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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2939 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1994 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1994 εκδίδεται με 

δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 
52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 103(1) του 1994 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1993 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Συνοπτικός 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1994 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φορολογίας χίϊλ°5· 
του Εισοδήματος Νόμους του 1961 έως 1993 (που στο εξής θα αναφέρονται ως 5J *™ J^J 
"ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 21 χου 1966 
μαζί ως οι περί Φορολογίας τουΈισοδήματος Νόμοι του 1961 έως 1994. *ο ΐ 0 υ ι*» 

47 του 1973 
37 του 1975 
12 του 1976 
15 του 1977 
8 του 1979 
40 του 1979 
24 του 1981 
41 του 1983 
33 του 1984 
76 του 1984 
14 του 1985 

(849) 
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73 του 1985 
180 του 1986 
163 του 1987 
301 του 1987 
26 του 1988 
109 του 1988 
133 του 1988 
173 του 1988 
233 του 1988 
14 του 1989 
39 του 1989 
101 του 1989 
137 του 1989 
77 του 1990 
225 του 1990 
226 του 1990 
245 του 1990 
58 του 1991 

174 του 1991 
240 του 1991 
45 του 1992 

115 του 1992 
38(1) του 1993. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
νέων άρθρων. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων νέων 
άρθρων: 
"Εταιρείαι 25.—(1) Εις την περίπτωσιν ασφαλιστού ή ασφαλιστικής εταιρείας, 
ει̂ σφαλιστι <™μπε(?ιλαμβανομένων και των εταιρειών αλληλοασφαλίσεως 
κος εργασίας (MUTUAL), επιδιδομένων εις ασφαλιστικός εργασίας γενικού κλάδου, 
άλλος ή ασφατα κέρδη ή οφέλη εκ των εργασιών τούτων επί των οποίων είναι 

καταβλητέος φόρος συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 34, 
εξακριβούνται διά της λήψεως του ακαθαρίστου ποσού ασφαλίστρων, 
τόκων, προμηθειών και άλλου εισοδήματος εισπραχθέντα>ν ή 
εισπραχθησομένων εν τη Δημοκρατία, αφαιρουμένων οιωνδήποτε 
ασφαλίστρων επιστραφέντων εις τους ησφαλισμένους και ασφαλί

στρων δι* αντασφαλίσεις, της εκ του υπολοίπου τούτου αφαιρέσεως 
αποθεματικού δι* απαραγράφους κινδύνους κατά το τέλος του φο

ρολογικού έτους και της εις τούτο προσθέσεως αποθεματικού υπο

λογιζόμενου ομοίως δι' απαραγράφους κινδύνους εκκρεμούντος κατά 
την έναρξιν του φορολογικού έτους, και της εκ του.ούτως ευρεθέντος 
ποσού αφαιρέσεως των καθαρών απαιτήσεων, των δαπανών ως και 
οιωνδήποτε άλλων εκπτώσεων δυνάμει των προνοιών του παρόντος 
Νόμου. 

(2) Οσάκις το ποσόν ζημίας το οποίον, εάν κέρδος ή όφελος θα 
εφορολογείτο δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι τοσούτον ώστε 
να μη δύναται να συμψηφισθή καθ' ολοκληρίαν μετά του εξ άλλων 
πηγών εισοδήματος του ασφαλιστού ή ασφαλιστικής εταιρείας διά 
το αυτό φορολογικόν έτος, εξαιρουμένων των εισοδημάτων τα οποία 
φορολογούνται δυνάμει του άρθρου 26, το ποσόν της τοιαύτης ζημίας, 
καθ' ήν έκτασιν τούτο δεν συμψηφίζεται ούτω, μεταφέρεται και 
συμψηφίζεται μετά του κατά τα επόμενα έτη εισοδήματος του 
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ασφαλιστού. ή ασφαλιστικής εταιρείας, μέχρις,ότου η ζημία αύτη 
αποσβεσθή ουχί όμως αργότερο ν. τ ης 31 ης Δεκεμβρίου 1.995.: 

