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Αρ. 2335, 1.7.88 

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1988 
εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 109 του 1988 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ 

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

Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1988 και θα ανα

γιγνώσκηται ομού μετά των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων 
του 1961 έως (Αρ. 2) του 1988 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως «ο 
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα ανα

φέρωνται ομού ως οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμοι του 1961 
έως (αρ. 2) του 1988. 

2. Το άρθρον 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διό της εκ της παραγράφου (κη) αυτού διαγραφής της λέξεως 

«δέκα» (πρώτη γραμμή) και της αντικαταστάσεως αυτής διά της 
λέξεως «είκοσι»· και 

(β) διά της προσθήκης, μετά το τέλος της παραγράφου (κη), των 
ακολούθων νέων παραγράφων: 

«(κθ) ενοίκιον καταβαλλόμενον υπό φυσικού προσώπου διά 
μόνιμον ιδιοκατοίκησιν, μέχρι ποσού τριακοσίων 
λιρών, εάν το εισόδημα του εν λόγω προσώπου ή του 
συζύγου ή της συζύγου αυτού, εφ ' όσον συμβιοί μετ' 
αυτού, δεν υπερβαίνη το ποσόν των οκτώ χιλιάδων 
λιρών, 

(κι) το δαπανηθέν ποσόν υπό φυσικού τίνος προσώπου διά 
την αγοράν εβδομαδιαίου, μηνιαίου ή τριμηνιαίου 
δελτίου διά την μεταφοράν του από την κατοικίαν του 
εις τον τόπον εργασίας αυτού διά λεωφορείου το οποίον 
κατέχει άδειαν οδικής χρήσεως διά μεταφοράν επι

βατών επί κομίστρω κατ ' επιβάτην επί αγροτικής οδι

κής γραμμής, το οποίον αφορά εις διαδρομήν μετ' 
επιστροφής τουλάχιστον τριάκοντα χιλιομέτρων, νοου

μένου ότι η κατοικία αυτού ευρίσκεται εις χωρίον ή 
κωμόπολιν. 
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τίτλος. 
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Τροποποίησις 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίησις 
του άρθρου 5 
του Νόμου 26 
του 1988. 
Τροποποίησις 
του Δευτέρου 
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου! 

Διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου 'Αγρο
τική οδική γραμμή' σημαίνει την οδικήν γραμμήν ως 
αύτη καθορίζεται εν τω εδαφίω (2) του άρθρου 8 του 

9 του 1982. περί Ρυθμίσεως Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου.». 
3. Το άρθρον 5 του Νόμου 26 του 1988 τροποποιείται διά της 

διαγραφής του αριθμού «23» (πλαγιότιτλος και πρώτη και τρίτη γραμμαί) 
και της αντικαταστάσεως αυτού διά του αριθμού «22». 

4. Το Δεύτερον Παράρτημα του βασικού νόμου διά του παρόντος 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Ο Πίναξ της Παραγράφου 1 αυτού διαγράφεται και αντι
καθίσταται διά του ακολούθου νέου Πίνακος: 

«Φορολογητέον Εισόδημα 

Εφ' εκάστης λίρας μέχρι ποσού £1,500 
Εφ' εκάστης λίρας υπέρ τας £1,500 μέχρι 
Εφ' εκάστης λίρας υπέρ τας £2,000 μέχρι 
Εφ' εκάστης λίρας υπέρ τας £2,500 μέχρι 
Εφ' εκάστης λίρας υπέρ τας £3,000 μέχρι 
Εφ' εκάστης λίρας υπέρ τας £3,500 μέχρι 
Εφ' εκάστης λίρας υπέρ τας £4,000 μέχρι 
Εφ' εκάστης λίρας υπέρ τας £5,000 μέχρι 
Εφ' εκάστης λίρας υπέρ τας £6,000 μέχρι 
Εφ' εκάστης λίρας υπέρ τας £8,000 μέχρι 
Εφ' εκάστης λίρας υπέρ τας £10,000 

£2,000 
£2,500 
£3,000 
£3,500 
£4,000 
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£10,000 

Φορο

λογικός 
Συντε

λεστής 
μηδέν 

15 σεντ 
20 σεντ 
25 σεντ 
30 σεντ 
35 σεντ 
40 σεντ 
45 σεντ 
50 σεντ 
55 σεντ 
60 σεντ», 

(β) Η υποπαράγραφος (α) της παραγράφου (3) αυτού διαγράφεται 
και αντικαθίσταται διά της ακολούθου νέας υποπαραγράφου: 

«(α) Γενική πίστωσις αναφορικώς προς το εισόδημα ως εν 
τω ακολουθώ πίνακι: 

Εισόδημα Πίστωσις 
Μέχρι £4,000 £50 
Υπέρ τας £4,000 μέχρι £6,000 £40 
Υπέρ τας £6,000 μέχρι £12,000 £10». 

(γ) Η υποπαράγραφος (β) της παραγράφου (3) αυτού διαγράφεται 
και αντικαθίσταται διά της ακολούθου νέας υποπαραγράφου: 

«(β) Πιστώσεις αναφορικώς προς τον σύζυγον ή την σύ

ζυγον και τέκνα: 

Πίστωσις 
£ σεντ 

(ι) Διά τον ή την σύζυγον αναφορικώς 
προς την οποίαν χορηγείται έκπτωσις 
δυνάμει του άρθρου 22 20.00 

(ιι) Δι' έκαστον τέκνον αναφορικώς προς 
το οποίον χορηγείται έκπτωσις δυνά
μει του άρθρου 16( 1 )(ι) 20.00 
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(ιιι) Δι ' έκαστον τέκνον αναφορικώς προς 
το οποίον χορηγείται έκπτωσις δυνά

μει του άρθρου 16(1 )(ιι) 25.00 
(ιν) Δι ' έκαστον τέκνον αναφορικώς προς 

το οποίον χορηγείται έκπτωσις δυνά

μει του άρθρου 16(1)(ιιι) 80.00 
(ν) Δι ' έκαστον τέκνον αναφορικώς προς 

το οποίον χορηγείται έκπτωσις δυνά

μει του άρθρου 16(1 )(ιν) 25.00 
(νι) Δι ' έκαστον τέκνον αναφορικώς προς 

το οποίον χορηγείται έκπτωσις δυνά

μει του άρθρου 16(1 )(ν) 25.00 
(νιι) Δι ' έκαστον τέκνον αναφορικώς προς 

το οποίον χορηγείται έκπτωσις δυνά

μει του άρθρου 17Α 40.00 
Οι ως άνω πιστώσεις επιμερίζονται εις αμφότερους 

τους συζύγους αναλόγως του φορολογητέου εισοδή

ματος εκάστου.»· και 
(δ) δια της προσθήκης της ακολούθου υποπαραγράφου μετά την 

υποπαράγραφον (γ) της παραγράφου (3) αυτού: 
«(δ) Εις την περίπτωσιν φυσικού προσώπου το οποίον 

λαμβάνει οιασδήποτε μορφής σύνταξιν εκ του Ταμείου 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων χορηγείται πίστωσις εκ 
τεσσαράκοντα λιρών.». 

5. Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύι από του φορολογικού έτους του Έναρξις 
αρχομένου την Ιην Ιανουαρίου 1988. ισχύος 

του παρόν 
Νόμου. 


