
Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 76(Ι) του 2000  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1961 ΜΕΧΡΙ 2000 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
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(Ι) του 1992  
115(Ι) του 1992  
38(Ι) του 1993  
103(Ι)του1994  
103(Ι) του 1995  
51(Ι) του 1996  
53(Ι) του 1996  
70(Ι) του 1997  
81(Ι) του 1997  
95(Ι) του 1997  
61(Ι) του 1998  
49(Ι) του 1999  
50(Ι) του 1999  
56(Ι) του 1999  
145(Ι)του1999  
155(Ι)του1999  
162(Ι) του 1999  
67(Ι) του 2000 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φορολογίας 
του Εισοδήματος Νόμους του 1961 μέχρι 2000 (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 2000. 

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3413, 16/6/2000 76(I)/2000



 

2. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη της ακόλουθης νέας 
επιφύλαξης (iν) στο τέλος της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) αυτού και την αναρίθμηση 
των υφιστάμενων επιφυλάξεων (iν), (ν) και (νi), αντίστοιχα: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 12 του 
βασικού νόμου. 

«(iν) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της επιφύλαξης (iii) της παρούσας παραγράφου, η 
διάρκεια χρήσης νέου κτιρίου, εξαιρουμένου του ξενοδοχειακού, που αγοράζεται εντός 
ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και παραδίδεται 
το αργότερο εντός δεκαπέντε μηνών από την πιο πάνω ημερομηνία ορίζεται σε δέκα χρόνια 
από την ημερομηνία παράδοσής του. Σε περίπτωση που τέτοιο κτίριο μεταβιβάζεται με 
πώληση ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ο νέος ιδιοκτήτης δικαιούται να απαιτήσει το 
απαράγραφο υπόλοιπο του ποσού του αρχικού κόστους του κτιρίου αυτού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της επιφύλαξης (iii) της παρούσας παραγράφου: 

 

Νοείται ότι πρόσωπο που εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας επιφύλαξης δύναται να 
επιλέξει είτε την έκπτωση η οποία χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της επιφύλαξης 
αυτής είτε την έκπτωση η οποία χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 
(iii) της παρούσας παραγράφου.». 
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