•(3) Διό.τουςσκοπούς του παρόντος άρθρου·^ :; ·:' · ·'■"·' ■' 
' 'ατάίτήορ'ις' σημαίνει το' ποσόν το οποίον προκύπτει όταν'εις 

τό ποσόν των αποζημιώσεων αίτινες 'κατεβλήθησαν δυνάμει 
ασφ«λι'οτηριων·οιί|'ιίβολάίων κατή την διάρκειαν ίου ίφορολόγικού 
έτους προστεθή ή αφαιρεθή, αναλόγως, το ποσόν της αιτήσεως 
ή της ..μειώσεως των πληρωτέων αποζημιώσεων κατά την διαρκεί α ν 
του αυτού φορολογικού έτους . ■' > -- '- ' 'Ί '··'*·'' ' ' ' 

'αποθεματικόν δι' απαραγράφους κινδύνους''λογίζεται κατά' 
• το ποσοστό τον'οποίον ήθελεν υιοθετήσει η Εταιρεία διά τοιούτο\>ς 

κινδύνους· . . . . ' · . ■·■: .'·; 
'ασφαλιστής', 'ασφαλιστική εταιρεία' και, ♦εργασίαι γενικού 

κλάδου' έχουν την αυτήν έννοια ν ήτις'απεδόθη. εις τους όρους 
αυτούς εις τον περί Ασφαλιστικών Εταιρειών. Νόμον του 1984 

'δαπάναι' περιλαμβάνουν προμηθείας και, εις την περίπτωσιν, 
ασφαλιστού ή ασφαλιστικής εταιρείας του οποίου ή.της οποίας 
η έδρα ευρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας, δικαίαν αναλογίαν των 
δαπανών της έδρας της εταιρείας αίτινες δέον όπως μη υπερβαίνουν 
τα τρία τοις εκατόν τον ποσού των ασφαλίστρων εν τη Δημοκρατία, 
αφαιρουμένου εξ αυτού του ποσού του καταβληθέντος δι' ανία, 
σφαλίσεις και. 

'καθαραί απαιτήσεις' σημαίνει τας απαιτήσεις μειωμένας κατά 
το ποσόν το οποίον προκύπτει όταν εις το ποσόν όπερ ανεκτήθη 
κατά την διάρκειαν του φορολογικού έτους εν σχέσει προς αυτάς 
δυνάμει αντασφαλίαεως προστεθή ή αφαιρεθή. αναλόγως, το ποσόν 
της αυξήσεως ή της μειώσεως κατά την διάρκειαν του άυτόύ 
φορολογικού έτους του ποσού το οποίον δύναται ναανακτηθή" 
δυνάμει αντασφαλίσεως. , . ' ' 

Εχαι̂ ίαι 26.—(1) Εις την περίπτωσιν ασφαλιστού ή ασφαλιστικής εταιρείας, 
σαψα,ζιας συμπεριλαμβανομένων και των εταιρειών αλληλοασφαλίσεως (mutual), 
su επιδιδομένων εις ασφαλιστικός εργασίας μακροπροθέσμων κλάδων, 

τα κέρδη ή οφέλη εκ,των εργασιών^τούτων επί των οποίων είναι 
καταβλητέος φόρος συμφώνως προς.τας διατάξεις του άρθρου 34, 
εξακριβούνται διά της λήψεως του ακαθαρίστου^ποοού ασφαλίστρων 
και του καθαρού εισοδήματος εξ επενδύσεων εισπραχθέντων ή εισ

πραχθησομένων εν τη Λημοκρατία, αφαιροτιμένων των ασφαλίστρων 
δι' αντασφαλίσεις, των καθαρών απαιτήσεων, των εξαγορών, των 
δαπανών ως και οιωνδήποτε άλλων εκπτώσεων δυνάμει των προνοιών 
του παρόντος Νόμου, και της εκ του υπολοίπου τρύτου.αφαιρέσεως 
ίου αποθέματος δι" Ιστοχρεώσεις αναφορικώς προς πάσας τας εργασίας 
μακροπροθέσμων κλάδων εν τ η Δημοκρατία κατά το τέλος του φο

