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Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 
εκδίδεται δίά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθιμός 33 του 1984 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1983 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: , , 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 και θα ανα
γιγνώσηκαι ομού μετά των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νό
μων του 1961 έως 1983 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως «ο δασι
κός νόμος»), ο δε βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέ
ρωνται ομού ως οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμοι του 
1961 έως 1984. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

58 του 
4 του 

21 του 
60 του 
47 του 
37 του 
12 του 
15 του 
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40 του 
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41 του 
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1976 
1977 
1979 
1979 
1981 
1983. 

2. Το άρθρον 2 του δασικού νόμου διά του παρόντος τροποποιείται Τροποττοίησις 
διά της εξ αυτού διαγραφής της υφισταμένης ερμηνείας, των λέξεων του άρθρου 2 
«Δημοσία Εταιρεία» και της αντικαταστάσεως αυτής διά. της ακό ^ 0 ^ ι σ ι κ ο υ 

λούθου νέας ερμηνείας: . ! 

«'Δημοσία Εταιρεία' σημαίνει εταιρείαν ήτις εξέδωσε πρόσ
κλησιν δι* εγγραφήν προς το κοινόν. εν τη Δημοκρατία και της 
οποίας— 
. . (α) ο αριθμός των μετόχων των κατεχόντων μετοχάς μετά 

δικαιώματος ψήφου δεν είναι μικρότερος των διακοσίων 
(β) εξαιρουμένης της Δημοκρατίας και των οργανισμών δη

μοσίας ωφελείας ή των εταιρειών των οποίων η Δημοκρα
τία κατέχει μετοχάς εις ποσοστόν πέραν του πεντήκοντα 
τοις εκατόν, ουδείς μέτοχος κατέχει αμέσως ή εμμέσως 
μόνος ή μετά της συζύγου και των συγγενών πρώτου 
βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μετοχάς μετά δικαι
ώματος ψήφου πέραν των τεσσαράκοντα εννέα τοις εκα
τόν των εχουσών δικαίωμα ψήφου μετοχών : 

Νοείται ότι εις περίπτωσιν καθ' ην τσ ποσοστόν συμ
μετοχής ήθελεν υπερβή, καθ' οιονδήποτε χρόνον, τα τεσ
σαράκοντα εννέα τοις εκοπτόν εξ αιτίας γάμου ή κληρο
νομικής διαδοχής εκ διαθήκης ή εξ «διοΦέτου παραχω
ρείται μεταβατική περίοδος τεσσάρων ετών ίνα αποκα
τασταθή το επιτρεπόμενο ν ποσοστόν συμμετοχής* 
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νρμου. 

(γ) οι κύριοι μέτοχοι δεν κατέχουν ομού μετοχάς μετά δι
καιώματος ψήφου πέραν του εδδομήκοντα τοις εκατόν 
των εχουσών δικαίωμα ψήφου μετοχών. 

Διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου— 
''κύριος μέτοχος' σημαίνει πρόσωπον το οποίον κα

τέχει αμέσως ή εμμέσως τουλάχιστον δέκα τοις εκατόν 
των εχουσών δικαίωμα ψήφου μετοχών' 

(δ) το εκδοθέν και καταβληθέν μετοχικόν κεφάλαιον δεν είναι 
χαμηλότερον του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων λιρών : 

Νοείται ότι εταιρεία ήτις* είναι'εξ ολοκλήρου εξηρτημένή δη
μοσίας εταιρείας διά 'κατοχής αμέσως ή εμμέσωςιμετοχών μετά 
δικαιώματος ψήφου λογίζεται επίσης ως .δημοσία εταιρεία: 

Νοείται περαιτέρω ότι εταιρείαι αίτινες ελογίζοντο δημόσια ι 
εταίρε ία ι προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόιμου 
λογίζονται ως δηιμόσιάΐίεταφείαϊ.δϊά περίοδον πέντε ετών από 
της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος 'Νόιμου ανεξαρτήτως του 
γεγονότος ότι δεν πληρούν πάντας τους όρους του παρόντος 
ορισμού». 

