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Αρ. 3378, 31.12.99 

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 1999 εκδίδε
ται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με 
το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 162(1) του 1999 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1961 ΜΕΧΡΙ 1999 

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

(Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με τους πε

ρί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 1961 έως (Αρ. 5) του 1999 (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. 6) του 1999. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κα
τάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων ορισμών: 

«'πλεόνασμα από τη διάθεση τίτλου' σημαίνει το ποσό που απομένει 
από την τιμή διάθεσης του τίτλου, αφού αφαιρεθεί η μεσοσταθμική τιμή 
απόκτησης του συνόλου των ίδιων τίτλων που το φυσικό πρόσωπο κατείχε 

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 
81(1) του 1997 
95(1) του 1997 
61(1) του 1998 
49(1) του 1999 
50(1) του 1999 
56(1) του 1999 
145(1) του 1999 
155(1) του 1999. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με 
την προσθήκη 
νέου άρθρου. 

κατά την ημέρα της διάθεσης του τίτλου, χωρίς όμως να αφαιρεθεί οποιο
δήποτε έξοδο, τόκος ή άλλη δαπάνη που σχετίζεται με την πραγματοποίηση 
του πλεονάσματος, εξαιρείται δε— 

(α) το προϊόν της διάθεσης από τον εκδότη τίτλων που εκδίδει· 
(β) το πλεόνασμα από τη διάθεση— 

(i) μη μετατρέψιμων εταιρικών χρεογράφων, 
(ii) μη μετατρέψιμων εταιρικών ομολόγων, 

(iii) χρεογράφων του δημοσίου, χρεογράφων αναπτύξεως και 
γραμματίων του δημοσίου, 

(iv) τίτλων αιτία θανάτου, και 
(ν) τίτλων δυνάμει δωρεάς η οποία γίνεται από γονέα σε τέκνο, 

είτε αυτό είναι έγγαμο είτε άγαμο, μεταξύ συζύγων ή μεταξύ 
συγγενών μέχρι τρίτου βαθμού συγγενείας, είτε τα πρόσωπα 
αυτά είναι έγγαμα είτε άγαμα· 

'τίτλοι' σημαίνει μετοχές, χρεόγραφα, ομολογίες, ιδρυτικούς και άλ
λους τίτλους εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων, που έχουν κατά νόμο 
συσταθεί στη Δημοκρατία ή την αλλοδαπή καθώς και δικαιώματα επ' αυτών 
που είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.». 
3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη της ακό

λουθης νέας παραγράφου (η) μετά την παράγραφο (ζ) του εδαφίου (1) αυτού, 
της υφιστάμενης παραγράφου (η) αναγραμματιζόμενης σε παράγραφο (θ): 

«(η) πλεόνασμα που πραγματοποιεί φυσικό πρόσωπο από διάθεση τίτ
λων». 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 
28ΣΤ αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου: 
«πλεονάσματα 28Ζ.(1) Παρά τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδα

φίου (1) του άρθρου 5, πλεόνασμα από τη διάθεση τίτλων που 
πραγματοποιεί φυσικό πρόσωπο κατά το φορολογικό έτος 1999 
υπόκειται σε φορολογία κατά συντελεστή πέντε σεντ για κάθε 
λίρα ετήσιου πλεονάσματος που υπερβαίνει τις £35.000: 

Νοείται ότι ο πληρωτέος, δυνάμει του πιο πάνω εδαφίου, 
φόρος δεν επηρεάζεται ούτε μειούται συνεπεία οποιωνδήποτε 
εκπτώσεων, πιστώσεων ή απαλλαγών που άλλως πως παραχω
ρούνται δυνάμει των διατάξεων του βασικού νόμου: 

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση φυσικού προσώπου το 
οποίο με βάση τις διατάξεις του βασικού νόμου θα ετύγχανε για 
το φορολογικό έτος 1999 ευνοϊκότερης φορολογικής μεταχείρι
σης σε σχέση με εισόδημα από τη διάθεση τίτλων, το εν λόγω 
πρόσωπο δύναται να επιλέξει όπως στην περίπτωση του και για 
το φορολογικό έτος 1999 εφαρμοστούν οι διατάξεις του βασι
κού νόμου. 

