δπερ κατέχει άδειαν μονίμου 
διαμονής έν τή Δημοκρατία.». 

Προοθήκη 4. Διά τής ένθέσεως ευθύς μετά τό άρθρον 28 τών ακολούθων 
νέων άρθρων. ν έ ω ν άρθρων : 

«Άλλοδατταΐ 28Α.— (1) Εις τήν περίπτωσιν εταιρείας, συσταθείσης 
Έταιρείσι ,£ν τή Δημοκρατία ώς κα! είς τήν περίπτωσιν εταιρείας 
^Γόδ '̂α εγγραφείσης δυνάμει του άρθρου 347 του περί Εταιρειών 
έκπηγών Νόμου και έχούσης τον Ιλεγχον καΐ διεύθυνσιν τής έπι-
έκτόςτης χειρήσεως αυτής έν τή Δημοκρατία και τών οποίων αί 
Δημοκρατίας μ ε τ οχαί ανήκουν αμέσως ή εμμέσως κατ' άποκλειστικό-
Κεφ. 113. xr^T<x e'Lq αλλοδαπούς, καΐ αϊ όποΐαι κτώνται εισόδημα έκ 

πηγών έκτος τής Δημοκρατίας, 
(α) έκ τής διεξαγωγής οίασδήποτε επιχειρήσεως τό 

άντικείμενον τής όποιας κείται έκτος τής Δημο
κρατίας" ή 

(β) έκ τής επενδύσεως κεφαλαίων είς χρεόγραφα, 
μετοχάς, ομόλογα ή είς πάσης φύσεως δάνεια" ή 

(γ) έξ οίωνδήποτε δικαιωμάτων επί τής πνευματικής 
ιδιοκτησίας" ή 

(δ) έξ ακινήτου Ιδιοκτησίας, 
επιβάλλεται φόρος έπί του φορολογητέου εισοδήματος, 
έκπιπτωμένου οίουδήποτε φόρου καταβαλλομένου έκτος 
τής Δημοκρατίας, συμφώνως προς φορολογικούς συντε
λεστάς ίσους προς τό Ι ν δέκατον τών συντελεστών τών 
εκτιθεμένων έν τή παραγράφω 2 του Δευτέρου Παραρ
τήματος, αί δέ διατάξεις τών άρθρων 42 καΐ 43 δέν 
εφαρμόζονται. 

(2) Διά τους σκοπούς τής παραγράφου (β) του εδα
φίου (1) τό εισόδημα έξ επενδύσεως κεφαλαίων θεωρεί
ται ώς προερχόμενον έκ πηγών έκτος τής Δημοκρατίας 
έάν ανεξαρτήτως τοΟ τόπου επενδύσεως και τών μερών 
τής σχετικής συμβάσεως, τά τοιαύτα κεφάλαια χρησιμο
ποιούνται διά δραστηριότητας έκτος τής Δημοκρατίας. 

(3) Είς τήν περίπτωσιν μερίσματος προελθόντος αμέ
σως ή εμμέσως έκ του εισοδήματος του αναφερομένου είς 
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τό εδάφιον (1) ουδείς φόρος επιβάλλεται πέραν του υπό 
της εταιρείας δυνάμει τοΰ άρθρου 35 παρακρατηθέντος 
ποσού, και ουδέν ποσόν φόρου επιστρέφεται δυνάμει του 

53τοθΐ963 άρθρου 30 τοΰ περί Καθορισμού του Ποσοΰ και Άνακτή-
6ΐτοϋΐ909 σ ε ω ς φόρων Νόμου. 

(4) Αϊ διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν διά πε-
ρίοδον δέκα ετών άπό της ενάρξεως ισχύος του παρόντος 
Νόμου : 

Νοείται δτι τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, μετά 
την πάροδον των δέκα ετών, δι' αποφάσεως αύτου δημο
σιευομένης εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, 
να παρατείνή τ ά ς τοιαύτας διατάξεις δι' οιανδήποτε 
περαιτέρω περίοδον. 

Φορολογία 28Β ;—(1) Αϊ άποδοχαί αλλοδαπού τίνος φυσικού προ
άλλοδαιιών σ ώπου έκ της παροχής έν τή Δημοκρατία μισθωτών ύπη

η ων. ρ ε σ ι ω ν ιχρος συ\'εταιρισμόν ή έταιρέίαν τής όποιας τά 
κέρδη άπαλλάττοντα ι του φόρου δυνάμει τής π α ρ α γ ρ ά 
φου (κγ ) τοΰ άρθρου 8 ή προς έταιρέίαν τής όποιας 
τ ά κέρδη υπόκεινται εις φορολογίαν κατά ήλαττωμένον 
συντελεστήν δυνάμει του άρθρου 28Α υπόκεινται εις 
φορολογίαν συμφώνως προς φορολογικούς συντελεστάς 
ίσους προς τό εν δεύτερον των συντελεστών τών εκτιθε
μένων έν τή π α ρ α γ ρ ά φ ω 1 του Πρώτου Παραρτήματος. 

(2) Αϊ άποδοχαί αλλοδαπού τίνος φυσικού προσώπου 
έκ τής παροχής έκτος τής Δημοκρατίας μισθωτών υπη
ρεσιών καθώς και ή σύνταξις οιουδήποτε προσώπου δι' 
οϋτω παρασχεθε ίσας υπηρεσίας, αϊ λαμ&ανόμεναι εντός 
τής Δημοκρατίας, υπόκεινται εις φορολογίαν συμφώνως 
προς φορολογικούς συντελεστάς ίσους προς τό εν δέκοττον 
τών συντελεστών τών εκτιθεμένων έν τή π α ρ α γ ρ ά φ ω 1 
του Πρώτου Παραρτήματος.». 

5. Ή παράγραφος 5 τοΟ Δευτέρου Παραρτήματος καταργείται . Τροποποίηση 
τοΰ Δευτέρου 
Παραρτή
ματος. 

6. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ ά π ό του άρξαμένου τήν Ιην "Εναρξις 
' Ιανουαρίου, 1977, φορολογικού έ'τους. Ισχύος τοΰ 

παρόντος 
Νόμου. 

Έτνπτώθη έν τφ Τυπογραφεία τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