ρολογικού έτους και της εις το ποσόν τούτο προσθέσεως του απο

θέματος δι' υποχρεώσεις εκκρεμούσας κατά τηνέναρ^ιν τόυ φορο

λογικού έτους:' · ■'·'.:■■· '··· '' : ' "■ . 
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:'·! (2):Π(ΐ,ράτας δΐ(πά|Εΐξ'τοιϊ^Ορόν» f5f ει^την jfp̂ UTTOKICν!ΐ;ΫΐμΤά̂  
επκτυμβνίοης-ενχ^^^ 
δύναται να σνμψηφιρϋήΓμε$ά:τ;ου'ε5ίάλλων:^ΤΓ|ίών^μσοδήμαΐο'ςΓτου 
ασ.φαλιστρύ..ή.τη,ς .ασ,φαλ(ιστ(ικής.εχ(αιρείαςναλλά,θαμ,ε^αφέρτιται εις 
χα επόμενα φορ^,ογ^^ά έτη;^f^!iHfJl^ρ^ρ^ρο,λ^γ,ι,ΐιίρν^^ΐϋς,}995 
και.θα m'U)(m^ 

.,, j Νοείται ,ότ ι ,^αααΐν^^ προς 
τας ασφαλιστικάς εργασίας μακροπρο.Οέομωγνκλαδων μέχρμκαρτου 

.,Γι(3) Οσάκις ρ·.καταβλητέο,ς .φ,όρος ^ίίτ([ι)ν>χερδώνι ή,αφελών .από 
άσφαλιστικάς εργασίας μακροπροθέσμων κλάδων, δενι υπερβαίνη 
το δύο χοις εκαχόν του ακαθαρίσχου ποσού.ασφ,αλίστρων,, εξαι

ρουμένων χών · ασφαλίστρων χών καχαβαλλομέγώγ από. οιανοτρτοχε 
Ταμείον Συντάξεως ή Προνοίας ή άλλο Ταμείον εγκριθέν υπό,,του 
Εφοροι? βάσει χων διατάξεων του άρθρου 19(1 )(ε) τον βασικού νόμου, 
το οποίον διαχειρίζεται' προς όφελος των μεΧ^^ά^δϋ^ό'άσφ^ϊλιστής 
ή η ασφάλι?σχι>ίή'έτάίρείά θα καταβάλλη την^δνάφοβάνύπ^μορφήν 
προκαταβολήςφόρόύ: εισοδήματος: " '  Κ ' ' " ' 1ΛΤ*'''3 V/>~°?'"' 

'Νοείται ότι οιονδήποτε ποσόν ήθελε κατάβλήθή ως προκαταβολή 
φόρου εισοδήματος ως ανωτέρω διά τίνα φρρολόγικον.έτος. μετα

φέρέχαικαισυμψηφίζεται μεχά τουκαχάτα επόμενά,ετηκ(ΐταβλήτέοτ> 
φόρου, εάν ούτος υπερβαίνη ποσόν ίσον προς it) δρο τοις εκατόν χου 
ακαθαρίστου πόσου ασφαλίστρων, δι' έκαοπον,έιτάμ^.ν,ον.έτρ,ς, μέχρις 
ότου η προκαταβολή αύτη απρσβεσθή πλήρως.^,,. K(jii!(ri ./ffT vv.s 

(.4)^Εις την περίπτωσιν των εισοδημάτων,τοΛ)αασφαλισχο.ύ)ή της 
ασφαλιστικής,εταιρείας ·εξ,άλλων πηγών, οΐ)μπεριλαμβανρμενωγ :και 
των εισοδημάτων εκ, της διαχειρίσεως οιουδήποτε;Ταμείου]Συντάξεως 
ή Προνοίας ή άλλου Ταμείου εγκριθέντος υπό του>Εφόρου βαρετών 
διατάξεων του άρθρου, 1?(1)(ε) του βασικού νόμςυ,εφαρμόζονται 
αϊ σχετικού^^διατάξεις.του παρόντος Νόμου;;.Κ ,*!·... .^·0./· >ν-·χ^ΪΓΛΜΟ 