(2) Σε περίπτωση που τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του 
εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, ο φόρος υπολογίζεται επί 
του ετήσιου συνολικού πλεονάσματος από τη διάθεση τίτλων 
που υπερβαίνει τις £35.000. . 

(3) Το δικαίωμα που παρέχεται δυνάμει της τελευταίας επι
φύλαξης του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, ασκείται με 
γραπτή ειδοποίηση προς τον Έφορο Φόρου Εισοδήματος που 
υποβάλλεται πριν ή ταυτόχρονα με τη φορολογική δήλωση. 

αποτη 
διάθεση 
τίτλων. 



499 Ν. 162(Ι)/99 

(4) Για σκοπούς προσδιορισμού του πληρωτέου φόρου που προ

κύπτει από τη διάθεση τίτλων, το φυσικό πρόσωπο υποβάλλει μαζί 
με τη φορολογική δήλωση δικό του ξεχωριστό υπολογισμό αναφο

ρικά με το συνολικό ετήσιο πλεόνασμα που πραγματοποίησε. 
(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 15 του βασικού 

νόμου, σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο φορολογείται δυνάμει 
των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, ζημία από 
τη διάθεση τίτλων δε δύναται να συμψηφιστεί μετά του εξ άλλων 
πηγών εισοδήματος του προσώπου τούτου ούτε μεταφέρεται στα 
επόμενα έτη, συμψηφίζεται δε μόνο μετά του πλεονάσματος που 
προκύπτει από τη διάθεση τίτλων κατά το ίδιο φορολογικό έτος. 

(6) Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο φορολογείται 
δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου 
δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 26 

4 του 1978 χων περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων. 
23 του 1978 
41 του 1979 
164 του 1987 
159 του 1988 
196 του 1989 
10 του 1991 
57 του 1991 

86(1) του 1994 
104(1) του 1995 
80(1) του 1999 
153(1) του 1999. 

(7) Σε περίπτωση διάθεσης τίτλων που αποτελούν αντικείμε

να) του 1993 νο συναλλαγών που με βάση τις διατάξεις των περί Αξιών και 
32(ΐ) του 1993 Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων καταρτίζονται εκτός 
45(ΐ) του 1995 τ ο υ Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και ανακοινώνονται προς 
74(ΐ) του 1995 αυτό, ως τιμή διάθεσης λογίζεται η μέση σταθμική τιμή που 
6̂(1) του 1997 πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για τους 

62(ΐ) του 1997 εν λόγω τίτλους κατά την ημέρα της ανακοίνωσης και, αν δεν 
7ΐ(ΐ) του 1997 υπάρχει τέτοια τιμή, η μέση σταθμική τιμή που πραγματοποιή-

83(1) του 1997 ,Λ -, 
29(ΐ) του 1998 " ΊΊκ ε τ ι ν ν πλησιέστερη μέρα πριν απο την ανακοίνωση της συ
137(ΐ) του 1999. ναλλαγής. 

(8) Σε περίπτωση διάθεσης τίτλων που αποκτήθηκαν δυνάμει 
δωρεάς ως τιμή απόκτησης λογίζεται η αρχική αξία αποκτήσε

ως από το δωρεοδόχο. 
(9) Σε περίπτωση διάθεσης τίτλων που αποκτήθηκαν αιτία θα

νάτου, ως τιμή απόκτησης λογίζεται η τιμή του τίτλου που γίνεται 
αποδεκτή από τον Έφορο Φόρου Κληρονομιών για σκοπούς 
προσδιορισμού της αξίας της περιουσίας του αποβιώσαντος.». 

5. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη μετά την Τροποποίηση 
παράγραφο (λ) αυτού των ακόλουθων νέων παραγράφων (λα) και (λβ): ίου βασικού8 

«(λα) Τα ετήσια κέρδη που προκύπτουν κατά το φορολογικό έτος 1999 νόμου, 
από τη διάθεση τίτλων από νομικά πρόσωπα μέχρι του ποσού των ■ 
£35.000. 

(λβ) Από το φορολογικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2000 και 
εφεξής το ετήσιο πλεόνασμα που πραγματοποιεί φυσικό πρόσω

πο από τη διάθεση τίτλων, καθώς επίσης τα ετήσια κέρδη που 
πραγματοποιούν νομικά πρόσωπα από τη διάθεση τίτλων.». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


