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Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 81(1) του 1997 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1961 ΜΕΧΡΙ 1997 

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

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997 και θα διαβάζεται μαζί με τους 
περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 1961 μέχρι 1997 (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 μέχρι (Αρ. 2) του 1997. 

2. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (ια) της φράσης «ομολογιακών 

δανείων δημοσίων εταιρειών» και την αντικατάσταση της με τη φράση 
«ομολόγων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου»· 

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 
51(1) του 1996 
53(1) του 1996 
70(1) του 1997. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 



Ν. 81(Ι)/97 1334 

(β) με την προσθήκη μετά την πρώτη επιφύλαξη στην παράγραφο (ια) της 
ακόλουθης επιφύλαξης: 

«Νοείται περαιτέρω ότι, τόκος ο οποίος λαμβάνεται από 
οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο από ομολογιακά δάνεια δημόσιας 
εταιρείας λογίζεται ως τόκος από ομόλογα εισηγμένα στο Χρημα
τιστήριο Αξιών Κύπρου για τα πέντε φορολογικά έτη που έπονται 
του φορολογικού έτους εντός του οποίου τίθεται σε εφαρμογή ο 
παρών Νόμος.»· 

(γ) με τη διαγραφή της παραγράφου (ιβ) και την αντικατάσταση της με 
την ακόλουθη παράγραφο: 

«(ιβ) μερίσματα τα οποία αποκτά οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο 
από μετοχές εταιρειών που ιδρύονται στη Δημοκρατία και 
οι μετοχές αυτές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου: 

Νοείται ότι το συνολικό ποσό του εισοδήματος φυσικού 
προσώπου και των από αυτό εξαρτώμενων προσώπων που 
απαλλάσσεται δυνάμει της παρούσας παραγράφου δε θα 
υπερβαίνει τις χίλιες διακόσιες λίρες: 

Νοείται περαιτέρω ότι μέρισμα το οποίο λαμβάνει οποιο
δήποτε φυσικό πρόσωπο και τα από αυτό εξαρτώμενα 
πρόσωπα από μετοχές δημόσιας εταιρείας, λογίζεται ως 
μέρισμα από μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματι
στήριο Αξιών Κύπρου για τα πέντε φορολογικά έτη που 
έπονται του φορολογικού έτους εντός του οποίου τίθεται σε 
εφαρμογή ο παρών Νόμος.»· και 

(δ) με τη διαγραφή της παραγράφου (κστ) και την αντικατάσταση της με 
την ακόλουθη παράγραφο: 

«(κστ) το τριάντα τοις εκατόν του ποσού που δαπανάται από 
οποιοδήποτε πρόσωπο μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος Νόμου προς απόκτηση μετοχών 
πρώτης έκδοσης εταιρείας κατόπιν πρόσκλησης για 
εγγραφή στο κοινό και οι οποίες μετοχές εισάγονται στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου εντός τριών μηνών από την 
έκδοση τους: 

Νοείται ότι

(i) το πρόσωπο αυτό παραμένει ιδιοκτήτης των μετοχών 
μέχρι την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Κύπρου· 

(ii) η απαλλαγή παραχωρείται στο φορολογικό έτος εντός 
του οποίου εισάγονται οι μετοχές στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου και στην περίπτωση μετοχών που 
εξοφλούνται με δόσεις μετά την εισαγωγή τους στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, στο φορολογικό έτος 
εντός του οποίου καταβάλλεται ή δόση· 

(Hi) το ποσό που απαλλάσσεται δεν μπορεί να υπερβεί το 
ύψος του ενός τετάρτου του φορολογητέου εισοδή
ματος του προσώπου και σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου πριν την αφαίρεση των προσωπικών 
εκπτώσεων 
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(iv) η απαλλαγή, τηρούμενης της υποπαραγράφου (vi), 
στην έκταση που δεν παραχωρείται λόγω του περιορι
σμού της υποπαραγράφου (iii) μπορεί να μεταφέ
ρεται, ενόσω παραμένει ο ίδιος ιδιοκτήτης των 
μετοχών, και τηρουμένου του πιο πάνω περιορισμού 
να παραχωρείται κατά τα επόμενα δύο φορολογικά 
έτη· 

(ν) για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, το 
ποσό που δαπανάται για την απόκτηση της πρώτης 
έκδοσης μετοχών που εισάγονται στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου, θεωρείται ότι περιλαμβάνει και το 
ποσό το οποίο αντιπροσωπεύει την αγοραία αξία 
υφιστάμενων μετοχών εταιρείας που εισάγονται στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, και η 'αγοραία αξία' 
για τους σκοπούς των υποπαραγράφων (ν) και (vi) 
είναι εκείνη στην οποία προσφέρεται η μετοχή στο 
κοινό με την πρόσκληση για εγγραφή· 

(vi) η απαλλαγή για το ποσό το οποίο αντιπροσωπεύει 
την αγοραία αξία υφιστάμενων μετοχών εταιρείας 
που εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, 
στην έκταση που δεν παραχωρείται λόγω του περιο
ρισμού της υποπαραγράφου (iii), μπορεί να μεταφέ
ρεται, ενόσω παραμένει ο ίδιος ιδιοκτήτης των 
μετοχών και τηρουμένου του πιο πάνω περιορισμού 
να παραχωρείται κατά τα επόμενα τέσσερα φορολο
γικά έτη· 

