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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦOPOΛOΓIAΣ TOY EIΣOΔHMATOΣ  
ΝΟΜΟΥΣ 

 
 

 

Προοίμιο. 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της ΕΕ: 

L225, 20.8.1990, σ. 

1-5, L58, 4.3.2005, 

σ.19-27. 

 

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο: 

(α) «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 όπως τροποποιήθηκε με την 

Οδηγία 2005/19/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2005.  
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός τίτλος. 

 

 

118(Ι) του 2002 

230(Ι) του 2002 

162(I) του 2003 

195(I) του 2004 

92(I) του 2005. 

 

 

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

Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002  

μέχρι 2005 (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 2006.  

 

Τροποποίηση του 

άρθρου 30  του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση των λέξεων «και ανταλλαγή 

μετοχών» (τρίτη γραμμή) με κόμμα και τις λέξεις «, 

ανταλλαγή μετοχών και μεταφορά  του εγγεγραμμένου 

γραφείου»·  και 
 (β) με την προσθήκη, μετά την παράγραφο (θ) αυτού, της 

ακόλουθης νέας παραγράφου: 

  «(ι) <μεταφορά του εγγεγραμμένου γραφείου> σημαίνει 

την πράξη με την οποία μια ευρωπαϊκή εταιρεία (SE) ή 

μια ευρωπαϊκή συνεργατική εταιρεία (SCE), χωρίς τη 
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διάλυσή της ή τη σύσταση νέου νομικού προσώπου, 

μεταφέρει το εγγεγραμμένο γραφείο της από ένα 

κράτος μέλος σε άλλο κράτος μέλος·» 
 

Έναρξη της ισχύος 

του παρόντος 

Nόμου. 

 

3. H ισχύς του παρόντος Nόμου αρχίζει από το φορολογικό έτος 

2006. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ΚΜ 
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