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Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 1984 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 76 του 1984 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟ
ΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1984 

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

Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1984 και θα 
αναγιγνώσκηται ομού μετά των περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
Νόμων του 1961 έως 1984 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως «ο 
βασικός νόμος») ο δε βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρωνται ομού ως οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμοι 
του 1961 έως (Αρ. 2) 1984. 

2. Το άρθρον 8 του βασικού νόμου διά του παρόντος τροπο
ποιείται διά της διαγραφής της παραγράφου (κζ) αυτού και της 
αντικαταστάσεως αυτής διά της ακολούθου νέας παραγράφου: 

«(κζ) τα μερίσματα τα κτώμενα υφ' οιουδήποτε προσώπου εκ 
μετοχών μεταποιητικής τίνος επιχειρήσεως, ήτις ήρξατο 
εργασίας εν τη Δημοκρατία καθ' οιονδήποτε χρόνο ν 
εντός του χρονικού διαστήματος των τριών ετών του 
αρχομένου την 6ην Απριλίου 1984, διά περίοδον δέκα 
ετών από της ενάρξεως της λειτουργίας αυτής, οσάκις η 
εν λόγω επιχείρησις παράγη προϊόντα τα οποία δεν 
παρήγοντο εν τη Δημοκρατία προ της τοιαύτης ημερο
μηνίας και τα οποία εμπίπτουν εις καθωρισμένην διά 
Κανονισμών 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 τοίς αυτοίς Κανονισμοίς: 

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

Συνοπτικός 
τίτλος. 
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3. Το άρθρον 12 του βασικού νόμου διά του παρόντος διαΤροποποίησις 

του βασικού γράφεται και αντικαθίσταται υπό του ακολούθου νέου άρθρου 
νόμου. 

«Αφαιρέσεις 
και προσθέσεις 
αναφορικός 
προς στοιχεία 
παγίου ενερ
γητικού 
χρησιμο
ποιούμενα 
εν εμπορική 
ή βιομηχανική 
επιχειρήσει 
κ.τ.λ. 

12.—(1) Εν τω παρόντι άρθρω στοιχεία παγίου 
ενεργητικού σημαίνει εγκαταστάσεις, μηχανήματα ή 
κτίρια περιλαμβανομένων και καταλυμάτων των υπαλ

λήλων, άτινα ανήκουσιν εις πρόσωπον ασκούν εμπο

ρικήν ή βιομηχανικήν εν γένει επιχείρησιν, επιτήδευμα 
ή βιοτεχνίαν τινά, ελευθέριον ή άλλο τι επάγγελμα ή 
παρέχον μισθωτός υπηρεσίας και άτινα χρησιμο

ποιούνται υπό του προσώπου τούτου εν τη τοιαύτη 
εμπορική ή βιομηχανική επιχειρήσει, επιτηδεύματι ή 
βιοτεχνία, ελευθερίω ή άλλω επαγγέλματι, ή υπηρεσία, 
ή δι ' επιστημονικός έρευνας αναφορικώς προς τας 
οποίας ο Έφορος ικανοποιείται ότι διεξάγονται προς 
όφελος της τοιαύτης εμπορικής ή βιομηχανικής επι

χειρήσεως, επιτηδεύματος ή βιοτεχνίας, ελευθερίου ή 
άλλου επαγγέλματος, ή υπηρεσίας. 

Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου ιδιωτικόν 
μηχανοκίνητον όχημα άλλο ή φορτηγόν μηχανοκί

νητον όχημα υπό την έννοιαν της υποπαραγράφου (vi) 
της παραγράφου (7) του Κανονισμού 18 των περί 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισμών του 1984 δεν λογίζεται ως εμπίπτον εντός 
του όρου 'εγκαταστάσεις και μηχανήματα'. 

(2) Κατά τον προσδιορισμόν του φορολογητέου 
εισοδήματος προσώπου ασκούντος εμπορικήν ή βιομη

χανικήν τίνα επιχείρησιν, επιτήδευμα ή βιοτεχνίαν 
τινά, ελευθέριον ή άλλο τι επάγγελμα, ή παρέχοντος 
μισθωτός υπηρεσίας, θα χορηγήται— 

(α) τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου, έκπτωσις ευλόγου τινός ποσού διά την 
μείωσιν αξίας και φθοράν ην υφίστανται τα 
τοιαύτα στοιχεία ως εκ της χρήσεως αυτών, εν 
τη εμπορική ή βιομηχανική επιχειρήσει, επι

τηδεύματι ή βιοτεχνία, ελευθερίω ή άλλω 
επαγγέλματι, ή εν τη παροχή μισθωτών υπηρε

σιών, κατά την διάρκειαν του φορολογικού 
έτους: 

Νοείται ότι το σύνολον των τοιούτων εκπτώ

σεων δεν θα δύναται να υπερβή το ποσόν της 
κεφαλαιουχικής δαπάνης ην υπέστη το πρόσω

πον τούτο διά την κτήσιν του στοιχείου τούτου* 
(β) εις περιπτώσεις καθ' ας στοιχεία παγίου 

ενεργητικού συγκείμενα εκ νέων εγκαταστά

σεων και μηχανημάτων κτώνται και χρησιμο

ποιούνται το πρώτον εν τω φορολογικά) έτει, 
έκπτωσις λόγω επενδύσεως ίση προς τριάκοντα 
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τοις εκατόν της επ' αυτών γενομένης κεφα
λαιουχικής δαπάνης. 

