
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ* Άρ. 116 της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1961 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των 'Αντι

προσώπων ψηφισθείς περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Ξένων Εταιρειών) 
Νόμος του 1961, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό τοΰ Προέδρου 
και του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

'Αριθμός 58 του 1961 
Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ (ΞΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1961 
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : — 

ΓΕΝ Ι ΚΑ Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 

1 . Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Φορολογίας Συνοπτικός 
τοΰ Εισοδήματος (Ξένων Προσώπων) Νόμος του 1961. τίτλος. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως εμφαίνεται έκ τοΰ κει Ερμηνεία. 
μένου— 

«ανίκανοι», δια τους σκοπούς του παρόντος νόμου, λογίζονται 
οι ακόλουθοι : οί ανήλικοι, οι παράφρονες, ol όλιγοφρενεΐς, ώς και 
παν έτερον πρόσωπον δπερ, λόγω πνευματικής τίνος νόσου, στε
ρείται της χρήσεως του λογικού" 

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακήν Δημοκρατίαν' 
«Δικαστήριον» σημαίνει το Έπαρχιακόν Δικαστήριον της Επαρ

χίας ένθα τό ύποκείμενον τοΰ φόρου έχει τήν συνήθη αύτοΰ προ
σωπικήν ή έπαγγελματικήν διαμονήν : 

Νοείται δτι, δια τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου, ή ύπό 
Βρεττανικήν Κυριαρχίαν Περιοχή της Βάσεως 'Ακρωτηρίου θα λο
γ ίζητα ι κειμένη εντός τών ορίων της Επαρχίας Λεμεσού, τά δέ 
τμήματα της ύπό Βρεττανικήν Κυριαρχίαν Περιοχής της Βάσεως 
Δεκέλειας, ατινα αμέσως πρό της 16ης Αυγούστου, 1960, έκειντο 
εντός τών ορίων της "Επαρχίας 'Αμμοχώστου και Λάρνακος, θά 
λογίζωνται κείμενα εντός τών είρημένων Επαρχιών αντιστοίχως' 

«έξηρτημένον πρόσωπον» σημαίνει τήν σύζυγον προσώπου τινός 
ή πάν άγαμον τέκνον αύτου μή συμπληρώσαν τό δέκατον δγδοον 
έτος της ηλικίας του, περιλαμβάνει δέ κα ι τά συμπληρώσαντα τό 
δέκατον δγδοον έτος της ηλικίας αυτών άγαμα θήλεα τέκνα ώς 
καΐ παν άρρεν τέκνον, δπερ, άν καΐ συνεπλήρωσε τό δέκατον 
δγδοον έτος της ηλικίας αύτοΰ, συντηρείται εΙσέτι ύπό τών γονέων 
του ή του έτερου τών γονέων του* 

(421) 
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«εταιρεία» σημαίνει πάσαν έταιρείαν περιορισμένης ευθύνης 
συσταθεΐσαν ή έγγραφεισαν δυνάμει παντός έν τη Δημοκρατία | 
Ισχύοντος νόμου, ώς και πασαν έταιρείαν ήτις, αν καΐ συνέστη 
ή ενεγράφη έκτος της Δημοκρατίας, διεξάγει επιχειρήσεις η* κέκτη
τα ι γραφεϊον ή' έδραν εργασιών έν Κύπρω κατά ι ό \ έιρον της 
συμμετοχής είς τάς εταιρείας ταύτας προσώπων άι ινα δεν όΐναι 
μέλη είτε της Ελληνικής είτε της Τουρκικής Κοινότητος. * 
Ό δρος «μέλος» έν τη παραγράφω ταύτη έχει την έννοιαν την άπο

διδομένην αύτώ υπό του άρθρου 2 του Συντάγματος τής Δημοκρα
τίας. 

«"Εφορος» σημαίνει τόν "Εφορον έπί του Φόρου Εισοδήματος 
τόν έπιφορτισμένον, κατά τάς διατάζεις τοΰ εδαφίου (1) του 
άρθρου 3, τά τής εφαρμογής του παρόντος Νόμου. Ό δρος περι
λαμβάνει προσέτι πάντα υπό του 'Εφόρου δεόντως έπί τούτω έξου
σιοδοτηθέντα λειτουργόν του Τμήματος Προσόδων" 

«Καθορισθέν», μετά των γραμματικών αύτοΰ παραλλαγών, ση
μαίνει τ ι καθορισθέν έν Κανονισμοΐς γενομένοις δυνάμει του εδα
φίου (4) του "Αρθρου 76' 

«κερδαινόμενον είσόδημα» σημαίνει πάν εισόδημα κτώμενον 
έξ οίασδήποτε εμπορικής ή βιομηχανικής επιχειρήσεως, έκ τής 
ασκήσεως επιτηδεύματος ή βιοτεχνίας τινός, έξ ελευθερίου ή άλλου 
τινός επαγγέλματος, έκ μισθωτών υπηρεσιών, συντάξεων ή άλλων 
ετησίων προσόδων καταβαλλομένων λόγω ή άναφορικώς προς 
παρωχημένας μισθωτός υπηρεσίας" 