(vii) η απαλλαγή δεν παραχωρείται για την αγορά 
μετοχών εταιρείας η οποία αναλαμβάνει εξολο
κλήρου ή μερικώς τις δραστηριότητες εταιρείας, οι 
μετοχές της οποίας είναι ήδη εισηγμένες στο Χρημα
τιστήριο Αξιών Κύπρου, ή η οποία ήταν μέλος 
συγκροτήματος εταιρειών η ιθύνουσα του οποίου 
έχει εισάξει ήδη τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου· 

(viii) η απαλλαγή αυτή δεν παραχωρείται σε περίπτωση 
προσώπου το οποίο αποκτά τις μετοχές εταιρείας 
είτε αμέσως είτε εμμέσως από διάθεση μετοχών προς 
την εταιρεία αυτή είτε αμέσως είτε εμμέσως και για 
τις οποίες μετοχές έτυχε της απαλλαγής αυτής ή της 
απαλλαγής όπως κατά καιρούς ίσχυε πριν την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος 
Νόμου· 

(ix) για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου ο 
όρος 'μετοχές' δεν περιλαμβάνει εξαγορασιμες 
(REDEEMABLE) μετοχές: 

Νοείται περαιτέρω ότι οι διατάξεις της παρα
γράφου αυτής εξακολουθούν να εφαρμόζονται για 
περίοδο τεσσάρων ετών από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος Νόμου αναφορικά με δόσεις 
που καταβάλλονται για πρώτης έκδοσης μετοχές 
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δημόσιων εταιρειών, που αποκτήθηκαν πριν την 
έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, καθώς και 
αναφορικά με ποσά που δαπανήθηκαν για την από
κτηση πρώτης έκδοσης μετοχών δημόσιων εταιρειών 
πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και 
μεταφέρονται για απαλλαγή σε μετέπειτα φορολο
γικά έτη, εφόσον οι μετοχές παραμένουν στην ιδιο
κτησία των αγοραστών της πρώτης έκδοσης και οι 
εταιρείες εξακολουθούν να είναι δημόσιες εταιρείες.». 

Τροποποίηση 3. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
του βοσκού 5 (α) Μ ε τιΊ διαγραφή από την επιφύλαξη του εδαφίου (2) των λέξεων «του 
νόμου. άρθρου» και την αντικατάσταση τους με τις λέξεις και τον αριθμό 

«των άρθρων 35Α και»· και 
(β) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου ως εδάφιο (3) και την 

αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (3) ως εδάφιο (4): 
«(3) Οργανισμός προσώπων ο οποίος συστήνεται στη Δημο

κρατία, ή του οποίου ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται στη 
Δημοκρατία που διανέμει μερίσματα σε οργανισμό προσώπων ο 
οποίος έχει συσταθεί εκτός της Δημοκρατίας ή του οποίου ο 
έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται εκτός της Δημοκρατίας, δεν 
υποχρεούται να παρακρατεί φόρο από τα μερίσματα αυτά δυνάμει 
του εδαφίου (1) ή της παραγράφου (β) του εδαφίου (2), υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτός θα έχει εξασφαλίσει την έγκριση του 
Εφόρου γ ια τον κάθε οργανισμό που αποκτά μέρισμα: 

Νοείται ότι σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο παρακρα
τηθεί φόρος δυνάμει του εδαφίου (1) ή της παραγράφου (β) του 
εδαφίου (2) εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (2) του 
άρθρου 35Α.». 

Τροποποίηση 4. Το Δεύτερο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
πσ^αρτήΐϊτος προσθήκη των ακόλουθων νέων παραγράφων 4 και 5: 
του βασικού «4. Εταιρείες που εισάγουν μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
ν μου' παρόντος Νόμου για πρώτη φορά μετοχές τους στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Κύπρου, θα φορολογούνται για τα πέντε φορολογικά έτη, που 
ακολουθούν το έτος εντός του οποίου οι μετοχές εισάγονται στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τους φορολογικούς συντελεστές 
όπως καθορίζονται στην παράγραφο (2) μειωμένους κατά πέντε σεντ 
υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α) Οι μετοχές εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου εντός 
τεσσάρων ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρό
ντος Νόμου· και 

(β) οι εισαχθείσες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου μετοχές αντι
προσωπεύουν τουλάχιστο το ογδόντα τοις εκατόν του εκδοθέ
ντος μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου. 

5. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 4, εταιρεία που 
αναλαμβάνει εξολοκλήρου ή μερικώς τις δραστηριότητες εταιρείας οι 
μετοχές της οποίας είναι ήδη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Κύπρου, ή εταιρεία που ήταν μέλος συγκροτήματος εταιρειών η 
ιθύνουσα του οποίου έχει εισάξει ήδη μετοχές της στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου, φορολογείται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντε
λεστές της παραγράφου 2.». 
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5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται Έναρξη ισχύος 
σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της ^ ο υ ^ 0 5 

Δημοκρατίας. 
(2) Η ισχύς της παραγράφου (α) του άρθρου 3 αρχίζει από το φορολογικό 

έτος που άρχισε την 1η Ιανουαρίου 1996. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