Διά τους σκοπούς της παρούσης παρα
γράφου— 

'νέαι εγκαταστάσεις και μηχανήματα' 
σημαίνει νέας ή μεταχειρισμένος εγκαταστά
σεις και μηχανήματα εισαχθέντα εκ του εξωτε
ρικού ή νέας εγκαταστάσεις και μηχανήματα 
κατασκευασθέντα εν Κύπρω: 

Νοείται ότι— 
(i) επί των στοιχείων παγίου ενεργητι

κού συγκειμένων εκ νέων εγκαταστά
σεων και μηχανημάτων παραχωρεί
ται διά περίοδον τριών ετών, 
αρχομένην από την Ιην Ιανουαρίου 
1984, έκπτωσις λόγω επενδύσεως ίση 
προς τεσσαράκοντα πέντε τοις 
εκατόν της επ' αυτών γενομένης, 
υπό μεταποιητικής τίνος επιχειρή
σεως, κεφαλαιουχικής δαπάνης· 

(ii) επί των στοιχείων παγίου ενεργητικού 
συγκειμένων εκ νέων λεωφορείων 
δημοσίας χρήσεως παραχωρείται διά 
περίοδον τριών ετών, αρχομένην από 
της ημερομηνίας ενάρξεως της 
ισχύος του παρόντος Νόμου, έκπτώ
σις λόγω επενδύσεως ίση προς 
τεσσαράκοντα πέντε τοις εκατόν της 
επ' αυτών γενομένης υπό υφισταμέ
νης περιφερειακής εταιρείας λεωφο
ρείων κεφαλαιουχικής δαπάνης· 

(iii) επί των στοιχείων παγίου ενεργητι
κού συγκειμένων εκ νέων λεωφο
ρείων δημοσίας χρήσεως παραχωρεί
ται, διά περίοδον τριών ετών από της 
ημερομηνίας της συστάσεως νέας 
περιφερειακής εταιρείας λεωφο
ρείων, έκπτωσις λόγω επενδύσεως 
ίση προς τεσσαράκοντα πέντε τοις 
εκατόν της επ' αυτών γενομένης υπό 
της τοιαύτης εταιρείας κεφαλαιουχι
κής δαπάνης* 

(iv) επί των μεταχειρισμένων εγκαταστά
σεων και μηχανημάτων ανηκόντων 
εις οιασδήποτε επιχειρήσεις διεξα
γόμενος εντός της Δημοκρατίας αίτι
νες συγχωνεύονται, παραχωρείται 
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έκπτωσις λόγω επενδύσεως ίση προς 
είκοσι πέντε τοις εκατόν της επ ' 
αυτών γενομένης κεφαλαιουχικής 
δαπάνης, υπό τοιούτους όρους οίους 
ο Υπουργός Οικονομικών ήθελε 
καθορίσει, εάν ούτος ικανοποιηθή 
ότι τα συμφέροντα της Δημοκρατίας 
εξυπηρετούνται κάλλιον διά της 
τοιαύτης συγχωνεύσεως· 

(ν) επί των μεταχειρισμένων λεωφορείων 
δημοσίας χρήσεως ανηκόντων εις 
οιασδήποτε επιχειρήσεις αίτινες 
συγχωνεύονται προς σύστασιν νέας 
περιφερειακής εταιρείας λεωφο

ρείων, παραχωρείται έκπτωσις λόγω 
επενδύσεως ίση προς τεσσαράκοντα 
πέντε τοις εκατόν της επ ' αυτών 
γενομένης κεφαλαιουχικής δαπάνης* 

(γ) εις περιπτώσεις καθ' ας γίνονται κεφαλαιουχι

κοί δαπάναι διά την κατασκευήν, ανοικοδό

μηση, επέκτασιν και μετατροπήν στοιχείων 
παγίου ενεργητικού συγκειμένων εκ κτιρίων και 
τα τοιαύτα κτίρια χρησιμοποιούνται το πρώτον 
εν τω φορολογικώ έτει, έκπτωσις λόγω 
επενδύσεως ως ειδικώτερον καθορίζεται εν τω 
Τρίτω Παραρτήματι: 

Νοείται ότι, εις την περίπτωσιν δημοσίας 
εταιρείας, αι δυνάμει των παραγράφων (β) και 
(γ) χορηγούμενοι εκπτώσεις λόγω επενδύσεως 
είναι ηυξημέναι κατά πεντήκοντα τοις εκατόν, 
εξαιρέσει της δυνάμει των παραγράφων (i), (ii), 
(iii) και (ν) της επιφυλάξεως της παραγράφου 
(β) χορηγούμενης εκπτώσεως λόγω επενδύσεως, 
ήτις είναι ηυξημένη κατά δέκα εκατοστιαίας 
μονάδας· 

(δ) ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου 
(α) και τηρουμένων των διατάξεων των παρα

γράφων (β) και (γ), έκπτωσις ίση προς το 
ποσόν των διενεργηθεισών δαπανών— 

(i) εις περιπτώσεις καθ' ας από της 1ης 
Ιανουαρίου 1975 μέχρι της 31ης 
Δεκεμβρίου 1977, εγένοντο υφ' οιασδή

