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Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 61(1) του 1998 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ 

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

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φορο
λογίας του Εισοδήματος Νόμους του 1961 μέχρι 1997 (που στο εξής θα ανα
φέρονται 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 1998. 

2. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου αμέσως μετά 

την παράγραφο (κθ): 
«(λ) το σύνολο του εισοδήματος οποιουδήποτε πρόσωπου που 

εμπίπτει στην παράγραφο (κε) του παρόντος άρθρου και στο 
άρθρο 28Α(1) του παρόντος Νόμου, το οποίο πηγάζει από 
την επένδυση κεφαλαίου σε τίτλους εισηγμένους στο Χρημα
τιστήριο Αξιών Κύπρου, περιλαμβανομένου και του κέρδους 
από τη διάθεση των τίτλων αυτών. 

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 του1989 
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 
81(1) του 1997 
95(1) του 1997. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 
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Για σκοπούς της παραγράφου αυτής 'τίτλος' σημαίνει με
τοχές, χρεόγραφα, ομολογίες, ιδρυτικούς και άλλους τίτλους 
εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώ
πων, που έχουν κατά νόμο συσταθεί στη Δημοκρατία ή στην 
αλλοδαπή, μερίδια σε σχέδια συλλογικών επενδύσεων και δι
καιώματα επ' αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των συμβά
σεων ή/και των δικαιωμάτων προεγγραφής ή υπό προθεσμία 
ή προτιμήσεως για απόκτηση ή διάθεση τους ως και συμβά
σεις με ρήτρα για τους τίτλους αυτούς: 

Νοείται ότι επί του ως άνω αναφερόμενου εισοδήματος ή 
κέρδους κανένας άλλος φόρος δεν επιβάλλεται ή εισπράττε
ται και, κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις που διαλαμβάνο
νται στον παρόντα ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο, από τα μερί
σματα μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Κύπρου που πληρώνονται στα ως άνω αναφερόμενα πρόσω
πα, δεν παρακρατείται φόρος: 

Νοείται περαιτέρω ότι τα μερίσματα ή αναλόγως της περι
πτώσεως, τα κέρδη που διανέμονται από το εισόδημα ή το 
κέρδος που απαλλάσσεται από το φόρο δυνάμει της παρού
σας παραγράφου, σε κανένα φόρο, οποιασδήποτε φύσεως, ή 
κράτηση δεν υπόκεινται.», 

(β) Με την προσθήκη στην παράγραφο (κστ) μετά τη λέξη «μετοχές» 
(πέμπτη γραμμή) της φράσης «αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το 
ογδόντα τοις εκατόν του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου με 
δικαίωμα ψήφου και», 

(γ) Με τη διαγραφή από την υποπαράγραφο (i) της επιφύλαξης της πα
ραγράφου (κστ) της λέξης «μέχρι» (δεύτερη γραμμή) και την αντικα
τάσταση της με τις λέξεις «για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους 
από», 

(δ) Με τη διαγραφή από την υποπαράγραφο (ΐν) της επιφύλαξης της 
παραγράφου (κστ) της φράσης «τηρούμενης της υποπαραγράφου 
(νί)» (πρώτη γραμμή) και της λέξης «δυο» (έκτη γραμμή) και την 
αντικατάσταση της με τη λέξη «τέσσερα», 

(ε) Με τη διαγραφή από την υποπαράγραφο, (ν) της επιφύλαξης της 
παραγράφου (κστ) της φράσης «και (νΐ)» (όγδοη γραμμή)· και 

(στ) με τη διαγραφή της υποπαραγράφου (νΐ) της επιφύλαξης της παρα
γράφου (κστ) και τον αναγραμματισμό των υφιστάμενων υποπαρα
γράφων (vii), (viii) και (ix) σε (vi), (vii) και (viii), αντίστοιχα. 

Τροποποίηση 3. Το Δεύτερο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολού

του Δεύτερου θ(ι)ζ· 
Παραρτήματος 
του βασικού (α) Με τη διαγραφή της επιφύλαξης της δεύτερης παραγράφου και την 
νόμου· αντικατάσταση της με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«Νοείται ότι επί του εισοδήματος που πορίζονται οργανισμοί 
προσώπων οι οποίοι συστήνονται στη Δημοκρατία ή των οποίων ο 
έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται στη Δημοκρατία και το οποίο 
προέρχεται από μερίσματα που πληρώνονται στους οργανισμούς 
αυτούς από άλλους τέτοιους οργανισμούς, δεν επιβάλλεται εταιρι

κός φόρος και τα εισοδήματα αυτά δε θα λαμβάνονται υπόψη κατά 
τον προσδιορισμό του εισοδήματος για σκοπούς εταιρικού 
φόρου.»· 
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(β) με την αναρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου (5) σε (6) και την 
προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου ως παραγράφου (5): 

(5) Εταιρείες που εισάγουν μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος Νόμου για πρώτη φορά μετοχές τους στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα φορολογούνται για τα τέσσερα 
φορολογικά έτη που ακολουθούν το έτος εντός του οποίου οι με
τοχές εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου με φορολογι
κούς συντελεστές ίσους με το ένα δεύτερο των συντελεστών που 
καθορίζονται στην παράγραφο (2) υπό τις ακόλουθες προϋποθέ
σεις: 

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

(β) οι εισαχθείσες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου μετοχές 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το ογδόντα τοις εκατό του 
εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα "ψήφου: 

Νοείται ότι η εξοικονόμηση φόρου ως αποτέλεσμα της 
εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών εταιρικού φόρου, 
σύμφωνα με τα πιο πάνω, δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 
συνολικό ποσό των £100.000 για κάθε φορολογικό έτος.»· 
και 

(γ) με την απάλειψη από το τέλος της πρώτης γραμμής της παραγράφου 
(6), όπως αυτή έχει αναριθμηθεί με τον παρόντα Νόμο, του κόμμα
τος και την προσθήκη της λέξης και του αριθμού «και 5.». 


