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121(I)/2002

Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 121(I) του 2002
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1963 ΜΕΧΡΙ 1995
Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία
90/434/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1990 σχετικά με το φορολογικό καθεστώς για τις
συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν
εταιρείες κρατών μελών», (EE L 225 της 20.8.1990, σ. 1-5),
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002
και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Χαρτοσήμων Νόμους του 1963 μέχρι 1995 (που στο εξής θα
αναφέρονται ως ο «βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται
μαζί ως οι περί Χαρτοσήμων Νόμοι του 1963 μέχρι 2002.

Συνοπτικός τίτλος.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην προσήκουσα σειρά
του ακόλουθου νέου ορισμού:
«'Αναδιοργάνωση' έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο
118(I) του 2002.
αυτό από τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο.».

Τροποποίηση του
άρθρου 2 του
βασικού νόμου.

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της παραγράφου (iii) της
επιφύλαξης του εδαφίου (1) αυτού.

Τροποποίηση του
άρθρου 4 του
βασικού νόμου.

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 4, του ακόλουθου
νέου άρθρου:

Προσθήκη νέου
άρθρου 4Α στο
βασικό νόμο.

«4Α. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου, συναλλαγές στα
πλαίσια αναδιοργάνωσης απαλλάσσονται από τέλος Χαρτοσήμου δυνάμει του παρόντος
Νόμου.».
5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση του άρθρου 10.
6. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2003.

19 του 1963
21 του 1967
17 του 1969
26 του 1971
38 του 1972
79 του 1977
29 του 1980
8 του 1984
160 του 1991
60(I) του 1992
68(I) του 1994
1(I) του 1995
9(I) του 1998.

Κατάργηση του
άρθρου 10 του
βασικού νόμου.
Έναρξη της ισχύος
του παρόντος
Νόμου.