ποτε επιχειρήσεως δαπάναι προς από

κτησιν στοιχείων παγίου ενεργητικού 
συγκειμένων εκ νέων εγκαταστάσεων 
και μηχανημάτων ή διά την κατα

σκευήν, ανοικοδόμησιν, επέκτασιν και 
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μετατροπήν στοιχείων παγίου ενεργη

τικού συγκειμένων εκ κτιρίων: 
Νοείται ότι, οσάκις ο Έφορος ικα

νοποιήται ότι η τοιαύτη απόκτησις ή 
κατασκευή ήρξατο εντός της άνω 
περιόδου, πλην όμως δεν συνεπληρώθη, 
αι τοιαύται δαπάναι εκπίπτονται εφ' 
όσον γίνονται μέχρι της 31ης 
Δεκεμβρίου 1979* 
εις περιπτώσεις καθ' ας από της 1ης 
Ιανουαρίου 1978 μέχρι της 26ης 
Ιανουαρίου 1979, γίνονται υφ' οιασδή

ποτε επιχειρήσεως δαπάναι προς από

κτησιν στοιχείων παγίου ενεργητικού 
συγκειμένων εκ νέων εγκαταστάσεων 
και μηχανημάτων, ή διά την κατα

σκευήν, ανοικοδόμησιν, επέκτασιν και 
μετατροπήν στοιχείων παγίου ενεργη

τικού συγκειμένων εκ γεωργικών, βιο

μηχανικών ή ξενοδοχειακών κτιρίων: 
Νοείται ότι οσάκις ο Έφορος ικανο

ποιήται ότι η τοιαύτη κατασκευή 
ήρξατο εντός της άνω περιόδου, πλην 
όμως δεν συνεπληρώθη, αι τοιαύται 
δαπάναι εκπίπτονται εφ' όσον γίνονται 
μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1979· 
εις περιπτώσεις καθ' ας από της 1ης 
Ιανουαρίου 1981 μέχρι της 31ης 
Δεκεμβρίου 1984 γίνονται υπό μετα

ποιητικής τίνος επιχειρήσεως δαπάναι 
προς απόκτησιν στοιχείων παγίου 
ενεργητικού συγκειμένων εκ νέων μη

χανημάτων ή διά την ανοικοδόμησιν 
βιομηχανικών κτιρίων: 

Νοείται ότι οσάκις ο Έφορος ικανο

ποιήται ότι η τοιαύτη απόκτησις ήρξα

το εντός της άνω περιόδου, πλην όμως 
δεν συνεπληρώθη, αι τοιαύται δαπάναι 
εκπίπτονται εφ' όσον γίνονται μέχρι 
της 31ης Δεκεμβρίου 1985· 
εις περιπτώσεις καθ' ας από της 1ης 
Ιανουαρίου 1983 μέχρι της 31ης 
Δεκεμβρίου 1984 γίνονται υπό γεωργι

κής ή κτηνοτροφικής τίνος επιχειρή

σεως δαπάναι προς απόκτησιν στοι

χείων παγίου ενεργητικού συγκειμένων 
εκ νέων μηχανημάτων, τα οποία χρη
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σιμοποιούνται διά γεωργικούς ή κτη

νοτροφικούς σκοπούς: 
Νοείται ότι οσάκις ο Έφορος ικανο

ποιήται ότι η τοιαύτη απόκτησις 
ήρξατο εντός της άνω περιόδου, πλην * 
όμως δεν συνεπληρώθη, αι τοιαύται 
δαπάναι εκπίπτονται εφ' όσον γίνονται 
μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1985

(ν) εις περιπτώσεις καθ' ας, διά περίοδον 
τριών ετών από της ημερομηνίας ενάρ

ξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, 
γίνονται υπό περιφερειακής εταιρείας 
λεωφορείων δαπάναι προς απόκτησιν 
στοιχείων παγίου ενεργητικού συγκει

μένων εκ νέων λεωφορείων δημοσίας 
χρήσεως, τα οποία χρησιμοποιούνται 
διά τους σκοπούς της τοιαύτης 
εταιρείας: 

Νοείται ότι οσάκις ο Έφορος ικανο

ποιήται ότι η τοιαύτη απόκτησις ήρξα * 
το εντός της άνω περιόδου, πλην όμως 
δεν συνεπληρώθη, αι τοιαύται δαπάναι 
εκπίπτονται εφ' όσον γίνονται εντός 
περιόδου τεσσάρων ετών από της ημε

ρομηνίας ενάρξεως της ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 

Νοείται ότι: 
(ϊ) ουδέν πρόσωπον παρέχον μισθωτάς υπηρε

σίας δικαιούται όπως απαίτηση να τω 
παρασχεθή ή θα παρέχηται αυτώ οιαδήποτε 
των εν παραγράφοις (α) και (β) του παρόντος 
εδαφίου προβλεπομένων εκπτώσεων δι' 
αυτοκίνητον ή έτερον όχημα ανήκον κατά 
κυριότητα εις αυτό εφ' όσον το πρόσωπον 
τούτο δεν είναι υπόχρεον, δυνάμει ρητού 
όρου εν τη συμβάσει προσλήψεως του εις 
εργασίαν ή υπηρεσίαν τινά, όπως χρησι

