
E.E., Παρ. I, 797 Ν. 14/85 
Αρ. 2032, 8.2.85 

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 
εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 14 του 1985 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) 1984 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νάμος θα αναφέρηται ως ο περί Φορολογίας του Euro Συνα*τβκός 

δήιματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 και θα αναγιγνώσκηται τίίτλο«:· 
ομού μετά των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 1961 58τουΐ96ΐ 
έως (Αρ, 2) 1984 (εν τοις €<ρεξής αναφερομένων ως «ο (δασικός 2 ί του 1966 
νόμος»), ο δε βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 47του 1973 
ομού ως οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμοι του 1961 έως 37 του 1975 
1985, 12 του 1976 

15 του 1977 
8 του Τ979 

40 του 1979 
24 του 1981 
41 του 1983 
33 του 1984 
76 του 1984. 

2. Το άρθρον 2 του δασυκού νόμου τροποποιείται δυά της εκ της Τροπο
παραγράφου (β) και της επιφυλάξεως αυτής εις τον ορισμόν του TOl,rfl<; 
όρου «Δημόσια Εταιρεία» διαγραφής των λέξεων «συγγενών ? ^ £* 
πρώτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μετοχάς μετά δικαιώ τουβασι
ματος ψήφου πέραν των τεσσαράκόντα εννέα τοις εκατόν» (5η έως κού νόμου. 
8η γραμμαί) και των λέξεων «τα τεσσαράκόντα εννέα τοις εκα
τόν» (2α και 3η γραμμαί) και της αντικαταστάσεως των διά των 
λέξεων «ανηλίκων τέκνων αυτού μετοχάς μετά δικαιώματος ψήφου 
πέραν των τεσσαράκόντα τοις εκατόν» και των λέξεων «τα τεσ^ 
σαράκοντα τοις εκατόν», αντιστοίχως.. 

3. Το άρθρον 8 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εκ της Τροιτσποΐή
παραγράφου (κστ) αυτού διαγραφής των λέξεων «φυσικού τίνος σιςτου 
προσώπου», οπουδήποτε αύται απαντώνται, και της αντικαταστά ^ ^ i 8 

σεώς των διά των λέξεων «προσώπου τινός» και διά της προσθή κου νόμου; 
κης εν τη υπο  παραγράφω (ιι) της επιφυλάξεως της ιδίας πα
ραγράφου, ευθύς μετά τας λέξεις «του προσώπου τούτου» (3η 
γραμμή), των λέξεων «και εις την περίπτωσιν φυσικού προσώπου» 
και ευθύς μετά τας λέξεις «αι προσωπικαί» (4η γραμμή) της λέ
ξεως «αυτού». 

4. Το άρθρον 16 του δασικού νόμου διά του παρόντος τρόπο Τροπο
ποιείται ως ακολούθως : ποίησις 

του άρθρου 
(α) Δια της ΒΚ της παραγράφου (ιι) του εδαφίου (1) διαγραφής ι β του βά

του κόμματος (,) και των λέξεων «εν κολλεγίω, πανεπιστη °****> νόμου, 
μίιω ή ετέρω εκπαιδευτικά) ιδρύματι»"1 
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(β) διά της εκ του εδαφίου (2) διαγραφής της λέξεως 
«πέμπτον» (έκτη γραμμή) και αντικαταστασεος αυτής διά 
της λέξεως «έκτον»" και 

(γ) διά της διαγραφής του εδαφίου (4) και της αντικαταστά
σεως αυτού διά του ακολούθου νέου εδαφίου: 

<<(4) Εν τω παράντι άρθρω ο όρος 'τέκνον* σημαίινει το 
νάμιμον τέκνον του φυσικού προσώπου του υποκειμένου εις 
την φορολογίαν και περιλαμβάνει τους προγονούς ή τέκνα 
υιοθετηθέντα δυνάμει του εκάστοτε εν ισχύ ι Νόμου υπό του 
φυσικού προσώπου του υποκειμένου εις την φορολογίαν ως 
ικαι το νόθον τέκνον γυναικός υποκείμενης εις φορολογίαν, 
προσθέτως δε σημαίνει πρόσωπον του οποίου οι γονείς απέ
θανον ή αγνοούνται ή το οποίον εγκατελείφθη υπό των 
γονέων αυτού και το οποίον το φυσικόν πρόσωπον το 
υποκείμενον εις φορολογίαν δύναται να απόδειξη ότι συν
τηρεί ιδία αυτού δαπάνη.». 

