
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύττ* Άρ. 43 της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ II 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

Του Προέδρου της Δημοκρατίας ύπογράψαντος τήν 15ην Φεβρουαρίου, 
1961, τόν παρόντα Νόμον της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως δημοσιεύεται 
ούτος συμφώνως τω "Αρθρω 104 του Συντάγματος. 

Αριθμός 1 τοΰ 1961 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΑΙ Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ω Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ω Ν 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ω Ν ΤΕΛΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ. 

"Εχουσα ΰπ' δψει τα άρθρα 24, 87, 88, 90, 91 και άλλα του Συν- Προοίμιον. 
τάγματος και 

"Επί τω τέλει τής καλύψεως μέρους των έν έκάστω έτησίω Προϋ
πολογισμέ αυτής άναγεγραμμένων κονδυλίων, άτινα δέν καλύπτον
τα ι δια τής αντιστοιχούσης εις £καστον κοινοτικόν οίκονομικόν έτος 
έπιχορηγήσεως έκ του Προϋπολογισμού τής Δημοκρατίας, 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ι Σ ψηφίζει ώς ακο

λούθως : — 
1 . Ό παρών νόμος θά καλήται ό περί Κοινοτικής Φορολογίας Συνοπτικός 

Νόμος 1961. τίτλος. 
2. Έν τω παρόντι νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου συνάγηται Ερμηνεία. 

άλλως— 
«ΕΙσφορά» ή «Τέλος» σημαίνει τήν υπό τοΰ παρόντος νόμου και 

συμφώνως τω Συντάγματι επιβαλλομένη ν είσφοράν ή τέλος* 
«Μέλος τής 'Ελληνικής Κοινότητος» σημαίνει— 
(α) πολίτην τής Κυπριακής Δημοκρατίας ανήκοντα συμφώνως 

προς τάς διατάξεις του Συντάγματος είς τήν "Ελληνικήν 
Κοινότητα καϊ συμπληρώσαντα τό 18ον έτος τής ηλικίας 
του πρό τής 1ης Ιανουαρίου του έτους, καθ* 6 γίνεται ή 
κατανομή* 

(9) 



10 

Κάλυψις του 
ελλείμματος 
τοΰ Κοινο
τικού Προϋ
πολογισμού 
δι" επιβολής 
εισφορών 
καΐ τελών. 

' Αρμοδιότης 
κατανομής 
εΐοφορας. 

Κριτήρια 
καθορισμού 
ποσοΰ 
εισφοράς. 

ΚατηγορΙαι 
φυσικών 
προσώπων 
υποκειμένων 
είς είσφοράν. 

(β) νομικών ιτρόσωτιον Ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, δμόρρυθ
μον ή έτερόρρυθμον έταιρείαν κατά το μέτρον της συμμε
τοχής είς ταύτα μελών της 'Ελληνικής Κοινότητος, έφ' δσον 
ταύτα είναι ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν α ή λειτουργούν έπί τή βάσει τών 
νόμων τής Δημοκρατίας ' 

( γ ) έκκλησιαστικόν ίδρυμα τής 'Ελληνικής 'Ορθοδόξου 'Εκ
κλησίας τής Κ07Γρου ή συγγενές ίδρυμα θρησκευτικής 
'Ομάδος ήτις ήθελεν επιλέξει τήν Έλληνικήν Κοινότητα, ώς 
τούτο ορίζεται είς τό άρθρον 2 τοΰ περί 'Ακινήτου Περιου
σίας (Διακατοχής, ' Ε γ γ ρ α φ ή ς και Εκτ ιμήσεως ) Νόμου, 
Κεφάλαιον 224' 

(δ) ίδρυμα, σωματεΐον ή οιανδήποτε όργάνωσιν προσώπων μετά 
ή άνευ νομικής προσωπικότητος κατά τό μέτρον τής συμμε
τοχής είς ταΰτα μελών τής 'Ελληνικής Κοινότητος. 