μοποιή το εις αυτό ανήκον αυτοκίνητον ή 
όχημα διά την εκτέλεσιν των καθηκόντων 
του ή εφ' όσον καταβάλλεται εις το 
πρόσωπον τούτο αποζημίωσις υπό μορφήν α 
εξόδων κινήσεως ή έτερον τι επίδομα διά 
την τοιαύτην χρήσιν 

(ii) εάν στοιχείον τι παγίου ενεργητικού χρησι

μοποιήται μερικώς δι ' επαγγελματικούς και 
μερικώς δι' ιδιωτικούς σκοπούς, ο Έφορος 
θα δύναται να καθορίζη το αναλογούν εις 
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την ιδιωτικήν χρήσιν μέρος της κεφαλαιου

» χικής δαπάνης της γενομένης διά την κτήσιν 
του στοιχείου τούτου, εν τοιαύτη δε περι

πτώσει αι προμνησθείσαι εκπτώσεις θα 
παρέχωνται μόνον αναφορικώς προς το 
αναλογούν εις την χρήσιν του τοιούτου 
στοιχείου εν τη εμπορική ή βιομηχανική 
επιχειρήσει, επιτηδεύματι ή βιοτεχνία, ελευ

θερίου ή άλλω επαγγέλματι, ή μισθωτή 
υπηρεσία, μέρος της κεφαλαιουχικής 
δαπάνης· 

(Hi) διά τους σκοπούς της παραγράφου (α) του 
παρόντος εδαφίου, η διάρκεια χρήσεως 
κτιρίου άλλου ή βιομηχανικού ή ξενοδο

χειακού τοιούτου ορίζεται εις τριάκοντα τρία 
έτη η δε βιομηχανικού ή ξενοδοχειακού 
κτιρίου εις είκοσι πέντε έτη, εν περιπτώσει 
δε μεταβιβάσεως του κτιρίου ή πωλήσεως ή 
άλλως πως, ο νέος ιδιοκτήτης δικαιούται να 
απαίτηση ως προς την υπόλοιπον διάρκειαν 

* χρήσεως του κτιρίου το απαράγραφον υπό

λοιπον του ποσού το οποίον αρχικώς 
εστοίχισε το κτίριον τούτο, αφού αφαίρεση 

i, εξ αυτού το ποσόν οιασδήποτε αφαιρέσεως 
προς εξίσωσιν ή πρόσθεση εις αυτό το 
ποσόν οιασδήποτε προσθέσεως προς 
εξίσωσιν 

(iv) αι δυνάμει των παραγράφων (β) και (γ) 
χορηγούμεναι εκπτώσεις θα είναι επιπρό

σθετοι και δεν θα συνιστώσι μέρος της 
δυνάμει της παραγράφου (α) του παρόντος 
εδαφίου χορηγούμενης εκπτώσεως. 

(3) Εις περιπτώσεις καθ' ας, κατά τον προσδιο

ρισμόν του φορολογητέου εισοδήματος προσώπου 
ασκούντος εμπορικήν ή βιομηχανικήν επιχείρησιν, 
επιτήδευμα ή βιοτεχνίαν τινά, ελευθέριον ή άλλο τι 
επάγγελμα, ή παρέχοντος μισθωτός υπηρεσίας, έχει 
χορηγηθή έκπτωσίς τις έν τινι φορολογικώ έτει 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου τούτου αναφο

ρικώς προς στοιχείον τι παγίου ενεργητικού και 
διαρκούντος του φορολογικού έτους, ήθελεν επι

L συμβή έν των ακολούθων γεγονότων, ήτοι— 

(α) το τοιούτο στοιχείον ή μέρος τούτου έπαυσε ν 
ανήκον εις το πρόσωπον το ασκούν την 
εμπορικήν ή βιομηχανικήν επιχείρησιν, επι

τήδευμα ή βιοτεχνίαν, ελευθέριον ή άλλο τι 
επάγγελμα ή το παρέχον μισθωτάς υπηρεσίας, 
είτε λόγω πωλήσεως του εν λόγω στοιχείου ή 
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μέρους αυτού είτε υφ' οιασδήποτε άλλας 
συνθήκας· i 

(β) το τοιούτο στοιχείον ή μέρος τούτου ήθελε 
παύσει οριστικώς να χρησιμοποιήται διά τους 
σκοπούς της υπό του προσώπου τούτου ασκού- < 
μένης εμπορικής ή βιομηχανικής επιχειρήσεως, 
επιτηδεύματος ή βιοτεχνίας, ελευθερίου ή 
άλλου επαγγέλματος ή μισθωτής υπηρεσίας, 
ενώ εξακολουθεί να ανήκη εισέτι εις το 
πρόσωπον το ασκούν την εμπορικήν ή βιομη-

χανικήν επιχείρησιν, επιτήδευμα ή βιοτεχνίαν, 
το ελευθέριον ή άλλο τι επάγγελμα ή την 
μισθωτή ν υπηρεσίαν 

(γ) η ασκούμενη εμπορική ή βιομηχανική επιχεί-

ρησις, επιτήδευμα ή βιοτεχνία, το ελευθέριον ή 
άλλο επάγγελμα ή η μισθωτή υπηρεσία ετερ-

ματίσθη οριστικώς και μονίμως, του τοιούτου 
στοιχείου μη παύσαντος προηγουμένως να 
ανήκη εις το πρόσωπον το ασκούν την 
εμπορικήν ή βιομηχανικήν επιχείρησιν, ^επιτή- ^ 
δευμα ή βιοτεχνίαν, ελευθέριον ή άλλο τι 
επάγγελμα ή μισθωτή ν υπηρεσίαν, 

