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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟYΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗMAΤΟΣ
ΝΟΜΟYΣ ΤΟΥ 2002 MEXPI 2010
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του

Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010 και θα

118(Ι) του 2002 διαβάζεται μαζί με τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του
230(Ι) του 2002 2002 μέχρι 2010 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος»)
162(Ι) του 2002 και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι
195(Ι) του 2004 περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμοι του 2002 μέχρι (Αρ. 2) του
92(Ι) του 2005 2010.
113(Ι) του 2006
80(Ι) του 2007
138(Ι) του 2007
32(Ι) του 2009
45(Ι) του 2009
74(Ι) του 2009
110(Ι) του 2009
41(Ι) του 2010.
Τροποποίηση

2. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο

του άρθρου 9

τέλος του εδαφίου (1) αυτού της ακόλουθης φράσης:

του βασικού
νόμου.

«Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου δεν εκπίπτονται(i οποιεσδήποτε δαπάνες δεν υποστηρίζονται από
) τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης ή άλλα στοιχεία
που
4 του 1978
23 του 1978
41 του 1979
164 του 1987
159 του 1988
196 του 1989
10 του 1991
57 του 1991
86(Ι) του 1994

προβλέπονται

στους

Κανονισμούς

που

εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 30
του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων
Νόμου·
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104(Ι) του1995
80(Ι) του 1999
153(Ι) του1999
122(Ι) του 2002
146(Ι) του 2004
214(Ι) του 2004
106(Ι) του 2005
135(Ι) του 2005
72(Ι) του 2008
46(Ι) του 2009
136(Ι) του 2010.

.».

Τροποποίηση

3. Το εδάφιο (3) του άρθρου 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου 24

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.
(α)

Με την αντικατάσταση της λέξης «φόρο» (πέμπτη γραμμή) με τις
λέξεις «φόρου ποσό»·

(β)

με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (3) της ακόλουθης
επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 50 του
περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, πρόσωπο που
παραλείπει να καταβάλει οφειλόμενο φόρο μέχρι την προθεσμία
που καθορίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο ή μέχρι την
προθεσμία που καθορίζεται σε

ειδοποίηση του Διευθυντή

δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, υπόκειται σε
χρηματική επιβάρυνση ίση προς πέντε τοις εκατόν (5%) του
οφειλόμενου φόρου.».
Τροποποίηση του

4. Το άρθρο 39 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 39 του
βασικού νόμου.

(α)

Με την προσθήκη αμέσως μετά τις λέξεις «ή μετόχους της»
(τέταρτη γραμμή) της λέξης «άτομα»· και

(β)

με τη διαγραφή των λέξεων «ή, σε περίπτωση που τέτοιοι
διευθυντές ή μέτοχοι είναι άτομα,» (τέταρτη και πέμπτη
γραμμή).
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Έναρξη της

5.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η ισχύς του

ισχύος του

παρόντος Νόμου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2011, εκτός του

παρόντος

άρθρου 3(β), του οποίου η ισχύς αρχίζει έξι μήνες μετά τη δημοσίευση

Νόμου.

του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
(2) Το άρθρο 2 του παρόντος Νόμου, με το οποίο τροποποιείται το
εδάφιο (1) του άρθρου 9 του βασικού νόμου ώστε να μην εκπίπτονται
από το φορολογητέο εισόδημα κάθε προσώπου οι δαπάνες που δεν
υποστηρίζονται από τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης προς
ικανοποίηση του Εφόρου, θα ισχύει για τις φορολογικές οφειλές που
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους 2011 και των
φορολογικών ετών που ακολουθούν το φορολογικό έτος 2011.

Αρ. Φακ.: 23.01.051.065-2010
ΤΙ/ΜΑΤ
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