Τρσπο
ποίησις 
του άρθρου 
17 του βα
σικού νόμου. 

5. Το άρθρον 17 του δασικού νόμου τροποποιείται διά της δια
γραφής του εδαφίου (3) αυτού και της αντικαταστάσεως αυτού διά 
του ακολούθου νέου εδαφίου: 

«(3) Ουδειμία έκπτωσις χορηγείται, δυνάμει του παρόντος 
άρθρου, εν σχέσει προς οιονδήποτε συγγενή του οποίου το εισό
δημα κατά το φορολογικό ν έτος υπερβαίνει το ποσόν των τετρα
κοσίων λιρών.»., 

Tpomo
ποίησις 
του άρθρου 
17Ατου 
βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρον 17Α του δασικού νόμου τροποποιείται διά της δια
γραφής του εδαφίου (1) αυτού και της αντικαταστάσεως αυτού διά 
του ακολούθου νέου εδαφίου: 

«(1) Εάν οιονδήποτε φυσικόν πρόσωπον αποδείξη ότι συντηρεί 
ιδία αυτού δαπάνη τέκνον σωματικώς ή διανοητικώς ανάπηρον 
δικαιούται ιεις έκπτωσιν εκ πεντακοσίων λιρών δι* έκαστον 
τοιούτον τέκνον ή εις έκπτωσιν ήτις χορηγείται δυνάμει του εδα
φίου (1) του άρθρου 16, οιαδήποτε εκ,των δύο είναι μεγαλύ
τερα.». 

Τροποττοΐη
σις του άρ
Θρόυ19 
του βασι
κού νόμου. 

ΤροκοπροΙη

σις του άρ

θρου 28Α 
του&σοίικου 
νόμου. 

7. Το άρθρον 19 του βασικού νόμου διά του παρόντος τροπο
ποιείται διά της εν τη παραγράφω (ιι) της πρώτης επιφυλάξεως του 
εδαφίου (1) αυτού ενθέόεως ευθύς μετά τον αριθμόν «16», (έκτη 
γραμμή) των αριθμών «17, 17Α, 16,». 

8. Το άρθρον 28Α του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εΚ 
του εδαφίου (1) αυτού διαγραφής του αριθμού «2» (δεκάτη έκτη 
γραμμή) και της αντικαταστάσεως αυτού διά του αριθμού «4». 

ΤροπυτιοΙη

σις της ικχ

ρθνράφου3 
του Δευτέ

ρου Παραρ

τήμοΑτος. 

9. Η παράγραφος 3 του Δευτέρου Παραρτήματος διά του παρόν
τος διαγράφεται και αντικαθίσταται διά της ακολούθου νέας παρα
γράφου:' 

«3. Εις την περίπτωσιν φυσικού προσώπου παρέχονται πιοτώ
οεις έναντι του υπ* αυτού καταβλητέου φόρου ως κατωτέρω, 
αλλά το συνολικόν ποσόν πιστώσεως το οποίον ούτω δύναται να 
επιτροπή καθ* οιονδήποτε φορολογικόν έτος δεν θα υπερβαίνη 
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τον συνολικόν φόρον τον υπ' αυτού καταβλητέο ν διά το υπό εξέ
τασιν έτος: 
(α) Γενική πίστωσις αναφορικός προς το εισόδημα ως εν τω 

ακολουθώ πίνακι: 
Εισόδημα Πίοτωσις 

£ 
Μέχρι £3,000 25 
Υπέρ τας £3,000 μέχρι £4,000 20 
Υπέρ τας £4,000 μέχρι £5,000 15 
Υπέρ τας £5,000 μέχρι £6,000 10 
Υπέρ τας £6,000 μέχρι £8,000 5 