το υπόχρεον εις φορολογίαν πρόσωπον θα υποβάλη εις 
τον Έφορον, κατά την διάρκειαν του φορολογικού 
έτους, ομού μετά της φορολογικής αυτού δηλώσεως, 
κατάστασιν (κατωτέρω αναφερομένη ν ως 'εξισωτική 
κατάστασις') αναφορικώς προς το τοιούτο στοιχείον 
παγίου ενεργητικού, περιέχουσαν τα κατωτέρω 
στοιχεία— 

(ΐ) το ποσόν τής διά την κτήσιν τούτου γενομένης 
κεφαλαιουχικής δαπάνης· 

(ii) το σύνολον του ποσού της υποτιμήσεως ην το 
τοιούτο στοιχείον υπέστη αφ' ης τούτο 
ηγοράσθη υπό μορφήν φθοράς λόγω χρήσεως 
και χρόνου, περιλαμβανομένου και του συνολι

κού ποσού των εκπτώσεων αίτινες εχορηγή

θησαν ήδη δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου: 

Νοείται ότι, εν η περιπτώσει το τοιούτο 
στοιχείον παγίου ενεργητικού εκτήθη κατά ή 
μετά την Ιην Ιανουαρίου 1954, διά να εξευρεθή t 

το συνολικόν ποσόν των ήδη χορηγηθεισών 
εκπτώσεων, αι τυχόν χορηγηθείσαι εκπτώσεις 
δυνάμει των παραγράφων (β) και (γ) του 
εδαφίου (2), δεν θα λαμβάνωνται υπ' όψιν και Λ 

(iii) το ποσόν το αντιπροσωπεύον το τίμημα 
πωλήσεως ή καταβολήν ασφαλισθέντος ποσού 
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ή_αλΧης_τϊνός αποζημιώσεως ή το κατάλοιπον 

r· της αξίας του τοιούτου κεφαλαιουχικού 
στοιχείου: 

Νοείται ότι η τη πρωτοβουλία ή οδηγία του κυρίου 
y κατεδάφισις κτιρίου τινός δεν θα συνιστά λόγον 

υποβολής εξισωτικής καταστάσεως, εάν αύτη εγένετο 
προ της παρόδου πέντε ετών αφ' ης το τοιούτο 
στοιχείον εκτήθη. 

(4) Προς εξεύρεσιν του φορολογητέου εισοδήματος 
προσώπου υπόχρεου δυνάμει του εδαφίου (3) όπως 
υποβάλη εις τον Έφορον εξισωτικήν κατάστασιν, 
αφαίρεσις (εν τοις κατωτέρω αναφερομένη ως 'εξισω

τική αφαίρεσις') θα επιτρέπηται ή, αναλόγως της 
περιπτώσεως, πρόσθεσις (εν τοις κατωτέρω αναφερο

μένη ως 'εξισωτική πρόσθεσις') θα γίνηται, της 
τοιαύτης εξισωτικής αφαιρέσεως ή προσθέσεως υπο

λογιζόμενης ως ακολούθως βάσει των στοιχείων των 
εμπεριεχομένων εν τη εξισωτική καταστάσει ή κατα

στάσεσι ταις υποβαλλομέναις υπό του υπόχρεου εις 
φόρον προσώπου αναφορικώς προς το φορολογικόν 
έτος— 

(α) το ποσόν της εξισωτικής αφαιρέσεως θα είναι 
το ποσόν δι ' ου το εν τη εξισωτική καταστάσει 
στοιχείον (i) υπερβαίνει το άθροισμα των 
στοιχείων (ii) και (Hi) της ειρημένης κατα

στάσεως· 
(β) το ποσόν της εξισωτικής προσθέσεως θα είναι 

το ποσόν δι ' ου το άθροισμα των εν τη 
εξισωτική καταστάσει στοιχείων (ii) και (iii) 
υπερβαίνει το στοιχείον (i) της ειρημένης 
καταστάσεως: 

Νοείται ότι εν ουδεμία περιπτώσει το ποσόν 
της εξισωτικής προσθέσεως θα υπερβαίνη το 
σύνολον των εκπτώσεων των ήδη χορηγηθει

σών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου και περιλαμβανομένων εν τω ποσώ του 
στοιχείου (ii) της εξισωτικής καταστάσεως: 

Νοείται περαιτέρω ότι απαλλάττεται του 
φόρου, διά περίοδον τριών ετών από της 
ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του 
παρόντος Νόμου, οιονδήποτε ποσόν εξισωτικής 
προσθέσεώς το οποίον προκύπτει εκ της 
πωλήσεως, υπό προσώπου τινός, λεωφορείου 
δημοσίας χρήσεως προς περιφερειακή ν εται

ρείαν λεωφορείων. 
(5) Οσάκις στοιχείον τι παγίου ενεργητικού, αναφο

\ ρικώς προς το οποίον έχη επισυμβή οιονδήποτε των εν 
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παραγράφοις (α) και (β) του εδαφίου (3) γεγονότων, 
αντικατασταθή υπό του ιδιοκτήτου αυτού και ως εκ 
τούτου παρίσταται ανάγκη όπως γενή εξισωτική 
πρόσθεσις, τότε, εάν ο ιδιοκτήτης δι' εγγράφου 
ειδοποιήσεως αυτού προς τον Έφορον ούτω επιλέξη, 
θα εφαρμόζωνται αι ακόλουθοι διατάξεις, ήτοι— 

