
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟYΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΕΙΣΟ∆ΗMAΤΟΣ ΝΟΜΟYΣ ΤΟΥ 2002 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός  
τίτλος. 
 
118(Ι) του 2002 
230(Ι) του 2002. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του  

2002  (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 

περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμοι του 2002 μέχρι 2003.  

 

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της επιφύλαξης στον ορισμό «κάτοικος της 

∆ημοκρατίας» με την ακόλουθη επιφύλαξη: 

 

 «Για σκοπούς υπολογισμού των ημερών διαμονής στη 

∆ημοκρατία- 

 

(α)  η ημέρα αναχώρησης από τη ∆ημοκρατία λογίζεται ως 

ημέρα εκτός της ∆ημοκρατίας· 

(β)  η ημέρα άφιξης στη ∆ημοκρατία λογίζεται ως ημέρα  στη 

∆ημοκρατία· 

(γ)  η άφιξη στη ∆ημοκρατία και αναχώρηση από τη ∆ημοκρατία 

την ίδια ημέρα  λογίζεται ως μια ημέρα στη ∆ημοκρατία· και  

(δ)  η αναχώρηση από τη ∆ημοκρατία και επιστροφή στη 

∆ημοκρατία την ίδια ημέρα λογίζεται ως μια ημέρα εκτός της 

∆ημοκρατίας. ». 

 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 17 του 
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 

από το εδάφιο (3) αυτού της λέξης «προκαταβολής» (όγδοη 

γραμμή). 
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Τροποποίηση του 
άρθρου 30 του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) αυτού της φράσης «κατά τη 

διάλυσή της χωρίς εκκαθάριση» με τη φράση «χωρίς τη διάλυσή 

της» (δεύτερη γραμμή). 

 
Τροποποίηση του 
άρθρου 36 του 
βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 36 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (5) της ακόλουθης φράσης:  

 

 «Για σκοπούς υπολογισμού των ημερών παροχής μισθωτών 

υπηρεσιών εκτός της ∆ημοκρατίας - 

 

(α)  η ημέρα αναχώρησης από τη ∆ημοκρατία λογίζεται ως 

ημέρα εκτός της ∆ημοκρατίας· 

(β)  η ημέρα άφιξης στη ∆ημοκρατία λογίζεται ως ημέρα  στη 

∆ημοκρατία· 

(γ)  η άφιξη στη ∆ημοκρατία και αναχώρηση από τη ∆ημοκρατία 

την ίδια ημέρα  λογίζεται ως μια ημέρα στη ∆ημοκρατία· και  

(δ)  η αναχώρηση από τη ∆ημοκρατία και επιστροφή στη 

∆ημοκρατία την ίδια ημέρα λογίζεται ως μια ημέρα εκτός της 

∆ημοκρατίας. ». 

 

Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 

6. O παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, 2003. 

 

 

TI/MACH/23.01.155.2003 
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