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Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

58 του 1961 
4 του 1963 
21 του 1966 
60 του 1969 
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 
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(1) του 1992 
115(1) του 1992 
38(1) του 1993 
103(1) του 1994 
103(1) του 1995. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 

Αριθμός 53(1) του 1996 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1995 j ■ S 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 και θα διαβάζεται μαζί με τους 
περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 1961 έως 1995 (που στο 
εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
Νόμοι του 1961 έως (Αρ. 2) 1996. 

2. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
<α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (η) του εδαφίου (1) των 

λέξεων «χίλιων πεντακοσίων» (πρώτη γραμμή) και την αντικατά
σταση τους με τη λέξη «πεντακοσίων». 
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«Έκπτωση 
για παιδί. 

(β) Με τη διαγραφή της παραγράφου (η4) του εδαφίου (1). 
3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων νέων 

άρθρων: 
16. Στην περίπτωση οποιουδήποτε φυσικού προσώπου το οποίο 

αποδεικνύει με τρόπο που ικανοποιεί τον Έφορο ότι έχει ή είχε 
παιδί ή παιδιά, τα οποία βρίσκονταν στη ζωή οποτεδήποτε κατά τη 
διάρκεια του φορολογικού έτους

(α) Δικαιούται σε έκπτωση ύψους £500 αναφορικά με κάθε 
παιδί, το οποίο — 

(ί) Δεν είχε συμπληρώσει το δέκατο έκτο χρόνο της 
ηλικίας του κατά την έναρξη του φορολογικού 
έτους, αν το παιδί αυτό δε φοιτά τακτικά σε οποιο
δήποτε σχολείο ή φοιτά τακτικά σε σχολείο στοι
χειώδους εκπαίδευσης· 

(ii) φοιτά τακτικά σε σχολείο μέσης εκπαίδευσης· 
(iii) υπηρετεί στην Εθνική Φρουρά. 

(β) Δικαιούται σε έκπτωση £1.500 με φορολογικό όφελος από 
την έκπτωση αυτή που δε θα υπερβαίνει τις £300 για κάθε 
παιδί που φοιτά σε σχολείο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
στη Δημοκρατία. 

Για σκοπούς του άρθρου αυτού ο όρος 'παιδί' σημαίνει το 
νόμιμο παιδί προσώπου, το οποίο υπόκειται στη φορολογία και 
περιλαμβάνει τους προγόνους ή παιδιά τα οποία υιοθετούνται 
σύμφωνα με τον εκάστοτε σε ισχύ νόμο από πρόσωπο που 
υπόκειται στη φορολογία και το εξώγαμο τέκνο γυναίκας η 
οποία υπόκειται σε φορολογία και επιπρόσθετα σημαίνει 
πρόσωπο του οποίου οι γονείς πέθαναν ή ο πατέρας αγνοείται 
ή το οποίο εγκαταλείφθηκε από τους γονείς του και για το 
οποίο το πρόσωπο αυτό μπορεί να αποδείξει ότι το συντηρεί με 
δική του δαπάνη: 

Νοείται ότι η έκπτωση που προνοείται πιο πάνω επιμερί
ζεται στους δύο συζύγους, ανάλογα με το καθαρό εισόδημα του 
καθενός. 
17. Πρόσωπο που αποδεικνύει ότι οποτεδήποτε εντός του 

φορολογικού έτους είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών δικαι
ούται σε έκπτωση ύψους £1.500: 

Νοείται ότι το συνολικό φορολογικό όφελος από την έκπτωση 
αυτή δε θα υπερβαίνει τις £300.». 

4. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου καταργείται. 

Έκπτωση 
γήρατος. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
νέων 
άρθρων. 

Κατάργηση 
του άρθρου 21 
του βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
νέου άρθρου. 

Τροποποίηση 
του Δεύτερου 
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
του εδαφίου (2) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(2) Από το φορολογικό έτος εντός του οποίου ο Έφορος εγκρίνει 
Σχέδια Σύνταξης ή και Σχέδια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης δυνάμει 
των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1), τότε το φορολογικό 
όφελος που προκύπτει συνεπεία της έκπτωσης που χορηγείται δυνάμει των 
παραγράφων (α), (β), (γ), (στ) και (ζ) του ίδιου εδαφίου δε θα υπερβαίνει 
το είκοσι τοις εκατόν (20%) της συνολικώς χορηγούμενης έκπτωσης.». 
6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου νέου 

άρθρου: 
22. Κατά την εξακρίβωση του φορολογητέου εισοδήματος 

οποιουδήποτε φυσικού προσώπου, το οποίο είναι έγγαμο και του 
οποίου η σύζυγος ή ο σύζυγος συζεί με αυτό, χορηγείται έκπτωση 
£500 για τον ή τη σύζυγο: 

Νοείται ότι, η έκπτωση που προνοείται στο άρθρο αυτό, επιμε
ρίζεται στους δύο συζύγους, ανάλογα με το καθαρό εισόδημα του 
καθενός.». 

7. Το Δεύτερο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 
διαγραφή του Πίνακα της πρώτης παραγράφου και την αντικατάσταση του με 
τον ακόλουθο πίνακα: 

«Έκπτωση 
για σύζυγο. 

Διαγραφή 
του Τρίτου 
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου. 
Ειδική 
διάταξη. 

Έναρξη 
ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 

Φορολογητέο 
Εισόδημα 

£ 
5.000 
5.000 

μέχρι 8.000 
8.000 

μέχρι 11.000 
11.000 

Φορολογικός 
Συντελεστής 

£0 

20 σεντ 

30 σεντ 
40 σεντ». 

«Για κάθε λίρα μέχρι ποσό 
Για κάθε λίρα πάνω από 

Για κάθε λίρα πάνω από 

Για κάθε λίρα πάνω από 
8. Το Τρίτο Παράρτημα του βασικού νόμου διαγράφεται. 

9. Η φορολογία που επιβάλλεται με βάση τις διατάξεις του βασικού νόμου, 
όπως τροποποιείται με τον παρόντα Νόμο, αναπροσαρμόζεται περιοδικώς 
λαμβανομένης υπόψη της διακύμανσης του πληθωρισμού και εν πάση περι
πτώσει κάθε τέσσερα χρόνια από το τέλος της τελευταίας αναπροσαρμογής 
της. 

10. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από το φορολογικό έτος που άρχισε 
την 1η Ιανουαρίου 1996. 