(α) εάν το ποσόν της εξισωτικής προσθέσεως ήτις 
θα εγένετο είναι μείζον της διά την προμήθειαν 
του νέου στοιχείου παγίου ενεργητικού γενο

μένης κεφαλαιουχικής δαπάνης— 
(i) η εξισωτική πρόσθεσις θα περιορίζηται 

εις ποσόν ίσον προς την διαφοράν και 
(ii) αναφορικώς προς το τοιούτο νέον 

στοιχείον ουδεμία εξισωτική αφαίρεσις 
δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) 
και ουδεμία έκπτωσις δυνάμει των 
διατάξεων της παραγράφου (α) του 
εδαφίου (2) θα χορηγήταν και 

(iii) εν τη εξετάσει του κατά πόσον δέον να 
γίνη εξισωτική τις πρόσθεσις αναφο

ρικώς προς την κεφαλαιουχικήν 
δαπάνη ν την γενομένη ν διά την κτήσιν 
του τοιούτου νέου στοιχείου, ως ολικόν 
των εκπτώσεων των δυνάμει των δια

τάξεων του παρόντος άρθρου ήδη 
χορηγηθεισών αναφορικώς προς το 
τοιούτο νέον στοιχείον, εξαιρέσει, εις 
την περίπτωσιν στοιχείου κτηθέντος 
κατά ή μετά την Ιην Ιανουαρίου 1954, 
των εκπτώσεων των δυνάμει των εν 
παραγράφοις (β) και (γ) του εδαφίου (2) 
διατάξεων χορηγουμένων, θα λογίζηται 
ποσόν ίσον προς το ποσόν της κεφα

λαιουχικής δαπάνης ήτις εγένετο διά 
την κτήσιν του τοιούτου νέου 
στοιχείου· 

(β) εάν η διά την προμήθειαν του νέου στοιχείου 
γενομένη κεφαλαιουχική δαπάνη είναι ίση ή 
μείζων του ποσού της εξισωτικής προσθέσεως 
ήτις θα εγένετο— 

(ί) η εξισωτική πρόσθεσις δεν θα γίνη και 
(ii) το ποσόν οιωνδήποτε εκπτώσεων χορη

γουμένων δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου άλλων ή των εκπτώ

σεων των χορηγουμένων δυνάμει των εν 
παραγράφοις (β) και (γ) του εδαφίου (2) 
διατάξεων θα υπολογίζηται επί του 
ποσού της κεφαλαιουχικής δαπάνης της 
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γενομένης δια την προμήθειαν του 
τοιούτου νέου στοιχείου, μειουμένου 
κατά το ποσόν της εξισωτικής προσθέ

σεως' και 

(iii) εν τη εξετάσει του κατά πόσον δέον να 
n γίνη εξισωτική αφαίρεσις ή εξισωτική 

πρόσθεσις ή αναφορικώς προς τοιούτο 
νέον στοιχείον, ως ολικόν των δυνάμει 
των διατάξεων του παρόντος άρθρου 
ήδη χορηγηθεισών εκπτώσεων αναφο

ρικώς προς το τοιούτο νέον στοιχείον, 
εξαιρέσει, εις την περίπτωσιν νέου 
στοιχείου κτηθέντος κατά ή μετά την 
1ην Ιανουαρίου, 1954, εκπτώσεων γενο

μένων δυνάμει των εν παραγράφοις (β) 
και (γ) του εδαφίου (2) διατάξεων, θα 
λογίζηται το σύνολον των ήδη χορηγη

θεισών εκπτώσεων επηυξημένον διά 
ποσού ίσου προς το ποσόν της εξισω

τικής προσθέσεως ήτις άλλως θα 
εγένετο. 

(6) Εις περιπτώσεις καθ' ας το εις φορολογίαν 
υπόχρεον πρόσωπον έχει υποβάλει εξισωτικήν κατά

στασιν, ο Έφορος δύναται— 
(α) να αποδεχθή την κατάστασιν και να προβή εις 

εξισωτικήν αφαίρεσιν ή πρόσθεσιν βάσει 
ταύτης· ή 

(β) να απόρριψη την κατάστασιν και να προσδιο

ρίση, κατά την κρίσιν του, το ποσόν της 
εξισωτικής αφαιρέσεως ή προσθέσεως και να 
προβή βάσει του τοιούτου προσδιορισμού εις 
εξισωτικήν αφαίρεσιν ή εξισωτικήν πρόσθεσιν. 