«Κοινοτικόν οίκονομικόν έτος» σημαίνει τό οίκονομικόν έτος τής 
Συνελεύσεως' 

«'Επιτροπή Ένστάσεων>.· σημαίνει τήν ύπό του άρθρου 16 συνι
στωμένην προς έκδίκασιν ενστάσεων έπιτροπήν' 

«'Επιτροπή Οικονομικών» σημαίνει τήν Έπιτροπήν έπί τών Οικο
νομικών τής Συνελεύσεως" 

«Πρόεδρος σημαίνει τον Πρόεδρον τής Συνελεύσεως' 
«Συνέλευσις» σημαίνει τήν Έλληνικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν. 

3 . Μετά τήν ψήφισιν τοΰ κοινοτικού προϋπολογισμού έξακριβοΰ
ται τό υπέρ τήν έπιχορήγησιν έκ τοΰ προϋπολογισμού τής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω άρθρω 88 τοΰ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς άπαιτούμενον ποσόν 
προς κάλυψιν τών δαπανών τοΰ κοινοτικού οικονομικού έτους, είς 
δ ό προϋπολογισμός αναφέρεται, και ή 'Επιτροπή Οικονομικών 
χωρεί είς τήν έπιβολήν προσωπικών εισφορών και προσωπικών τελών 
έπί τών μελών τής Ελλην ικής Κοινότητος προς κάλυψιν τοΰ ποσοΰ 
τούτου. 

4 . Ή κατανομή τών προσωπικών εισφορών διενεργείται ύπό τής 
Ε π ι τ ρ ο π ή ς Οικονομικών ή ύπό τών ύπ* αυτής εντεταλμένων και 
δεόντως εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων ή εφορειών ή επιτροπών ή από 
κοινοΰ. Είς πάσα ν περίπτωσιν διά τήν κατανομήν ακολουθούνται 
πιστώς είδικοί Κανονισμοί ψηφιζόμενοι ύπό της Συνελεύσεως και έπί 
τή βάσει τούτων καθοδηγητικά! εγκύκλιοι τής Ε π ι τ ρ ο π ή ς Οικονο
μικών. 

5 . Ό καθορισμός τοΰ ποσοΰ τής έπιβλητέας είς εκαστον μέλος 
τής Ελλην ικής Κοινότητος προσωπικής εισφοράς γίνεται βάσει τών 
οικονομικών μέσων έκαστου προκειμένου δέ περί μή φυσικών προσώ
πων άλλων ή εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, ώς τά τοιαύτα μέσα εμφαί
νονται είς τους κατ' έτος συντασσόμενους ύπ' αυτών και δεόντως 
έξηλεγμένους λογαριασμούς έκαστου. 

6 . Διά τους σκοπούς τής κατανομής τών προσωπικών εισφορών 
τά ύπό άρθρον 2 (2) (α) φυσικά πρόσωπα μέλη τής Ελλην ικής 
Κοινότητος ταξινομούνται είς τάς ακολούθους δύο κατηγορίας : — 

(α) Κ α τ η γ ο ρ ί α Α, περιλαμβάνουσα φυσικά πρόσωπα 
άποζώντα έκ μισθωτών υπηρεσιών, ήτοι μισθωτούς λαμβά
νοντας έβδομαδιαΐον ήμερομίσθιον ή μηνιαΐον ή έτήσιον 
μισθόν, τών οποίων ή πρόσληψις είς τήν ύπηρεσίαν εργο
δότου τινός ενέχει τόν χαρακτήρα τακτικής ή μονίμου 
απασχολήσεως. 

(β) Κ α τ η γ ο ρ ί α Β, περιλαμβάνουσα πάντα τά φυσικά πρό
σωπα μέλη της "Ελληνικής Κοινότητος τά μή δυνάμενα νά 
περιληφθωσιν είς τήν κατηγορίαν Α· 
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7 . Ή κατανομή εισφορών έπί της κατηγορίας Β, ανατίθεται Οπό 
της 'Επιτροπής Οικονομικών κατά τό άρθρον 4 είς τάς κατά τόπους 
σχολικάς εφορείας ή έπιτροπάς αΐτινες προβαίνουν είς ταύτην συμ
φώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 8. Έ ά ν εφορεία ή επιτροπή 
τις άρνηθή ή άμελήση νά προβή είς τήν κατανομήν, αυτή αναλαμ
βάνεται ύπό της 'Επιτροπής Οίκονομικών. 

