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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. 
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'Επίσημος 
Έφημερίς 
Δημοκρατίας 
Παράρτημα 
Τρίτον : 

24. 5.1968 
18. 7.1969 
29. 8.1969 
16.10.1970. 

1. Τό παρόν Διάταγμα θα άναφέρηται ώς το περί Κανονισμού 
Εισαγωγών ("Ελεγχος και Ρύθμισις Εμπορευμάτων) (Τροποποιη
τικόν) Διάταγμα του 1971, θα άναγινώσκηται δε όμου μετά των 
περί Κανονισμού Εισαγωγών ("Ελεγχος και Ρύθμισις Εμπορευμά
των) Διαταγμάτων τοΰ 1968 έως 1970 (εν τοις εφεξής αναφερομέ
νων ώς τα «βασικά διατάγματα») και τά βασικά διατάγματα μετά 
του παρόντος Διατάγματος θά αναφέρονται όμου ώς τά περί Κανο
νισμού Εισαγωγών ("Ελεγχος και Ρύθμισις Εμπορευμάτων) Δια
τάγματα τοΰ 1968 έως 1971. 

2. Διά του παρόντος Διατάγματος, ό Πρώτος Πίναξ τών βασικών 
διαταγμάτων τροποποιείται διά της προσθήκης τών κάτωθι καθο
ριζομένων εμπορευμάτων : 

'Αναφορά εις τόν αριθμόν 
Κεφαλαίου ή Κλάσεως 
τών αναφερομένων εν τω 
Δευτέρω Πίνακι του περί 

Τελωνειακών Δασμών 
Νόμου. 

Περιγραφή καθοριζομένων 
εμπορευμάτων 

15.07.20 
15.07.91. 15.07.99 

15.12 

27.09 

27.10 

Λινέλαιον 
"Ελαια φυτικά μόνιμα, ρευστά ή στερεά, ακαθά

ριστα, έξηυγενισμένα ή κεκαθαρμένα ώς ακολούθως: 
ελαιον σόγιας, βαμβακέλαιον, φυστικέλαιον, 

ελαιον ηλιοτροπίου, ελαιον μηκώνων (σινάπεως), 
φοινικέλαιον, ελαιον κοκκοκαρίων, ελαιον φοινικο
πυρήνων, ελαιον αραβοσίτου και λοιπά έλαια φυ
τικά, μόνιμα, εξαιρέσει τοΰ ρετσινελαίου. 
"Ελαια ή λίπη, ζωικά ή φυτικά, ολικώς ή μερικώς 

υδρογονωμένα ή στερεοποιημένα καθ' οιονδήποτε 
τρόπον, έστω και έξηυγενισμένα, αλλ' ουχί περαιτέρω 
έπεξειργασμένα. 

"Ελαια τοΰ πετρελαίου και έλαια λαμβανόμενα 
εξ άσφαλτούχων ορυκτών, ακατέργαστα (αργά). 

"Ελαια τοΰ πετρελαίου και έλαια λαμβανόμενα εξ 
άσφαλτούχων ορυκτών, εξαιρέσει τών αργών. Παρα
σκευάσματα μή άλλαχοΰ κατονομαζόμενα ή περιλαμ
βανόμενα, περιέχοντα έλαια τοΰ πετρελαίου ή έλαια 
εξ άσφαλτούχων ορυκτών κατ' άναλογίαν ουχί μι
κροτέραν τών 70% ε'ις βάρος, και τών όποιων τά 
έλαια ταΰτα αποτελούν τά βασικά συστατικά, ώς 
ακολούθως : 

(α) Πετρέλαια μερικώς έπεξειργασμένα συμπε
ριλαμβανομένων τών μερικώς άπεσταγμέ
νων (κλάσις 27.10.10). 

(β) Βενζίνη : 
(i) Βενζίνη αεροπλάνων (κλάσις 27.10.21). 
(ii) Λοιπά (κλάσις 27.10.29). 