Τροποποίησις 3. Το άρθρον 8 του δασικού νόμου διά του παρόντος τροποποιείται 
του άρθρου 8 ως ακολούθως : 
του βασικού ^ ^ Διά της εν τη παραγράφω (ια) αυτού προσθήκης μετά την 

λέξιν «προσώπου» (πρώτη γραμμή) των λέξεων «εξ ομολο
γιακών δανείων δημοσίων εταιρειών ή», 

(β) Διά της εκ της επιφυλάξεως της παραγράφου (ιβ) αυτού 
'" .' . διαγραφής της λέξεως «τετρακοσίας» (τετάρτη γραμμή) 

και της αντικαταστάσεως αυτής διά της λέξεως «εξακοσίας». 
(γ) Διά της εν τω τέλει της επιφυλάξεως της παραγράφου 

(κδ) αυτού διαγραφής των δύο τελειών και της προσθή
κης της ακολούθου νέας φράσεως: 

«το οποίον εν περιπτώσει ζημίας επισυμβάσης εντός του 
έτους κατά το οποίον εχορηγήθη, δεν θα μεταφέρεται και 

;; \ ; " ν δεν θα συμψηφίζεται ιμετά του εισοδήματος των εποιμένων 
~, 'Ι^;;;;' ετών'»,· ; · , . ;■ , . ._ . ·._■ _ . ' . ' ■ . , . , . ■ ■■". . 

(δ) Διά της προσθήκης της ακολούθου, νέας υποπαραγράφου 
μετά την. υποπαράγραφον (ιι) της επιφυλάξεως της παρα

" ' γράφου (κστ) αυτού, της υφισταμένης υποπαραγράφου (ιιι) 
αναριθιμουμένης ως υποπαραγράφου (ιν) και ..της εν τω 
τέλει της υποπαραγράφου .(ιν), ως αύτη έχει αναριθμηθή, 

'""V 'αντικαταστάσεως των δύο τελειών »δι' άνω τελείας: 
<<(ιιι) εις την περίπτωσιν φυσικού τίνος προσώπου το οποίον 

είναι μέτοχος ιδιωτικής τίνος εταιρείας μετατρεπομένης εις 
, δημοσίαν εταίρείαν η τοιαύτη απαλλαγή, καθ' ην έκτασιν 

αύτη δεν παραχωρείται λόγω του εν τη υποπαραγράφω (ιι) 
της παρούσης επιφυλάξεως, περιορισμού, δύναται να μεταφέ
ρεται και, τηρουμένου του προαναφερθέντος περιορισμού, να 
παραχωρήται κατά τα επόμενα τέσσαρα έτη»*, 

(ε) Διά της προσθήκης της ακολούθου, νέας παραγράφου ευθύς 
μετά την παράγραφον (κστ) αυτού : 

=**■]*"■' '* ;Τ(κζ)' τά 'δίανεμηθέντά κέρδη μεταποιητικής _ τινός επιχει
'".;:"·? :.? Λ"■■ ρήσέως ήτις' ήρξάτο .εργασίας εν τη Δημοκρατία εντός 

τριών ετών από τηςημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος 
της παρούσης παράγράφρυ διά περίοδον δέκα ετών 

;̂!ο^τ·3 :~\0 από της'ενάρξεως της λειτουργίας αυτής,, οσάκις η εν 
λόγω επιχείρησις παράγη προϊόντα τα οποία δεν παρή
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γοντο εν τη Δημοκρατία προ της τοιαύτης ημερομηνίας 
και τα οποία εμπίπτουν εις καθωρισμένην, διά Κανονι
σμών του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρινομένων υπό 
της Βουλής των Αντιπροσώπων και δημοσιευομένων εν 
τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, . κατηγορίαν 
προϊόντων και υπό τοιούτους όρους και περιορισμούς 
οίοι ήθελον καθορισθή εν τοις αυτοίς Κανονισμοίς: 

Νοείται ότι ο Υπουργός Οικονομικών δύναται μετά πά
ιροδον τριών ετών να αποσύρη την τοιαύτη ν απαλλαγήν εάν 
διαπιστωθή οιαδήποτε παράβασις των ως άνω .'Κανονι
σμών'»* και 

(στ) Διά της εν τη. πρώτη επιφυλάξει αυτού προσθήκης της λέ 
ξεως και κόμματος «(ιη),» ευθύς μετά την λέξιν «παρα
γράφους» (πέμπτη; γραμμή). 