#.— (1) Προς κατανομήν της εισφοράς επί τών προσώπων της 
κατηγορίας Α ή 'Επιτροπή Οίκονομικών ενεργεί ώς ακολούθως : — 

(α) Κατά Ίανουάρ ιον έκαστου έτους αποστέλλει προς τους 
έργοδότας είδικόν έντυπον και καλεί αυτούς, δπως εντός 15 
ήμερων άπό της λήψεως συμπληρώσωσι και έπιστρέψωσι 
τούτο καταχωρίζοντες έν ταΐς οίκείαις στήλαις τά ονόματα 
τών παρ ' αύτοΐς απασχολουμένων μισθωτών ώς και τό ποσόν 
τού όλικοϋ ~~ν κατά τό αμέσως προηγούμενον έτος απο
δοχών έκαστου. 

(β) "Αμα τη λήψει π α ρ ά τών εργοδοτών τών ώς άνω δηλώσεων 
ή έπί παραλείψει υποβολής τούτων ή 'Επιτροπή Οίκονομικών 
χωρεΐ είς τήν κατανομήν, έπιβάλλουσα είς έκαστον μισθω
τόν είσφοράν κατά τό άρθρον 5. 

(2) "Η 'Επιτροπή Οίκονομικών δύναται νά άναθέση τήν κατανο
μήν εισφοράς έπί τών προσώπων τής κατηγορίας Α είς τάς κατά 
τόπους εφορείας ή έπιτροπάς. 

9.—(1) Προς κατανομήν τής εισφοράς έπί προσώπων τής κατη
γορ ίας Β ή Ε π ι τ ρ ο π ή Οίκονομικών καλεί δι' εγκυκλίου κατά 
Ίανουάριον εκάστου έ'τους τάς κατά τόπους εφορείας ή έπιτροπάς, 
δπως εντός 20 ήμερων άπό τής ημερομηνίας τής εγκυκλίου έτοιμά
σωσι καταλόγους εμφαίνοντας τά ονόματα, διευθύνσεις διαμονής και 
ε π ά γ γ ε λ μ α τών μελών τής κατηγορίας Β, τά όποια έχουσι τήν 
συνήθη διαμονήν των έν τή πόλει ή τω χωρίω έκαστης εφορείας ή 
επιτροπής. 

(2) "Αμα τή συμπληρώσει τών τοιούτων καταλόγων αί κατά 
τόπους έφορεΐαι ή έπιτροπαί χωροΰσιν είς τήν κατανομήν εισφοράς 
έπί τή βάσει του άρθρου 5. 

10.— (1) Ή 'Επιτροπή Οίκονομικών λαμβάνει κατά Ίανουάρ ιον 
εκάστου έτους π α ρ ά του "Εφόρου 'Εταιρειών κατάλογον τών έν 
Κύπρω ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ω ν εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης, τών 
οποίων τό δλον ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου κατέχεται ύπό 
μελών τής Ε λ λ η ν ι κ ή ς Κοινότητος και δι' επιστολής της καλεί τόν 
Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου ή τόν Γραμματέα τής Ε τ α ι 
ρείας, δπως εντός δεκαπέντε ήμερων άπό τής λήψεως δηλώση προς 
τήν Ε π ι τ ρ ο π ή ν Οίκονομικών τό εκδοθέν και διατεθέν κεφάλαιον τής 
'Εταιρείας ώς και τό ποσοστόν του εκδοθέντος και διατεθέντος μετο
χικού κεφαλαίου τό κατεχόμενον ύπό μελών τής 'Ελληνικής Κοινό
τητος κατά τήν 31 ην Δεκεμβρίου τού προηγουμένου έτους. 

