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 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  
Συνοπτικός  

τίτλος. 

52 του 1980 

135 του 1990 

70(Ι) του 1994 

80(Ι) του 1997 

48(Ι) του 1999 

79(Ι) του 1999  

119(Ι) του 2002. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας 

Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποιητικός) Νόμος του 2008 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών 

Νόμους του 1980 μέχρι 2002 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών 

Νόμοι του 1980 έως 2008.  

 

  
Τροποποίηση   

του άρθρου 10  

του βασικού  

νόμου. 

 

2. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται  με την προσθήκη 

αμέσως μετά την επιφύλαξη της παραγράφου (θ) αυτού, της 

ακόλουθης νέας παραγράφου:  

   

  

 

 

 

 

 

 
232 του 1991 

49(Ι) του 1995 

34(Ι) του 1996 

25(Ι) του 1998 

58(Ι) του 1999 

62(Ι) του 2006 

169(Ι) του 2006. 

 

«(ι)(i) Σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιοκτησίας 

μεταξύ προσώπων που διετέλεσαν σύζυγοι 

και που ο γάμος τους έχει λυθεί με την έκδοση 

απόφασης διαζυγίου από αρμόδιο δικαστήριο, 

ή σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιοκτησίας 

μεταξύ των ιδίων προσώπων για σκοπούς 

ρύθμισης των περιουσιακών τους σχέσεων 

βάσει του περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών 

Σχέσεων των Συζύγων Νόμου εφόσον 

προβλέπεται σχετικά σε διάταγμα ή σε 

απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου, με την οποία 

επιλύονται ή διευθετούνται οι οποιεσδήποτε 

μεταξύ τους περιουσιακές διαφορές: 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4175, 25/7/2008 66(I)/2008



 2 

    Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή, ως αξία της 

ιδιοκτησίας λογίζεται η αρχική αξία ή η 

αναπροσαρμοσμένη αξία κτήσης, 

οποιαδήποτε είναι μικρότερη κατά το χρόνο 

κτήσης της ιδιοκτησίας από τον πρώην 

σύζυγο ή η αξία της κατά την 1η Ιανουαρίου 

1980, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες 

αυτές είναι μεταγενέστερη.  Σε περίπτωση 

που η ιδιοκτησία αποκτήθηκε από τον πρώην 

σύζυγο δια δωρεάς, εφαρμόζονται οι διατάξεις 

της παραγράφου (β) του παρόντος άρθρου: 

   

     Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση 

που η ιδιοκτησία αποκτήθηκε από τον πρώην 

σύζυγο πριν από την 14η Ιουλίου, 1974, ο 

ιδιοκτήτης δύναται να επιλέξει να λογιστεί ως 

αξία της ιδιοκτησίας η αξία που είχε αυτή στις 

14 Ιουλίου, 1974. 

   

  

 

 

 

 

 

 

…(Ι) του 2008. 

 (ii) Οι διατάξεις της υποπαραγράφου (i) ισχύουν 

αναφορικά με οποιαδήποτε εκκρεμούσα 

διαδικασία ρύθμισης περιουσιακών σχέσεων 

των συζύγων βάσει του περί Ρυθμίσεως των 

Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμου ή 

αναφορικά με οποιαδήποτε εκκρεμούσα 

αγωγή διαζυγίου ενώπιον οικογενειακού 

δικαστηρίου ή διαδικασία λύσης γάμου 

ενώπιον εκκλησιαστικού δικαστηρίου, κατά την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί 

Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών 

(Τροποποιητικού) Νόμου του 2008.». 

 
Αρ. Φακ.: 23.01.048.215.2007 
ΤΙ/ΜΑΤ 
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