(β) Πιστώσεις αναφορικός προς την σύζυγον και τέκνα εις περι
πτώσεις καθ' ας το εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσόν των 
£8,000 : 

Πίστωσις 
£' σεντ 

(ι) Δια την σύζυγον αναφορικός προς την οποίαν 
χορηγείται έκπτωσις δυνάμει του άρθρου 23 7.50 

(ιι) Δι* έκαστον τέκνον αναφορικός προς το 
οποίον χορηγείται έκπτωσις δυνάμει του 
άρθρου 16(1) (ι) 7.50 

(ιιι) Δι* έκαστον τέκνον αναφορικός προς το 
οποίον χορηγείται έκπτωσις δυνάμει του· 
άρθρου 16(1) (ιι) 10.00 

(ιν) Δι* έκαστον τέκνον αναφορικός προς το 
οποίον χορηγείται έκπτωσις δυνάμει του 
άρθρου 16(1). (ιιι) 20.00 

(ν) Δι' έκαστον τέκνον αναφορικός προς το 
οποίον χορηγείται έκπτωσις δυνάμει του 
άρθρου 16(d) (ιν) 10.00 

(νι) Δι* έκαστον τέκνον αναφορικός προς το 
οποίον χορηγείται έκπτωσις δυνάμει του 
άρθρου 16(1) (ν) 10.00 

(νιι) Δι' έκαστον τέκνον αναφορικός προς το 
οποίον χορηγείται έκπτωσις δυνάμει του 
άρθρου 17Α 10.00 
Νοείται ότι εις περίπτωσιν καθ' ην το εισόδημα του ενός 

των συζύγων υπερβαίνει το ποσόν των £8,000 αι πιστύσεις 
taci χορηγούμενοι αναφορικός προς τα τέκνα δυνάμει της 
παραγράφου (Β) περιορίζονται εις το εν τρίτον: 

ιΝαείται περαιτέρω ότι αι δυνάμει των υποπαραγράφων 
(α) και (Β) της παρούσης παραγράφου χορηγούμενοι 
πιστώσεις αυξάνονται από του φορολογικού έτους του 
αρχομένου την Ιην Ιανουαρίου, 1986 κατά εκατόν τοις 
εκατόν. 

(γ) Εις την περίπτωσιν φυσικού προσώπου όπερ έχει ή είχε 
πλείονα των τριόν ζύντων τέκνων καθ' οιονδήποτε χρόνον 
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διαρκούντος του φορολογικού έτους, χορηγείται πίστωσις 
εξ είκοσι λιρών δι* έκαστον τέκνον αναφορικός προς 
το οποίον χορηγείται έκπτωσις δυνάμει του άρθρου 16 ή 
17Α: 

Νοείται ότι οσάκις δύο ή πλείονα φυσικά πρόσωπα δι
καιούνται πιστώσεως αναφορικώς προς το αυτό τέκνον δυ
νάμει των διατάξεων των υποπαραγράφων (β) και ( γ ) , το 
ποσόν της πιστώσεως της χορηγούμενης αναφοριικώς προς το 
τέκνον θα επιμερίζεται καθ* ον λόγον ήθελεν ο Έφορος απο
φασίσει μεταξύ των φυσικών τούτων προσώπων. 

Διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου ο όρος 
' εισόδημα' σημαίνει το φορολογητέον εισόδημα ως 
τούτο έχει προσδιορισθή συμφώνως προς τας διατάξεις 
του παρόντος Νόμου προτού αφαιρεθώσιν εξ αυτού αι εν 
τοις άρθροις 8 ( κ γ ) , 8(ικδ), 12(2) (β) , 12(2) ( γ ) , 16, 17, 
17Α, 18, 19, 21 και 23 ειδικώς καθοριζόμενοι εκπτώσεις.». 

Έναρζις JQ, Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύι από του αρξαμένου την Ιην 
ισχύος του Ιανουαρίου 1985 φορολογικού έτους. 
ικχρόντος

 Γ τ Γ ι » 
Νόμου. 