«κηδεμών» οσάκις χρησιμοποιήται έν σχέσει προς πρόσωπον 
άνήλικον περιλαμβάνει και τόν γονέα τοΰ ανηλίκου" 

«Κυρίαρχος Περιοχή τών Βάσεων» σημαίνει τήν ύπό Βρεττανικήν 
Κυριαρχίαν Περιοχή ν τής Βάσεως 'Ακρωτηρίου ώς και τη ν ύπό 
Βρεττανικήν Κυριαρχίαν Περιοχήν τής Βάσεως Δεκέλειας, ώς 
αύται καθορίζονται έν τω άρθρω 1 τής Συνθήκης 'Εγκαθιδρύσεως

 g
^ 

τής Δημοκρατίας, ήτις υπεγράφη έν Λευκωσία τήν 16ην Αυγούστου, 
I960' 

«οργανισμός προσώπων» σημαίνει οίονδήποτε σώμα—μετά ή άνευ 
νομικής προσωπικότητος—ώς και πάσαν έταιρείαν, αδελφότητα ή 
άλλην Γνώσιν προσώπων, κεκτημένην νομικήν προσωπικότητα ή μή" 

«πρόσωπον» σημαίνει οίονδήποτε φυσικόν πρόσωπον δπερ δέν 
είναι μέλος είτε τής Ελληνικής είτε τής Τουρκικής Κοινότητος 
καί περιλαμβάνει καΐ «όργανισμόν προσώπων» κατά το μέιρον 
τής συμμετοχής είς αυτόν τών τοιούτων φυσικών προσώπων" 

«πρόσωπον διαμένον έν τινι τόπω», άναφορικώς προς φυσικά πρό
σωπα, σημαίνει παν φυσικόν πρόσωπον διαμένον έν τω τόπω εκεί 
νω εξαιρέσει τοιαύτης φύσεως προσωρινών έκ του έν λόγιρ τόπου 
απουσιών οίαι ουδόλως δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς άποστερουσαι 
τό πρόσωπον τοΟτο του δικαιώματος νά ίσχυρισθή δτι έχει τήν * 
διαμονήν του έν τω τόπω έκείνω. ΑΙ έταιρεϊαι περιωρισμένης ευ
θύνης ή οργανισμοί προσώπων θά θεωρώνται ώς πρόσωπα έχοντα 
τήν διαμονήν των έν τω τόπω ένθα ασκούνται ό έλεγχος καί διεύ * 
θυνσις τών εργασιών των' 

«Πρώτος Λειτουργός Προσόδων» σημαίνει τόν Πρώτον Λειτουρ Λ 
γόν Προσόδων τής Δημοκρατίας" 

«Σύνταγμα» σημαίνει τό Σύνταγμα τής Κυπριακής Δημοκρα * 
τίας" 
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/φορολογητέον είσόδημα» σημαίνει τό ύπόλοιπον τοΟ άθρα'σωσ
τός των εισοδημάτων προσώπου τινός έκ των έν τω άρθρω ,3.εΙδι
κώς καθοριζομένων πηγών, τό εναπομένον μετά τήν άςαίρεσιν 
τοιούτων ποσών οΐα δ παρών Μάμος επιτρέπει" 

«φορολογικόν έ*τος» σημαίνει τήν περίοδον τών δώδεκα μηνών 
τήν άρχομένην τήν πρώτην Ιανουαρίου έκαστου έτους' 

«φόρος» σημαίνει τόν δυνάμει του παρόντος Νόμου έπιβαλλόμε
νον φόρον είσοδήματος. 

Μέρος Πρώτον 

Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

3.—(1) Διά τήν καλήν και πιστήν έφαρμογήν του παρόντος Νόμου "Εφορος 
ό Πρώτος Λειτουργός Προσόδων θά είναι ό "Εφορος έπί του Φόρου ^

1 τ ο υ
Ε Ι σ 

Εισοδήματος, ώς τοιούτος δε θά προβαίνη είς πασαν ένέργειαν ft ν βήματος, 
ήθελε κρίνει άναγκαίαν ή σκόπιμον διά τήν έφαρμογήν τών διατά
ξεων του παρόντος Νόμου. 

(2) Ή άσκησις εξουσιών και αρμοδιοτήτων αναφερομένων είς τήν 
έφαρμογήν του παρόντος Νόμου δύναται νά άνατίθηται ύπό τοΟ "Εφό
ρου είς έτερον ή έτερους Λειτουργούς του Τμήματος Προσόδων. 

4.— (1) Πάν πρόσωπον άσκουν καθήκοντα ή τελούν έν τη ύπηρε Υπηρε
σία της εφαρμογής τοϋ παρόντος Νόμου υποχρεούται νά θεωρη καΐ σιακόν 
τηρή ώς απόρρητον και έμπιστευτικόν παν στοιχεϊον περιερχόμενον

 άπ6
ΡΡητον. 

