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Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 
εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 159 του 1988 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ 
ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Βεβαιώσεως και Εισπρά

ξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 και θα αναγιγνώσκηται 
ομού μετά των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων του 1978 
έως 1987 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») ο δε 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται ομού ως οι περί 
Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμοι του 1978 έως 1988. 

2. Ο εν τω άρθρω 2 του βασικού νόμου ορισμός του όρου «εξηρτη
μένον πρόσωπον» τροποποιείται διά της εξ αυτού διαγραφής των λέξεων 
«την σύζυγον προσώπου τινός ή» (πρώτη και δευτέρα γραμμαί) και της 
αντικαταστάσεως της λέξεως «αυτού» (δευτέρα γραμμή) διά των λέξεων 
«προσώπου τινός». 

3. Το άρθρον 5 του βασικού νόμου τροποποιείται— 
(α) διά της αναριθμήσεως των εδαφίων (4) και (5) αυτού ως εδαφίων 

(3) και (4), αντιστοίχως· και 
(β) διά της διαγραφής εκ του εδαφίου (3) αυτού (ως έχει ανα

ριθμηθή) των λέξεων «και παντός εξ αυτού εξηρτημένου 
προσώπου» (ογδόη και ενάτη γραμμαί) και της αντικαταστάσεως 
των διά των λέξεων «παντός εξ αυτού εξηρτημένου προσώπου, 
και του συζύγου ή της συζύγου αυτού εφ' όσον στερείται 
φορολογητέου εισοδήματος,». 

4. Το άρθρον 20 του βασικού νόμου τροποποιείται — 
(α) Διά της προσθήκης εις το τέλος της υποπαραγράφου (ιι) της 

παραγράφου (α) του εδαφίου (3) αυτού των λέξεων «και του 
συζύγου ή της συζύγου αυτού, εφ' όσον στερείται φορολογη
τέου εισοδήματος'»· και 

(β) διά της διαγραφής εκ της υποπαραγράφου (ιιι) της παραγράφου 
(α) του εδαφίου (3) αυτού των λέξεων «ή παντός εξ αυτού 
εξηρτημένου προσώπου» (πέμπτη και έκτη γραμμαί) και της 
αντικαταστάσεως των διά των λέξεων», παντός εξ αυτού 
εξηρτημένου προσώπου, και του συζύγου ή της συζύγου αυτού, 
εφ' όσον στερείται φορολογητέου εισοδήματος,». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
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