(7) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου— 
(α) η διά την προμήθειαν οιουδήποτε στοιχείου 

παγίου ενεργητικού γενομένη κεφαλαιουχική 
δαπάνη θα είναι το ποσόν όπερ το τοιούτο 
στοιχείον, κατά την γνώμην του Εφόρου, θα 
εστοίχιζεν έαν ηγοράζετο εν τη ελευθέρα αγορά 
κατά τον χρόνον καθ' ον εγένετο η κτήσις του* 

(β) το προϊόν της πωλήσεως αναφορικώς προς 
οιονδήποτε πωληθέν στοιχείον παγίου ενεργη

τικού θα είναι ποσόν όπερ το τοιούτο στοι

χείον, κατά την γνώμην του Εφόρου, θα 
απέφερεν εάν επωλείτο εν τη ελευθέρα αγορά 
κατά τον χρόνον καθ' ον το στοιχείον τούτο 
επωλήθη· 
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(γ) εάν δεν έχη λάβει χώραν πώλησις, καταβολή 
ασφαλισθέντος ποσού ή αποζημιώσεως ή εάν 
δεν υφίσταται κατάλοιπον αξίας στοιχείου 
τινός παγίου ενεργητικού, θα λογίζηται ως 
ληφθέν υπό τίνα των αναφερθεισών μορφών -Λ 
ποσόν ίσον προς το ποσόν όπερ το τοιούτο 
στοιχείον, κατά την γνώμην του Εφόρου, θα 
απέφερεν εάν επωλείτο εν τη ελευθέρα αγορά 
καθ' ον χρόνον επεσυνέβη το γεγονός· 

(δ) ο όρος ' επιχείρησις ' θα περιλαμβάνη και την 
εκμίσθωσιν κτιρίων. 

(8) Εις περιπτώσεις καθ' ας στοιχείον τι παγίου 
ενεργητικού επωλήθη και— 

(α) ο αγοραστής είναι πρόσωπον τελούν υπό τον 
έλεγχον του πωλητού, ή ο πωλητής είναι 
πρόσωπον τελούν υπό τον έλεγχον του αγορα

στού, ή αμφότεροι τελούν υπό τον έλεγχον 
τρίτου τινός προσώπου· και 

(β) κατά την γνώμην του Εφόρου το αποκλειστικό ν 
όφελος όπερ αναμένεται να πρόκυψη εκ της ■·"" 
πωλήσεως ή «κ δοσοληψιών ων η πώλησις 
συνιστά μέρος διά το έτερον ή αμφότερα των 
συμβαλλομένων μερών είναι η βάσει του 
παρόντος άρθρου εξασφάλισις εκπτώσεων, 

τότε, παρά τας εν τω παρόντι άρθρω προηγούμενος 
διατάξεις, ο Έφορος δύναται να αρνηθή να χορήγηση 
οιασδήποτε εκπτώσεις προνοουμένας διά του παρόντος 
άρθρου αναφορικώς προς το τοιούτο στοιχείον. 

(9) Παν πρόσωπον ασκούν μεταλλευτικήν επιχείρη

σιν δύναται να επιλέξη όπως ζητήση να τω χορηγη

θώσιν, αντί των αποσβέσεων ή εκπτώσεων των 
διαλαμβανομένων εν τοις προηγουμένοις εδαφίοις, 
εκπτώσεις ή αποσβέσεις ως ειδικώτερον καθορίζονται 
εν τω Πρώτω Παραρτήματι του Νόμου τούτου. 

Η τοιαύτη επιλογή θα γίνηται δι ' εγγράφου ειδο

ποιήσεως προς τον Έφορον διδομένης εντός της 
μακροτέρας των ακολούθων δύο προθεσμιών, ήτοι προ 
της 30ής Ιουνίου του 1962 ή της περιόδου των δώδεκα 
μηνών από της παροχής αυτώ αδείας χορηγούσης το 
δικαίωμα εξαγωγής μεταλλευμάτων, δοθείσης δε προς 
τον Έφορον τοιαύτης ειδοποιήσεως, αύτη θα ισχύη διά 
το φορολογικόν έτος κατά την διάρκειαν του οποίου 
εδόθη ως και διά παν μεταγενέστερο ν φορολογικόν 
έτος. .4, 

(10) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου πάσα 
έκπτωσις ή έκπτωσις λόγω επενδύσεως χορηγηθείσα 
δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε προηγουμένως 



1181 Ν. 76/84 

ισχύοντος νόμου αφορώντος εις την επιβολήν φόρου 
εισοδήματος ή προσωπικών εισφορών θα θεωρήται ως 
έκπτωσις χορηγηθείσα δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου. 

(11) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου— 
(α) 'περιφερειακή εταιρεία λεωφορείων' 

σημαίνει εταιρείαν ήτις ασχολείται με την 
μεταφοράν επιβατών επί κομίστρω κατ' επι

βάτη ν διά λεωφορείων δημοσίας χρήσεως, 
επί αγροτικής τίνος οδικής γραμμής εξυπη

ρετούσης ικανόν αριθμόν χωρίων ή κωμο

πόλεων ή αστικής οδικής γραμμής και η 
οποία χαρακτηρίζεται ως τοιαύτη υπό του 
Υπουργού Οικονομικών, δι ' αποφάσεως 
αυτού εκδιδομένης τη εισηγήσει του 
Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων, 

(β) Οι όροι 'αγροτική οδική γραμμή', 'αστική 
οδική γραμμή' και 'εταιρεία' οίτινες αναφέ

ρονται εις την παράγραφον (α) του παρόντος 
εδαφίου ως, και ο όρος 'λεωφορείον δημο

σίας χρήσεως' κέκτηνται την έννοιαν την 
αποδιδομένη ν αυτοίς υπό του εδαφίου (1) του 
άρθρου 2 και του εδαφίου (2) του άρθρου 8 

9 του 1982. του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφο

ράς Νόμου». 