4. Το εδάφιον (2) του άρθρου 10 διά του παρόντος καταργείται Τροπαποίησις 
και αντικαθίσταται υπό του ακολούθου νέου εδαφίου : του άρθρου ι ο 

, του βασικού 
«(2) Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται δι' αποφάσεως του νόμου. 

να απαλλάξη του φόρου, υπό τοιούτους όρους και περιορισμούς 
οίους ήθελεν επιβάλει, εισόδημα κτηθέν υπό μορφήν τόκου επί 
ξένου χρηματικού κεφαλαίου το οποίον οιονδήποτε πρόσωπον 
εδανείσθη και επενέδυσεν εν τη Δημοκρατία, εάν ικανοποιηθή 
ότι η τοιαύτη επένδυσις συμβάλλει ουσιαστικώς εις την οικο
νομικήν ανάπτυξιν της Δημοκρατίας : 

Νοείται ότι ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να τερματίση 
οποτεδήποτε την ως άνω απαλλαγήν εάν πεισθή ότι αύτη δεν 
'εξυπηρετεί ή έπαυσε να εξυπηρετή τους σκοπούς διά τους 
οποίους παρεχωρήθη». 

5. Το άρθρον 12 του βασικού νόμου διά του παρόντος τροποποι Τροποποίησις 
είται ως ακολούθως : του άρθρου 12 

ζ ·ν Α ' /χ ν »c '· /η\ του βασικού 
(α) Δια της εν τω τέλει της επιφυλάξεως της παραγράφου (β) ν6μ0υ. 

του εδαφίου (2) αυτού αντικαταστάσεως της άνω τελείας 
διά δύο τελειών και της προσθήκης της ακολούθου νέας 
επιφυλάξεως : 

«Νοείται περαιτέρω ότι επί των στοιχείων παγίου ενερ
γητικού συγκειμένων εκ νέων εγκαταστάσεων και μηχανη
μάτων παραχωρείται, διά περίοδον τριών ετών, αρχομένη ν 
την Ιην Ιανουαρίου, 1984, έκπτωσις λόγω επενδύσεως ίση 
προς τεσσαράκοντα πέντε τοις εκατόν της επ' αυτών γενο
μένης, υπό μεταποιητικής τίνος επιχειρήσεως, κεφαλαιουχι
κής δαπάνης»" 

(β) Διά της εκ της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) αυτού δια
γραφής της φράσεως «ίση προς είκοσι πέντε τοις εκατόν 
της ούτω διενεργηθείσης κεφαλαιουχικής δαπάνης επί ξενο
δοχειακού κτιρίου ή είκοσι τοις εκατόν της ούτω διενερ
γηθείσης κεφαλαιουχικής δαπάνης επί βιομηχανικού κτιρίου 
ή δέκα τοις εκατόν της ούτω διενεργηθείσης κεφαλαιου
χικής δαπάνης εφ' οιουδήποτε άλλου κτιρίου» (πέμπτη, 
έκτη, εβδόμη, ογδόη, ενάτη και δεκάτη γραμμαί) και της 
αντικαταστάσεως της διά της ακολούθου φράσεως «ως 
ιειδικώτερον καθορίζεται εν τω Τρίτω Παραρτήματι»" και Ιρ1^?ν 

(γ) διά της εν τω τέλει της επιφυλάξεως της παραγράφου 
(γ) του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής της άνω τελείας και 
της προσθήκης ευθύς μετά την λέξιν «εκατόν» (τρίτη γραμ
μή) των λέξεων «εξαιρέσει της δυνάμει της δευτέρας επι
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Τροπο
ποίησις του 
άρθρου 28 Β 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του βασυκοό 
νόμου διά της 
προσθήκης 
εν αατώ 
νέου άρθρου. 

Τρσποποίησις 
του Δευτέρου 
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του βασυκού 
νόμου διά 
της προσθήκης 
νέου Παραρ
τήματος. 

εκ μέρισμα 
των αλλοδα
πού τίνος 
προσώπου. 

φυλάξεως της παραγράφου (β) χορηγούμενης εκπτώσεως 
λόγω επενδύσεως ήτις είναι ηυξημένη κατά δέκα εκατο
στιαίας μονάδας». 

