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Ό περί Φορολογίας τοΰ Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1979 
" ΓΟΙ διά δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 

ίας ουμφώνως τφ άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

Αριθμός 8 τοΟ 1979 

«ΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1977 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι . Ό ιιαρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Φορολογίας τοΟ Συνοπτικός 
Εισοδήματος {Τροποποιητικός) Νόμος του 1979 καΐ θά άναγινώσκη τίτλος. 
τα* ομού μετά. των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων τοΟ 38 «Λ 1961 
ΙΛΙ Ιως 1977 (έν ΐοϊς εφεξής αναφερομένων ώς co βασικός νόμος») 2 } 2 ! ϊ £ 
ό 6c βασικός νόμος καΐ δ παρών Νόμος θά άναφέρωνται άμου ώς *ο τοΰ 1969 
oi περί Φορολογίας του Είσοδήματος Νόμοι του 1961 εως 1979. 47TOG1973 

37 toC Τ973 
12toO1976 
15toC1977 

2. To άρθρον 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροηοποίησις 
(α) Διά της έν τω τέλει τοΟ εδαφίου (1) αύτου προσθήκης της ,οΟβαβΐκοΟ 

Ακολούθου παραγράφου : νόμου. 
«Διά τυύς σκοπούς τοΟ παρόντος, εδαφίου ίοιωτικόν μηχα

νοκίνητον όχημα άλλον ή φορτηγόν μηχανοκίνητον όχημα 
όιιό τήν εννοιαν της υποπαραγράφου (ν) της παραγράφου 
(7) του Κανονισμού 17 των περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών τοΟ 1973 £ως 1978 δεν 
λογίζεται ώς έμπΐμπτον εντός τοΟ δρου 'εγκαταστάσεις καΐ 
μηχανήματα*.»' 

(|J) διά της έκ της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) αύτου δια
γραφής τής υποπαραγράφου (ιι), τής υφισταμένης υποπα
ραγράφου (ι) παροτμενούσης ώς της μόνης διατάξεως 
αυτής' καΐ 

(γ) διά της διαγραφής της παραγράφου (δ) καΐ της αντικατα
στάσεως αότής διά τής ακολούθου νέας παραγράφου: 

«(δ) ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (α) καΐ 
τή ρουμένων των διατάξεων των παραγράφω ν (f) καΐ 
(γ ) , έκπτωσις Ιση προς τό ποσόν των διενεργη§εισΰν 
Ικατανών— 
(ι) ε Ις περιπτώσεις καθ'άς από της 1ης Ιανουαρίου, 

1975 μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου, 1977, έγένοντο 
ύφ* οίασδήποτε επιχειρήσεως δαπάναι προς άπό
κτησιν στοιχείων παγίου ενεργητικού συγκειμένων 
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έκ νέων εγκαταστάσεων και μηχανημάτων ή' δια 
την κατασκευήν, άνοικοδόμησιν, έπέκτασιν και μετα
τροπήν στοιχείων παγίου ενεργητικού συγκειμένων 
έκ κτιρίων: 

Νοείται δτι, οσάκις ό "Εφορος ίκανοποιήται δτι 
ή τοιαύτη άπόκτησις ή κατασκευή ήρξατο εντός της 
άνω περιόδου, πλην δμως δέν συνεπληρώθη, αί τοι
αυται δαπάναι εκπίπτονται έφ' δσον γίνονται μέχρι 
της 31ης Δεκεμβρίου, 1979" 

(ιι) είς περιπτώσεις καθ' άς από της 1ης Ιανουαρίου, 
1978 μέχρι της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του 
παρόντος Νόμου έν τη έπισήμω έφημερίδι της 
Δημοκρατίας γίνονται ύφ' οιασδήποτε επιχειρή
σεως δαπάναι προς άπόκτησιν στοιχείων παγίου 
ενεργητικού συγκειμένων έκ νέων εγκαταστάσεων 
καΐ μηχανημάτων, ή δια τήν κατασκευήν, άνοικοδό
μησιν, έπέκτασιν και μετατροπιών στοιχείων παγίου 
ενεργητικού συγκειμένων έκ γεωργικών, βιομηχα
νικών ή ξενοδοχειακών κτιρίων : 

Νοείται δτι οσάκις δ "Εφορος Ικανοποιήται δτι ή 
τοιαύτη κατασκευή ήρξατο εντός της άνω περιόδου, 
πλην δμως δέν συνεπληρώθη, αί τοιαυται δαπάναι 
εκπίπτονται έφ* δσον γίνονται μέχρι της 31ης Δεκεμ
βρίου, 1979.». 

Ένσρξις 3. Ό παρών Νόμος τίθεται έν Ισχύΐ άπό τοϋ άρξαμένου τήν Ιην 
Ισχύοςτοΰ Ιανουαρίου, 1978, φορολογικού έτους. 
παρόντος 
Νόμου. 