(γ) Φωτϊστικόν πετρέλαιον (κηροζίνη), ειδικά 
καύσιμα άεριοπροωθουμένων (jet fuel), έλα
φρόν πετρέλαιον. (white spirit) πετρέλαια 
εσωτερικής και εξωτερικής καύσεως τών τύ
πων diesel oil και fuel oil και λοιπά παρόμοια 
έλαια πετρελαίου (κλάσις 27.10.30). 
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'Αναφορά εις τον αριθμόν 
Κεφαλαίου ή Κλάσεως 
των αναφερομένων εν τω 
Δευτέρω Πινάκι του περί 

Τελωνειακών Δασμών 
Νόμου. 

Περιγραφή καθοριζομένων 
εμπορευμάτων 

27.11 

27.14 

27.15 

27.16 

40.11.10 

'Αέρια πετρελαίου και έτεροι αέριοι υδρογονάν
θρακες. 

"Ασφαλτος εκ πετρελαίου, όπτάνθραξ εκ πετρε
λαίου και λοιπά υπολείμματα τών ελαίων του πε
τρελαίου ή τών ελαίων τών λαμβανομένων εξ άσφαλ
τούχων ορυκτών. 

"Ασφαλτοι φυσικαί. Σχίσται , πετρώματα και άμ
μος, άσφαλτουχα. 

Μίγματα άσφαλτικά με βάσιν την φυσικήν άσφαλ
τον, την άσφαλτον εκ πετρελαίου η την εξ ορυκτής 
πίσσης f\ πίσσης πετρελαίου (π.χ. μαστίχαι άσφαλ
τοΰχοι και άσφαλτικά δ ιαλύματα) . 

Έ π ί σ ω τ ρ α ελαστικά, κοίλα η συμπαγή, διά μηχο:
νοκίνητα οχήματα (περιλαμβανομένων τών έπισώ
τρων έλκυστήρων) ως ακολούθως : 

(α) άνευ ενδείξεως του σήματος ή ονόματος 
τών κατασκευαστών των. 

(β) μεταχειρισμένα, περιλαμβανομένων τών με
ταχειρισμένων έπισώτρων τών οποίων αϊ 
αυλακώσεις υπέστησαν άναχάραξιν (re 
grooved). 

'Εξεδόθη τήν 21ην Σεπτεμβρίου 1971 
( Ά ρ . Φακ. Υ.Ε. & Β. 974/11.) 

'Αριθμός 756 

Ο Π Ε Ρ Ι ΤΗΣ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 20, 49 ΚΑΙ 68 ΤΟΥ 1964, 26, 27 ΚΑΙ 44 ΤΟΥ 1965, 5, 14 ΚΑΙ 

71 ΤΟΥ 1966, 38 ΚΑΙ 70 ΤΟΥ 1967 ΚΑΙ 66 ΚΑΙ 95 ΤΟΥ 1968) 

Δ ι ά τ α γ μ α δυνάμει του άρθρου 9(1) 

Ό 'Y-noopyoc, 'Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγού
μενος εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει του εδαφίου (1) τοΰ 
άρθρου 9 του περί της 'Εθνικής Φρουράς Νόμου, ή ένάσκησις τών 
οποίων ανετέθη ύπό τοΰ Υπουργ ικού Συμβουλίου εις αυτόν, διά του 
παρόντος εγκρίνει τήν άπόλυσιν λ ό γ ω ειδικών περιστάσεων του 
στρατιώτου : 

Ύποδεκανέας Τσάππας 'Ανδρέας, 
Λόχος Στρατηγείου/Γ.Ε.Ε.Φ. 
Α. Σ.Μ. 10123. 

Έ γ έ ν ε τ ο εν Λευκωσία τη 22α Σεπτεμβρίου 1971 

(Υ.Ε. Σ 40/Ζ/12/64/9/10.) 