6. Το άρθρον 28Β του βασικού νόμου διά του παρόντος τροπο
ποιείται διά της εν τω εδαφίω (.1) αυτού ενθέσεως, ευθύς μετά τον 
αριθμόν «28Α» (έκτη γραμμή), των λέξεων «ή προς εταιρείαν της 
οποίας αι εγκαταστάσεις κείνται εν τη Ελευθέρα Βιομηχανική Ζώνη 
Λάρνακος». 

7. Ο βασικός νόμος διά του παρόντος τροποποιείται διά της 
προσθήκης, ευθύς μετά το άρθρον 28Γ, του ακολούθου νέου άρ
θρου 28Δ:, 
«Φορολογία 28Δ. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 36, μερί
εισοδήματος σματα κτώμενα υπό αλλοδαπού τινός προσώπου εκ με

τοχών εταιρείας της οποίας αι εγκαταστάσεις κείνται 
εν τη Ελευθέρα Βιομηχανική Ζώνη Λάρνακος φορολο
γούνται, διά περίοδον δέκα ετών από της ημερομηνίας 
ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, είτε κατά 
συντελεστήν όστις αναφέρεται εις την παράγραφον 1 του 
Δευτέρου Παραρτήματος είτε κατά συντελεστήν καθ' ον 
κατεβλήθη ή είναι καταβλητέος φόρος υπό της εταιρείας 
επί του εισοδήματος εξ ου πληρώνονται τα εν λόγω εισο
δήματα, οιοσδήποτε των δύο είναι ο χαμηλότερος.». 

8. Το Δεύτερον Παράρτημα του βασικού νόμου διά του παρόν
τος τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Διά της εκ της υποπαραγράφου (β) της επιφυλάξεως της 
παραγράφου 4 αυτού διαγραφής της λέξεως «επτά» 
(ενάτη γραμμή) και της αντικαταστάσεως αυτής διά της 
λέξεως «δέκα»" ικαι 

|(β) ιδιά της προσθήκης της ακολούθου νέας υποπαραγράφου 
(γ) μετά την υποπαράγραφον (β) της επιφυλάξεως της 
παραγράφου 4 αυτού, της υφισταμένης υποπαραγράφου (γ) 
ιαναγραμματιζομένης ως υποπαραγράφου (δ) : 
«(γ) τα μη διανεμηθέντα (κέρδη μεταποιητικής τίνος επιχειρή
Ισεως ήτις ήρξατο εργασίας εν τη Δημοκρατία εντός τριών 
ιετών από της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος της πα
ρούσης υποπαραγράφου ίδια περίοδον 'δέκα ετών από της 
ενάρξεως της λειτουργίας αυτής, οσάκις η εν λόγω επι
χείρησις παράγη προϊόντα τα οποία Ιδεν παρήγοντο εν τη 
Δημοκρατία προ της τοιαύτης ημερομηνίας και τα οποία 
εμπίπτουν εις 'κάθωρισμένην, διά (Κανονισμών του Υπουρ
γικού Συμβουλίου εγκρινομένων υπό της Βουλής των 
(Αντιπροσώπων ικαι δημοσιευομένων εν τη επισήμω εφημε
(ρίδι της Δημοκρατίας, ικατηγορίαν προϊόντων ικαι υπό τοι
ούτους όρους και περιορισμούς οίοι ήθελον 'καθορισθή εν 
τοις αυτοίς 'Κανονισμοίς: 

Νοείται ότι ο Υπουργός Οικονομικών δύναται μετά πάροδον 
τριών ετών να αποσύρη την τοιαύτην απαλλαγήν εάν διαπι
ιστωθή οιαδήποτε παράβασις των ως άνω Κανονισμών.». 

9. Ο βασικός νόμος διά του παρόντος τροποποιείται διά της 
προσθήκης μετά το Δεύτερον Παράρτημα του ακολούθου νέου 
Τρίτου Παραρτήματος:! Ι 
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
( Ά ρ θ ρ ο ν 12(2) ( γ ) ) 

Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ ΛΟΓΩ Ε Π Ε Ν Δ Ύ Σ Ε Ω ς ΕΠΙ Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ω Ν 
ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΚ Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν 

1. Επί κεφαλαιουχικής δαπάνης επί ξενοδοχειακού κτιρίου πέντε 
αστέρων ή τουριστικής επαύλεως είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) 
της ούτω διενεργηθείσης κεφαλαιουχικής δαπάνης. 

