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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ  

ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 

ΕΩΣ 2013 

 

 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 

66(Ι) του 2008 

135(Ι) του 2010 

119 (Ι) του 2013. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας 

Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 

2013 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φορολογίας 

Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμους του 1980 έως 2013 (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  

(Αρ. 2) του 2013. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 6 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 
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 (α) Με τη διαγραφή της φράσης «από το προϊόν 

διάθεσης» (πρώτη και δεύτερη γραμμή)˙ 

   

 (β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) 

αυτού, της φράσης «με τη γενική εκτίμηση που 

διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 69 του περί 

Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και 

Εκτίμησις) Νόμου» (δεύτερη μέχρι πέμπτη γραμμή) 

με τη φράση «ή θα καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 

66, 67, 69 70, 71 και 72 του περί Ακινήτου 

Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) 

Νόμου  ή και με οποιοδήποτε σχετικό νέο άρθρο ή 

επιφύλαξη, ή και με διάταγμα, Κανονισμό ή διάταγμα 

σε σχέση με τον περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας 

(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο»˙ 

   

 (γ) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (i) της 

επιφύλαξης της παραγράφου (α) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

   

 «(i) Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία δεν ήταν 

ελεύθερη κατοχής, αξία της ιδιοκτησίας ως 

αυτή είχε κατά την 1.1.1980 λογίζεται η 

αγοραία αξία της όπως αυτή καθορίζεται από 

το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και 
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Χωρομετρίας˙»˙ 

   

 (δ) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ii) της 

επιφύλαξης της παραγράφου (α) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

   

 «(ii) σε περίπτωση που η αξία της ιδιοκτησίας 

δεν έχει καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 

66, 67, 69 70, 71 και 72 του περί Ακινήτου 

Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και 

Εκτίμησις) Νόμου ή και με οποιοδήποτε 

σχετικό νέο άρθρο ή επιφύλαξη ή και με 

διάταγμα, Κανονισμό ή διάταγμα σε σχέση 

με τον περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 

Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμο, αξία της 

ιδιοκτησίας ως αυτή είχε κατά την 1.1.1980 

λογίζεται η αγοραία αξία της όπως αυτή 

καθορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας˙»˙ 

   

 (ε) με τη διαγραφή της υποπαραγράφου (v), την 

αναρίθμηση των υποπαραγράφων (iii) και (iv) σε 

(v) και (vi), αντίστοιχα, και την προσθήκη των 

ακόλουθων νέων υποπαραγράφων (iii) και (iv) στην 

επιφύλαξη της παραγράφου (α) αυτού: 
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 «(iii) σε περίπτωση που κατά τη γενική εκτίμηση 

της ιδιοκτησίας, λήφθηκαν υπόψη 

οποιεσδήποτε προσθήκες ή αλλαγές που 

έγιναν μετά την 1η Ιανουαρίου 1980, αξία της 

ιδιοκτησίας όπως αυτή είχε κατά την 

1.1.1980, προτού γίνουν οι προσθήκες ή 

αλλαγές, λογίζεται η αγοραία αξία της όπως 

αυτή καθορίζεται από το Διευθυντή του 

Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. 

   

 (iv) σε περίπτωση που η ιδιοκτησία που 

διατίθεται έχει προκύψει ή θα προκύψει μετά 

από διαχωρισμό σε οικόπεδα και δεν 

εκδόθηκε νέος τίτλος ιδιοκτησίας, αξία της 

διατεθείσας ιδιοκτησίας κατά την 1.1.80 

λογίζεται το μέρος της αγοραίας αξίας της 

ιδιοκτησίας ως είχε πριν το διαχωρισμό που 

αναλογεί στη διατεθείσα ιδιοκτησία, όπως 

αυτή καθορίζεται από το Διευθυντή του 

Τμήματος Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας˙». 

 