(2) Ή Ε π ι τ ρ ο π ή Οικονομικών λαμβάνει επίσης π α ρ ά τού 
'Εφόρου Ε τ α ι ρ ε ι ώ ν κατάλογον τών μή έν Κύπρω ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ω ν 
εταιρειών, αΐτινες δμως ίδρυσαν παράρτημα εργασ ίας έν Κύπρω έπί 
τή βάσει τού εκάστοτε ίσχύοντος περί 'Εταιρειών Νόμου και δι' επι
στολής της καλεΐ τόν έν Κύπρω έκπρόσωπον τών εταιρειών τούτων, 
δπως δηλώση τό ποσοστόν τού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου τού 
κατεχομένου ύπό μελών τής 'Ελληνικής Κοινότητος κατά τήν 31ην 
Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους. 

(3) "Αμα τή λήψει τών ζητηθέντων στοιχείων ή έν περιπτώσει μή 
υποβολής τούτων ύπό τών οικείων διευθυντών, γραμματέων ή αντι
προσώπων, ή Ε π ι τ ρ ο π ή Οίκονομικών χωρεί είς τήν κατανομήν 

ΑΙ ΣχολικαΙ 
Έφορεΐαι f\ 
Έπιτροπαί 
κατανέμουσιν 
εισφοράς έπί 
τών μελον 
τής κατηγο
ρίας Β. 

Μέθοδος 
κατανομής 
εισφοράς 
έπ'ι τής κατη
γορίας Λ. 

Μέθοδος 
κατανομής 
είσφορας 
έπί τής κατη
γορίας Β . 

Μέθοδος 
κατανομής 
είσφορας 
έπί τόίν 
εταιρειών. 
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Κατανομή 
εισφοράς 
έτι Ι ομορρύθ
μων και 
ετερορρύθ
μων εται
ρειών. 

Κατανομή 
είοφορας 
eni των 
εκκλησια
στικών 
' Ιδρυμάτων. 

Κ ατανομή 
εισφοράς 
έτιί των 
ίορυμάτων 
κλπ. 

ΓνωστοποΙη
σις έτιιβλη
θείσης 
εισφοράς. 

"Ενστάσεις. 

εισφορών έπί τών τοιούτων εταιρειών κατά τό άρθρον 5 καΐ κατά τό 
μέτρον συμμετοχής εις ταύτας μελών της 'Ελληνικής Κοινότητος. 

11. (Ι) Ή Επιτροπή Οικονομικών λαμβάνει κατά Ίανουάριον 
έκαστου έτους παρά του Εφόρου 'Εταιρειών κατάλογον των ομορ
ρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών τών έχουσών έπιχείρησιν 
Κύπρω μετά τών ονομάτων και διευθύνσεων τών εταίρων. Οί 
κατάλογοι αποστέλλονται υπό τής 'Επιτροπής είς τάς Σχολικάς 
Εφορείας ή Έπιτροπάς του τόπου, έ'νθα έδρεύουσιν αί έταιρεΐαι, αί 
δε έφορεΐαι ή έπιτροπαι κατανέμουσι συμφώνως προς τους είδικούς 
Κανονισμούς είσφοράν κατά τό άρθρον 5 καΐ κατά τό μέτρον συμμε
τοχής είς ταύτας μελών τής 'Ελληνικής Κοινότητος. 

(2) Αί Έφορεΐαι ή Έπιτροπαι δύνανται νά μειώσωσι τήν έπιβλη
θεΐσαν είς όμόρρυθμον ή έτερόρρυθμον έταιρείαν είσφοράν ή νά 
άπαλλάξωσι τήν έταιρείαν πάσης εισφοράς, έάν ή επιβληθείσα είς 
όμόρρυθμον έταΐρον προσωπική εισφορά άποτελή κατ' ούσίαν είσφο
ράν βαρύνουσαν τήν έταιρείαν, ιδία λόγω τοΰ δτι ό ομόρρυθμος οΠτος 
έταΐρος είναι ώς έκ του ποσοστού τής συμμετοχής του ό πραγματι
κός κύριος τής εταιρείας. 

12. Ή Επιτροπή Οικονομικών καταρτίζει κατά Ίανουάριον, έκα
στου έτους έν συνεννοήσει μετά τών Εκκλησιαστικών 'Αρχών, κατά
λογον τών διαφόρων έν Κύπρω Εκκλησιαστικών 'Ιδρυμάτων ώς έν 
άρθρω 2 (2) (γ) και χωρεΐ είς τήν κατανομήν εισφοράς έπ' αυτών 
βάσει τών πόρων και τής οικονομικής καταστάσεως έκαστου. 