2. Επί κεφαλαιουχικής δαπάνης επί παρεμφερούς τουριστικού 
κτιρίου είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) της ούτω διενεργηθείσης 
κεφαλαιουχικής δαπάνης: , 

(Νοείται ότι το Υπουργικόν Συιμβούλιον δ ι ά Κανονισμών εγκρι
νομένων υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων και δημοσιευομένων 
εν τη επισήμω εφη·μ&ρίδι της Δημοκρατίας καθορίζει τας κατηγο
ρίας 'κτιρίων, αίτινες θεωρούνται ως παρεμφερή τουριστικά 'κτίρια. 

3. Επί κεφαλαιουχικής δαπάνης επί ορεινού ξενοδοχειακού κτιρίου 
εξαιρουμένου ωργανωμένου διαμερίσματος, είκοσι πέντε τοις εκα
τόν (25%) της ούτω διενεργηθείσης κεφαλαιουχικής δαπάνης:· 

Νοείται ότι ' ορεινόν ξενοδοχειακόν κτίριο ν ' σημαίνει ξενοδοχεια
κόν κτίριον ευρισκόμενο ν εις ύψος πέραν των δύο χ ιλ ιάδων ποδών 
εκ της επιφανείας της θαλάσσης. 

4. Επί κεφαλαιουχικής δαπάνης επί ξενοδοχειακού κτιρίου κατη
γορ ίας τριών ή τεσσάρων αστέρων, εξαιρουμένου τοιούτου κτιρίου 
κειμένου εντός των περιοχών Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακος και 
Αγίας Νάπας, είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) της ούτω διενερ
γηθείσης κεφαλαιουχικής δαπάνης. Τα όρια των εν λ ό γ ω περιοχών 
καθορίζονται διά 'Κανονισμών εκδιδομένων υπό του Υπουργού Οικο
νομικών, τη εγκρίσει της Βουλής των Αντιπροσώπων, και δημο
σιευομένων εν τη επισήμω εφηιμερίδι της Δημοκρατίας . 

5. Επί κεφαλαιουχικής δαπάνης επί . ξενοδοχειακού κτιρίου ή 
τουριστικού καταλύματος , ήτις ήρξατο προ της 24ης Νοεμβρίου, 
1983, είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) της ούτω διενεργηθείσης 
κεφαλαιουχικής δαπάνης., 

6. Επί κεφαλαιουχικής δαπάνης εφ' οιουδήποτε άλλου ξενοδο
χειακού κτιρίου ή τουριστικού καταλύματος μη περιλαμβανομένου 
έν τινι των ανωτέρω π α ρ α γ ρ ά φ ω ν δεκαπέντε τοις εκατόν (15%) 
της ούτω διενεργηθείσης κεφαλαιουχικής δαπάνης. 

7. Επί κεφαλαιουχικής δαπάνης επί βιομηχανικού κτιρίου είκοσι 
τοις εκατόν (20%) της ούτω διενεργηθείσης κεφαλαιουχικής δαπά
νης. 

8. Επί κεφαλαιουχικής δαπάνης εφ' οιουδήποτε άλλου κτιρίου 
δέκα τοις εκατόν (10%) της ούτω διενεργηθείσης κεφαλαιουχικής 
δαπάνης.». 

1®.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) , Ένσρξις 
ο π α ρ ώ ν Νόμος τίθεται εν ισχύι από του αρχομένου την Ιην Ια ισχύος του 
νουαρίου 1983 φορολογικού έτους. παρόντος 

1 Νόμου 
(2) Η π α ρ ά γ ρ α φ ο ς (ε) του άρθρου 3 και η π α ρ ά γ ρ α φ ο ς (β) 

του άρθρου 8 του παρόντος 'Νόμου τίθενται εν ισχύι από της δημο
σιεύσεως αυτού εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας . 

ί(3) Η π α ρ ά γ ρ α φ ο ς (α) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου τί
θενται εν ισχύι από του αρχομένου την Ιην Ιανουαρίου 1984 φορο
λογικού έτους. 


