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Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 1985 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 73 του 1985( 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙ&Ν ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1965 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:. 
1. Ο παρών Νόιμος Θα αναφέρηιται ως ο περί Φορολογίας του Συνοδικός 

Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1985 και Θα « w m i 
ΟΛΛΟΓ/ιγνώσκηιτίαι ομού μετά των περί Φορολογίας του Εισοδήματος 4 του 1963 
Νόμων του 1961 έως 1985 (εν τοις εφεξής οπΛοφερομένων ως «ο δα 21 τουΐ966 
συκός νόμος»), ο δε βασικός νόμος και ο παρών Νόμος Θα αναφέ 60 του 1969 
ρωνται αμού ως οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμοι του 37 του 1975 
1961 έως (Αρ. 2) του 1985. 12 του 1976 

15 TOO 1ι977 
β του 1979 

40 του 1979 
24 του 1981 
41 του 1983 
33 του 1984 
76 του 1984 
14 του 1985. 

2. Π"ο άρθρον 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τρσιτοποΐη

(α) Δια της βκ της υποπαραγράφου (ιιι) της παραγράφου (δ) J ^ J ^ ^ 
του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής του αριθμού «1984» βασικού 
(τρΟτη γραμμή) <και της αντιικΜΐαοπά3σεως αυτού δια του νόμου. 
αριθμού «1986»' 

(Β) διά της εκ της επιφυλάξεως της υποπαραγράφου (ΙΛΙ) της 
παραγράφου (δ) ιτου εδαφίου (2) αυτού διαγραφής του 
αριθμού «1985» (άκτη γραμμή) και της οηττυκοτ^ιστάσεως 
αυτού διώ του αριθμού «1987»* 

(γ) δια της εκ της υποπαραγράφου (ιιν) της παραγράφου (δ) 
του εδαφίου (2)< αυτού διαγραφής του αριθμού «1984» 
(τρΟτη γραμμή) :και της οΛΚίκοπαστάισεως αυτού διώ του 

αριθμού «1986»' <και 
(δ) δια της εκ της επιφυλάξεως της υποπαραγράφου (.uv) της 

παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής του 
αριθμού «1985» (<έκτη γραμμή) και της οντυκαταοτάοεως 
αυτού διιά του αριθμού «1987». 

3. Το άρθρον 32 του βασικού νόμου τροποπουείτοχ διά της εξ Τροπσποίη
αυτού διαγραφής των λέξεων «εκατόν μιλς» (τελευταία γραμμή), Τ*™^ 

του 6ο»ικου 
νόμου. 

και της ο^νκατχχστάοεώς των διά των λέξεων «δεκαπέντε σεντ». 
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ΤροπποττοΙη

σις της «χ

ρανρα;φου3 
τουΔβυτέρου 
Παραρτή

ματος του 
βοσκού 
νομού. 

Ένορζις 
τηςοσχόος 
του παρόν
τος Νόμου. 

4. Η παράγραφος 3 του Δευτέρου Παραρτήματος του βασικού 
νόμου δια του παρόντος τροποπουείίται ως ακολούθως: 

(α) Δια της διαγραφής της τελείας ©ν τω τέλει της επιφυλά
ξεως της υποπαραγράφου (γ) αυτής και της αντιικοίταστά
οεως αυτής δι" άνω και κάτω τελείας· ικαι 

(β) δια της προσθήκης της ακολούθου νέας επιφυλάξεως ευθύς 
μετά την επιφύλαξυν της υποπαραγράφου (γ) αυιτής: 

«Νοείται περαιτέρω ότι αι δυνάμει των διατάξεων των 
υποπαραγράφων (α) , (β) και (γ) πιιστώοεις δεν χορη
γούνται εις την περίπτωσιν φοσιικών προσώπων τα οποία 
υπόκεινται βις φσρολογίαν κατά μειωμένον συντελεστήν 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 28Β ή εις την περί
πτωσιν φορολογίας εκσοδηιμάτων δυνάμει των διατάξεων 
Των άρθρων 28Γ, 28Δ, 30, 31 ικαι 32.»,, 

5.—(1) Τηρουμένων των διατάξειων του εδαφίου (2) ο παρών 
Νόμος τίθεται ©ν κχχύι από /του αρξαμένου την Ιην Ιανουαρίου 1985 
φορολογικού έτους. 

(2) Η υσχύς των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου 
άρχεσαι από της ημερομηνίας δηιμοσιεύισεως τούτου εις την ιεπίοη
μον εφίϊμειρίίδα της Δημοκρατίας. 


