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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗMAΤΟΣ ΝΟΜΟ

H Boυλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
118(Ι) του 2002
230(Ι) του 2002
162(I) του 2003
195(Ι) του 2004
92(Ι) του 2005
113(Ι) του 2006
80(Ι) του 2007

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με τους
περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2007 (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 (Αρ. 2) του 2007.

Τροποποίηση
του Δεύτερου
Παραρτήματος
του βασικού
νόμου.

2. Το Δεύτερο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την
αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου αυτού με την ακόλουθη νέα
παράγραφο:
«1. Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος
Παραρτήματος, οι φορολογικοί συντελεστές για άτομα εκτίθενται στον
ακόλουθο Πίνακα:
α) Για το φορολογικό έτος 2007:
Φορολογητέο

Φορολογικός

Εισόδημα

Συντελεστής

Για κάθε λίρα μέχρι £10.750

0%

Για κάθε λίρα πάνω από £10.750 μέχρι £15.750

20%

Για κάθε λίρα πάνω από £15.750 μέχρι £20.600

25%

Για κάθε λίρα πάνω από £20.600

30%.
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β) Από το φορολογικό έτος 2008 και μετέπειτα:
Φορολογητέο

Φορολογικός

Εισόδημα

Συντελεστής

Για κάθε ευρώ μέχρι €19.500

0%

Για κάθε ευρώ πάνω από €19.500 μέχρι €28.000

20%

Για κάθε ευρώ πάνω από €28.000 μέχρι €36.300

25%

Για κάθε ευρώ πάνω από €36.300

30%:

Νοείται ότι για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, το
φορολογητέο εισόδημα έχει μετατραπεί σε ευρώ, σύμφωνα με την
αμετάκλητη συναλλαγματική ισοτιμία λίρας – ευρώ όπως αυτή
καθορίστηκε τη 10η Ιουλίου 2007.».

Έναρξη της
ισχύος του

3. O παρών Nόμος τίθεται σε ισχύ από το φορολογικό έτος 2007.

παρόντος
Nόμου

/ΜΓ
(23.01.048.172-2007)
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