4. Το άρθρον 28Δ διά του παρόντος τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της διαγραφής των λέξεων και του αριθμού «την 

παράγραφον 1 του Δευτέρου Παραρτήματος» (7η και 8η 
γραμμαί) και της αντικαταστάσεως αυτών διά των λέξεων 
«το Δεύτερον Παράρτημα»· και 

(β) διά της διαγραφής της λέξεως «εισοδήματα» (10η και 11η 
γραμμαί) και της αντικαταστάσεως αυτής διά της λέξεως 
«μερίσματα». 

5. Η παράγραφος 1 του Δευτέρου Παραρτήματος του βασικού 
νόμου διά του παρόντος τροποποιείται διά της προσθήκης εν τω 
τέλει αυτής της ακολούθου επιφυλάξεως : 

«Νοείται ότι τα κέρδη μεταποιητικής τίνος επιχειρήσεως ήτις 
ήρξατο εργασίας εν τη Δημοκρατία καθ' οιονδήποτε χρόνον 
εντός χρονικού διαστήματος τριών ετών αρχομένου την 6ην 
Απριλίου 1984, διά περίοδον δέκα ετών από της ενάρξεως της 
λειτουργίας αυτής, οσάκις η εν λόγω επιχείρησις παράγη 
προϊόντα τα οποία δεν παρήγοντο εν τη Δημοκρατία προ της 
τοιαύτης ημερομηνίας και τα οποία εμπίπτουν είς τίνα κατη

γορίαν εκ των καθοριζομένων δυνάμει της παραγράφου (κζ) του 
άρθρου 8, φορολογούνται κατά συντελεστήν μηδέν, των 
τοιούτων κερδών μη προστιθεμένων εφ' οιουδήποτε ετέρου 

Τροποποίησις 
του άρθρου 
28Δ του 
βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
της παραγρά

φου 1 του Δευ

τέρου Παραρ

τήματος 
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ε ισοδήματος προς τον σκοπόν εφαρμογής των ως άνω φορο

λογ ικών συντελεστών». 
Τροποποίησις 6. Η παράγραφος 4 του Δευτέρου Παραρτήματος διά του 
φουΤτ^υΔεϋ π α ΡΟντος τροποποιείται διά της διαγραφής της υποπαραγράφου (γ) 
τέρουΠαραρ της επιφυλάξεως αυτής και της αντικαταστάσεως της διά της 
τήματος. ακολούθου νέας υποπαραγράφου: 

«(γ) τα κέρδη μεταποιητικής τίνος επιχε ιρήσεως ήτ ις ήρξατο 
εργασίας εν τη Δημοκρατία κ α θ ' οιονδήποτε χρ ό ν ο ν εντός 
χρον ικού διαστήματος τριών ετών αρχομένου τ η ν 6ην Απριλίου 
1984, διά περίοδον δέκα ετών από της ενάρξεως της λειτουργίας 
αυτής, οσάκις η εν λόγω επιχε ίρησις παράγη προϊόντα τα 
οποία δεν παρήγοντο εν τη Δημοκρατία προ της τοιαύτης 
ημερομηνίας και τα οποία εμπίπτουν είς τίνα κατηγορίαν εκ 
των καθοριζομένων δυνάμει της παραγράφου (κζ) του άρθρου 8, 
φορολογούνται κατά συντελεστήν μηδέν: 

Νοείτα ι ότι ο Υπουργός Οικονομικών δύναται μετά πάροδον 
τριών ετών να αποσύρη την τοιαύτη ν απαλλαγή ν εάν δια

πιστωθή οιαδήποτε παράβασις των ως άνω Κανονισμών». 
Τροποποίησις 7. Τ ο Τρίτον Παράρτημα του βασικού νόμου διά του παρόντος 
ίίαρΙΚατος τροποποιε ίται ως ακολούθως : 
του βασικού ( α ) ^ ι ά της εις την παράγραφον 2 προσθήκης , ευθύς μετά τ η ν 
ν μ ' λέξιν «κτιρίου» (δευτέρα γραμμή) των λέξεων «ή έργου»· 

και 
(β) διά της διαγραφής της επιφυλάξεως της παραγράφου 2 

αυτού και της αντικαταστάσεως της διά της ακολούθου 
νέας επιφυλάξεως: 

«Νοείται ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον διά Κανο

νισμών εγκρινομένων υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων 
και δημοσιευομένων εν τη επισήμω Εφημερίδ ι της 
Δημοκρατίας καθορίζει τας κατηγορίας κτιρ ίων ή έργων, 
αίτινες θεωρούνται ως παρεμφερή τουριστικά κτίρια ή 
έργα και υπό τοιούτους όρους, προϋποθέσεις και περι

ορισμούς οίοι ήθελον καθορισθή εν τοις αυτοίς 
Κανονισμοίς». 

Έναρξις 8. Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύι ως ακολούθως : 

παρόντος (α) Τα άρθρα 2, 4, 5, 6 και 7 του παρόντος Νόμου τίθενται εν 
Νόμου, ισχύι από της 6ης Απριλίου 1984. 

(β) Το άρθρον 3 του παρόντος Νόμου τίθεται εν ισχύι από της 
δημοσιεύσεως αυτού εν τη επισήμω εφημερίδι της 
Δημοκρατίας. 