(5;) Δ ι ά ^ ο ^ jj3 VOJVJI.!·>ό.ιή.!Γ.ί 
; :ν ^απαίτήσείς' σημαίνει το̂  πόόόντόίοποίόνπροκύ^τέι 8τάν4ι?ςΤ 

. ϊτό!(πάΰί$ν (*τών '-άποζήμι^εών; βίτ^έ^Ρκ^εβλήθη^α^ W ^ 
Ησαφαλίστηρίώ^^ 
-^έτούς^ρόσιΈθή^^ 
'^ήΜς'-|&ΐώ¥εωςτώ'^ 
<·^όυ^όύ'·φόρΘλΌγίκο'ύίετΟιίς,;> ,'ώο«6»κ νωι ,;?«θ!Αϊ>φοϋτνχ» \>6 
ν?.;"·/.·.·· ν·;τ ΐλλίΓ,'ίίίί̂  <.iKiivj>T:ar? νιυ.ΛΛ.ύ '^ύΓ^ό,/αυο .ϋ^',ω νώνυρ»ό 

' ""ασφαλιστής , ασφαλιστική εταιρεία, αναλογιστης , εργασιαι 

Ασφαλιστικών Εταιρέίών Ν6μό> 
■ >:*»·,·.·: ;v:y>fi::H;r. o;f;ov v<!*r r. '.y ;J3 ?r?r av,:< ^iuii M:..XJVCMW9 

ιΛ/δ(χπάναι' πεΛίιλαμράναυν^ 
ά'σφαλιστού η ασφαλιστικής εταιρείας του οποίου η έδρα,ευρία^αι; 
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εκτός της Δημοκρατίας, δικαίαν αναλογίαν των δαπανών της έδρας 
αυτού ή αύτης αίτινες δέον όπως μη υπερβαίνουν τα δύο τοις εκατόν 
του ποσού των ασφαλίστρων εν τη Δημοκρατία, αφαιρουμένου 
εξ αυτού του ποσού του καταβληθέντος δΓ αντ ασφαλίσεις· 

'καθαραί απαιτήσεις' σημαίνει τας απαιτήσεις μειωμένος κατά 
το ποσόν το οποίον προκύπτει όταν εις το ποσόν όπερ ανεκτήθη 
κατά την διάρκειαν του φορολογικού έτους εν σχέσει προς αυτάς 
δυνάμει ανχασφαλίσεως προστεθή ή αφαιρεΟή, αναλόγως, το ποσόν 
της αυξήσεως ή της μειώσεως κατά την διάρκειαν του αυτού φο
ρολογικού έτους του ποσού το οποίον δύναται να ανακτηθή 
δυνάμει αντασφαλίσεως· 

'καθαρόν εισόδημα εξ επενδύσεων' περιλαμβάνει οιονδήποτε 
κέρδος ή ζημίαν εκ της διαθέσεως επενδύσεων του αποθέματος 
μακροπροθέσμων κλάδων ως και αύξησιν ή μείωσιν εις την αξίαν 
των επενδύσεων καθ' όσον αφορά ασφαλείας συνδεδεμένας μετά 
συγκεκριμένων επενδύσεων (UNIT LINKED POLICIES)· 

'υποχρεώσεις* περιλαμβάνουν και ωφελήματα προς τους 
ησφαλισμένους και εξακριβούνται κατόπιν ετησίας ερεύνης υπό 
αναλογιστού, εγκριθησομένης υπό του Εφόρου Ασφαλειών.". 

3. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από το φορολογικό έτος που l0"xteτον 

άρχισε την 1η Ιανουαρίου 1994 και λήγει στο τέλος του ίδιου ^6™ος 

φορολογικού έτους. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