1.3. Ή Επιτροπή Οικονομικών καταρτίζει κατά Ίανουάριον έκα
στου έτους κατάλογον τών ίδρυιάτων, σωματείων και λοιπών οργα
νώσεων ώς έν άρθρω 2 (2) (δ) και χωρεί είς τήν κατανομήν εισφο
ράς ή εξουσιοδοτεί τάς κατά τόπους Σχολικάς Εφορείας ή Έπι
τροπάς, δπως κατανείμωσι τοιαύτην είσφοράν έπί τών τοιούτων 
σωματείων, ώς έν άρθρω 5 προβλέπεται. 

14.—(1) Διά πάσαν κατανομήν εισφοράς έπί φυσικών προσώπων 
μελών τής Ελληνικής Κοινότητος, ετοιμάζεται κατάλογος δεικνύων 
τά ονόματα τών μελών ώς και τό ποσόν τής είς έκαστον μέλος επι
βληθείσης εισφοράς και ό τοιούτος κατάλογος φέρων τήν σφραγίδα 
τής Συνελεύσεως και τήν ύπογραφήν του Προέδρου αναρτάται 
μερίμνη τών κατά τόπους εφορειών ή επιτροπών ή άλλων προς τούτο 
εξουσιοδοτημένων προσώπων προς πληροφορίαν τών ενδιαφερομένων 
έπί δεκαπενθήμερον είς περίοπτον μέρος τής πόλεως ή του χωρίου, 
ώς εΤναι ή είσοδος τής εκκλησίας ή άλλου τινός κοινοτικού μεγάρου 
έν τή ενορία ή χωρίω, είς δ διαμένουν τά φορολογηθέντα μέλη, έν δέ 
γενικόν άντίγραφον αναρτάται πάντοτε είς τήν πινακίδα ανακοινώ
σεων του Δήμου ή του χωρίου. Τρία πιστοποιημένα αντίγραφα 
τούτου αποστέλλονται εντός επτά ήμερων άπό τής συμπληρώσεως 
του προς τήν Έπιτροπήν Οικονομικών. 

(2) Διά πάσαν κατανομήν εισφοράς έπί τών έν άρθρω 2 (2) (6), 
(γ) και (δ) μελών τής Ελληνικής Κοινότητος αποστέλλεται έντυπος 
είδοποίησις φέρουσα τήν ύπογραφήν του Προέδρου και τήν σφραγίδα 
τής Συνελεύσεως και δεικνύουσα τό ποσόν τής εις αυτό επιβληθείσης 
εισφοράς προς τόν Γραμματέα ή τόν Πρόεδρον του Διοικητικού Συμ
βουλίου του έν λόγω μέλους ή έν περιπτώσει, καθ* ή ν υπάρχει έγγε
γραμμένον γραφεΐον, εις τό γραφεΐον τοΰτο. 

15. Οιονδήποτε μέλος τής Ελληνικής Κοινότητος θεωρεί δτι ήδι
κήθη έκ τής επιβληθείσης εισφοράς, δύναται εντός δεκαπέντε ήμερων 
άπό τής αναρτήσεως τών καταλόγων είς τάς πόλεις ή τά; χωρία, ή 
τής ημερομηνίας τής έντυπου ειδοποιήσεως περί επιβολής είσφο'ρ&ς 
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της σταλείσης εις αυτόν νά άποστείλη έγγραφον ένστασιν προς τόν 
Πρόεδρον και νά ζητήση δπως ή επιβληθείσα αύτω εισφορά έλατ
τωθή, παραθέτω ν ταυτοχρόνως και τους λόγους, έφ* ών βασίζεται ή 
αιτουμένη έλάττωσις. 

16.—(1) Προς έκδίκασιν των κατ' έτος λαμβανομένων ενστάσεων 
κατά της επιβολής εισφοράς ή Επιτροπή Επιλογής και Διοικήσεως 
της Συνελεύσεως διορίζει Έπιτροπήν 'Ενστάσεων, ή οποία επιλαμ
βάνεται της εξετάσεως των ενστάσεων και αποφασίζει έπ' αυτών 
συμφώνως προς διαδικασίαν καθοριζομένην υπό των κανονισμών και 
των καθοδηγητικών εγκυκλίων. 

