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δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του υπο
γεγραμμένου ύπό του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εσωτε
ρικών ημερομηνίας 24ης 'Ιουλίου 1971. 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λεμεσού. 

Έγένετο τη 16η Σεπτεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 82/62/4.) 

Αριθμός 754 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΙ 

1961 ΕΩΣ 1969 

Άπόφασις δυνάμει του άρθρου 8 (κα). 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας τάς χορηγου-
μένας εις αυτό δυνάμει της παραγράφου (κα) του άρθρου 8 των 
περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων 1961 εως 1969,. αποφασίζει 
δτι αϊ οίκοδομικαί, μηχανικαί, τεχνικαί, ηλεκτρολογικά! κα! άλλαι 
συναφείς επιχειρήσεις αί διεξαγόμεναι έκτος της Δημοκρατίας ύπό 
παντός προσώπου διαμένοντος έν τη Δημοκρατία ή έχοντος τήν εδραν 
αύτου έν τη Δημοκρατία ή παντός τοιούτου προσώπου έ'χοντος συμ
φέρον ουχί κατώτερον των δέκα πέντε τοΐς εκατόν εις οιανδήποτε 
τοιαύτην έπιχείρησιν προάγουσι τά έν τη προρηθείση παραγράφω 
αναφερόμενα συμφέροντα της Δημοκρατίας και δτι ποσοστόν έξ ένε
νήκοντά τοΐς εκατόν τών έν τη Δημοκρατία εισαγομένων κερδών 
ή μερισμάτων έκ τών άνω επιχειρήσεων άπαλλάττεται του φόρου : 

Νοείται δτι οσάκις εφαρμόζονται αί πρόνοιαι της παρούσης 'Απο
φάσεως, αί διατάξεις του άρθρου 43 τών περί Φορολογίας του Εισο
δήματος Νόμων 1961 εως 1969, αί όποΐαι αναφέρονται εις τήν χορή
γησιν μονομερούς εκπτώσεως, δέν εφαρμόζονται : 

Νοείται περαιτέρω δτι οσάκις τη επιλογή του φορολογουμένου 
παραχωρείται εκπτωσις δυνάμει Συμβάσεως περί 'Αποφυγής της 
Διπλής Φορολογίας, το ποσοστόν τών ούτω άπαλλαττομένων κερδών 
ή μερισμάτων περιορίζεται εις ποσοστόν έξ έβδομήκοντα τοΐς εκα
τόν. 

Έγένετο τή 16η Σεπτεμβρίου 1971. 

'Αριθμός 755 
Ο ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 49 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 7 ΤΟΥ 1967) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 3 
Δεδομένου δτι κατέστη άναγκαΐον έν τω δημοσίω συμφέροντι 

δπως περιορισθή και ρυθμισθή ή εισαγωγή εμπορευμάτων διά τους 
σκοπούς τους αναφερομένους έν τω έδαφίω (1) του άρθρου 3 τοΰ 
περί Κανονισμού Εισαγωγών Νόμου, ό Υπουργός Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, ένασκών τάς δυνάμει του άρθρου 3 του ώς εΐρηται 
Νόμου χορηγουμένας αύτώ εξουσίας, δια του παρόντος Διατάγμα
τος περιορίζει και ρυθμίζει τήν είσαγωγήν εμπορευμάτων ώς ακο
λούθως : 

58 τοΰ 1961 
4 τοΰ1963 

21 τοΰ1966 
60 τοΰ 1969. 


