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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2011 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

118(Ι) του 2002 

230(Ι) του 2002 

162(Ι) του 2002 

195(Ι) του 2004 

92(Ι) του 2005 

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 

133(Ι) του 2010 

116(Ι) του 2011. 

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

Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος 

Νόμους του  2002 μέχρι 2011 (που στο εξής θα αναφέρονται 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 2011. 

 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  

 (α) Με την αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος της 

παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) αυτού, με άνω τελεία και 

την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας 

παραγράφου (ζ): 
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  «(ζ) οποτεδήποτε εταιρεία παραχωρεί δάνειο ή 

οποιαδήποτε άλλη χρηματική διευκόλυνση 

συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής ανάληψης, 

εξαιρουμένου υπολοίπου που προέρχεται από εμπορικές 

συναλλαγές, σε διευθυντές ή μετόχους της άτομα ή των 

συζύγων αυτών ή σε συγγενείς τους μέχρι και του δεύτερου 

βαθμού συγγένειας, τότε λογίζεται ότι το άτομο αυτό έχει 

μηνιαίο όφελος που ισούται με εννέα τοις εκατό (9%) ετήσια 

επί του υπολοίπου του δανείου ή της οποιασδήποτε άλλης 

μηνιαίας χρηματικής διευκόλυνσης στο τέλος κάθε μήνα 

(συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής ανάληψης κατά 

τη διάρκεια του μήνα): 

   

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Τρίτον: 

9.7.1964 

30.3.1973. 

 Νοείται ότι, ο υπολογιζόμενος φόρος επί του 

μηνιαίου οφέλους βεβαιώνεται και καταβάλλεται σύμφωνα 

με τους περί Παρακρατήσεως Φόρου εξ Αποδοχών 

Κανονισμούς.»∙ και 

   

 (β) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της 

παραγράφου (στ) του εδαφίου (2) αυτού, με άνω τελεία και 

την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας 

παραγράφου (ζ): 

   

  «(ζ) οποτεδήποτε εταιρεία παραχωρεί δάνειο ή 

οποιαδήποτε άλλη χρηματική διευκόλυνση 

συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής ανάληψης, 

εξαιρουμένου υπολοίπου που προέρχεται από εμπορικές 
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συναλλαγές, σε διευθυντές ή μετόχους της άτομα ή των 

συζύγων αυτών ή σε συγγενείς τους μέχρι και του δεύτερου 

βαθμού συγγένειας, τότε λογίζεται ότι το άτομο αυτό έχει 

μηνιαίο όφελος που ισούται με εννέα τοις εκατό (9%) ετήσια 

επί του υπολοίπου του δανείου ή της οποιασδήποτε άλλης 

μηνιαίας χρηματικής διευκόλυνσης στο τέλος κάθε μήνα 

(συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής ανάληψης κατά 

τη διάρκεια του μήνα): 

   

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Τρίτον: 

9.7.1964 

30.3.1973. 

 Νοείται ότι, ο υπολογιζόμενος φόρος επί του 

μηνιαίου οφέλους βεβαιώνεται και καταβάλλεται σύμφωνα 

με τους περί Παρακρατήσεως Φόρου εξ Αποδοχών 

Κανονισμούς.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 9 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά το 

στοιχείο (i), του ακόλουθου νέου στοιχείου (ii): 

  

  «(ii) οι αποδοχές, που αφορούν μισθωτές υπηρεσίες που 

παρέχονται εντός του φορολογικού έτους, επί των οποίων οι 

εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ταμείο 

Πλεονάζοντος Προσωπικού, Ταμείο Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, 

Ταμείο Συντάξεων και Ταμείο Προνοίας δεν καταβάλλονται 

στο έτος στο οποίο οφείλονται: 

   

  Νοείται ότι, στην περίπτωση που οι πιο πάνω 

εισφορές, ως επίσης και οι οποιεσδήποτε απορρέουσες επ’ 
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αυτών επιβαρύνσεις και τόκοι, καταβάλλονται πλήρως εντός 

δύο (2) ετών από την τελευταία ημερομηνία που αυτές 

οφείλονται, τότε οι αποδοχές και οι εισφορές αυτές 

εκπίπτονται κατά το φορολογικό έτος στο οποίο 

καταβάλλονται όπως οι πιο πάνω.». 

  

Κατάργηση του 

άρθρου 39 του 

βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 39 του βασικού νόμου καταργείται. 

  

Έναρξη της ισχύος 

του παρόντος 

Νόμου. 

5. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από το φορολογικό έτος  

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΚΝ/ΛΣΜ/ΓΠ 

Αρ. Φακ. 23.01.052.262-2011 