(2) Ή Επιτροπή 'Ενστάσεων δικαιούται νά ελάττωση τήν έπι
βληθεΐσαν είσφοράν, νά αύξηση ταύτην έάν κατά τήν γνώμην της 
ύτκ'.ρ/υυν επαρκή ^ιχεΐα δικαιολογοΰντα τοιαύτην αυξησιν ή νά 
άτίο/Λάξη τής εισφοράς το ένιστάμενον μέλος. 

17.—(1) Ή 'Επιτροπή Οικονομικών δύναται τή έγκρίσει τής Συνε
λεύσεως εις, περιπτώσεις, καθ' άς μέλη τής Ελληνικής Κοινότητος 
προβαίνουν εις σημαντικός δωρεάς προς τήν Συνέλευσιν ή ιδρύματα 
τελούντα υπό τόν έλεγχον αυτής, νά διάταξη κατά τήν κρίσιν της 
τήν έλάττωσιν τής έπ' αυτών επιβληθείσης εισφοράς ή τήν άπαλλα
γήν αυτών έκ τής εισφοράς δι' ώρισμένον έ'τος. 

(2) Ό Πρόεδρος δύναται νά άποδέχηται δωρεάς προς όφελος τής 
'Ελληνικής Κοινότητος έν γένει ή 'ιδρυμάτων τελούντων υπό τόν 
έλεγχον τής Συνελεύσεως. 

18. Συνεργατικά 'ιδρύματα εγγεγραμμένα βάσει του περί Συνερ
γατικών Εταιρειών Νόμου και φιλανθρωπικά Ιδρύματα εγγεγραμ
μένα βάσει Νόμου εξαιρούνται πάσης εισφοράς. 

19. Ή εϊσπραξις τής εισφοράς αναλαμβάνεται τή αιτήσει του Προέ
δρου ύπό τοΰ Τμήματος Προσόδων προς δ αποστέλλονται οι Φορο
λογικοί Κατάλογοι δεόντως πιστοποιημένοι διά τής υπογραφής του 
Προέδρου και τής σφραγΐδος τής Συνελεύσεως, εφαρμοζομένων τών 
εκάστοτε ισχυουσών διατάξεο:>ν περί εισπράξεως φόρων. 

20. Ή 'Επιτροπή Οικονομικών δύναται νά έπιβάλη κατ' έτος 
δίδακτρα και τέλη είς τους γονείς τών μαθητών Κοινοτικών Σχολών 
Μέσης Παιδείας. Ταύτα καθορίζονται κατ' έτος πρό τής ενάρξεως 
τού σχολικού έτους ύπό τής 'Επιτροπής Οικονομικών τή έγκρίσει 
τής Συνελεύσεως. Αλλα τέλη δύνανται νά έπιβληθώσιν ύπό τής 
Συνελεύσεως δι' ειδικών νόμων. 

2 1 . Αί έκ τής επιβολής εισφορών και τελών πρόσοδοι κατατίθενται 
είς τό πάγιον ταμεΐον τής Συνελεύσεως. 

22. Διά τό έτος 1961 αί πρύνοιαι του παρόντος νόμου αί αναφε
ρόμενοι είς τόν μήνα Ίανουάριον δύνανται νά έπεκτείνωνται και είς 
τόν μήνα Φεβρουάριον καί Μάρτιον. 

'Επιτροπή 
' Ενστάσεων. 

'Απαλλαγή 
έκ της 
εισφοράς. 

ΈξαΙρεσις. 

Εϊσπραζις 
των 
Κίσφορόϊν. 

Δίδακτρα 
καί Ι'έλη. 

Ι Ιληρωμή 
&ϊς τό 
τιάγιον 
τοτμεϊον. 

Μεταβατική 
Κιάταξις. 

"Ετυπώθη έν τφ Τυπσγραφείφ της Κ«φριακής Δημοκρατίας, *ν Λευκωσία. 