είς γνώσιν αυτού, πάσαν φορολογική ν δήλωσιν ώς και πάν έγγραφον 
ή φορολογικόν κατάλογον άναφερόμενον είς τό είσόδημα οίουδήποτε 
προσώπου, καΐ θά υπογραφή τήν επί τούτω καθορισθεϊσαν δήλωσιν 
ενώπιον Επαρχιακού Δικαστού. 

(2) Πρόσωπον λαμβάνον γνώσιν στοιχείου τινός ή £χον ύπό τόν 
ελεγχόν του ή δυνάμενον λ'ά πληροφορηθή τό περιεχόμενον έγγρα
φου, φορολογικής δηλώσεως ή φορολογικού καταλόγου αναφερομέ
νου είς τό είσόδημα οίουδήποτε άλλου προσώπου, υποχρεούται νά 
άπέχη κατά πάντα χρόνον άπό πάσης μεταδόσεως ή κοινοποιήσεως 
ή απόπειρας μεταδόσεως ή κοινοποιήσεως του περιεχομένου τούτων 
έκτος είς περιπτώσεις καθ' άς ή μετάδοσις ή κοινοποίησις γίνεται 
διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου : 

Νοείται δτι ό Υπουργός τών Οίκονομικών δύναται νά εξουσιοδό
τηση τήν μετάδοσιν ή κοινοποίησιν τών είρημένων στοιχείων, ή τοΟ 
περιεχομένου τοιούτων έγγραφων, φορολογικών δηλώσεων ΚάΙ κα
ταλόγων είς πρόσωπον ή πρόσωπα άτινά ήθελεν ούτος είδικώς 
καθορίσει. 

(3) "Οσάκις, δυνάμει συμβάσεως γενομένης μετά της Κυβερνή
σεως ετέρας χώρας, προβλέπεται παροχή εκπτώσεως έκ του φόρου 
είσοδήματος άναφορικώς προς καταβολήν φόρου έν τη* Δημόκρατίο:, 
ή ύπό του παρόντος άρθρου επιβαλλομένη ύποχρέωσις προς τηρησιν 
τοΟ απορρήτου ουδόλως παρακωλύει τήν προς τάς αρμοδίας αρχάς 
τής Κυβερνήσεως της έν λόγω χώρας κοινοποίησιν στοιχείων ατινα 
κρίνονται αναγκαία διά τόν καθορισμόν της έν έκαστη περιπτώσει 
παρασχετέας εκπτώσεως οσάκις τό ύποκείμενον τοΟ φόρου αίτηται 
έ*κπτωσιν έκ τοΟ έν τη Δημοκρατία ή έν τη είρημένη χώρο: καταβλη
τέου φόρου είσοδήματος. 
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Μέρος Δεύτερον 

Ε Π Ι Β Ο Λ Η ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ξ 

"Αντικεί 5.—(1) Τηρουμένων των δ ιατάξεων του παρόντος Νόμου, δ ι ' £κα
μ
*

νον στον φορολογ ικόν έτος επ ιβάλλε τα ι , βάσε ι φορολογ ι κών συντελεστών 
ρου

" ε' ιδικώτερον έν το ις εφεξής καθοριζομένων, φόρος έπί τοϋ εισοδή

ματος έκ των κατωτέρω αναφερομένων πηγών παντός προσώπου, » 
του κτώμενου ή προκύπτοντος έν τή Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ή αποστελλομένου * 
κ α ι λαμβανομένου είς την Δημοκρατ ίαν έκ τών κατωτέρω αναφερο

μένων πηγών, ήτο ι : — 
( α ) κέρδη ή ά λ λ α οφέλη έξ οιασδήποτε εμπορικής ή βιομηχα

ν ικής επιχειρήσεως, έκ τής ασκήσεως επ ι τηδεύματος ή βιο

τ εχν ίας τ ινός, έξ ελευθερίου ή ά λ λ ο υ τ ινός ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς , 
δ ι ' οίανδήποτε χρον ικήν περίοδον ή τ ο ι α ύ τ η εμπορική ή βιο

μηχαν ική έπιχείρησις, επιτήδευμα, β ιο τ εχν ία ή ε π ά γ γ ε λ μ α 
κ α ι άν ένασκήτα ι " 

(β) κέρδη ή ά λ λ α οφέλη έ ξ οιουδήποτε α ξ ι ώ μ α τ ο ς ή μισθωτών 
υπηρεσιών, ανεξαρτήτως τοΟ άν τό ύποκε ίμενον τής φορολο

γ ί α ς παρέχη τ ά ς υπηρεσίας αύτοϋ έν Κύπρω ή ά λ λ α χ ο ϋ , περι

λαμβανομένης τής κατ* έκτ ίμησ ιν ετησ ίας ά ξ ι α ς κ α τ α λ ύ μ α 

τος, στέγης κ α ι διατροφής ή ο ικ ίας , ώς κ α ι παντός έτερου 
επιδόματος, χρηματ ι κής ή ά λ λ η ς μορφής, χορηγουμένου 
άναφορ ικώς προς παρεχομένας μισθωτάς υπηρεσίας* 

( γ ) ή ετησ ία ά ξ ι α ακ ινήτου περιουσίας κ α ι τών έπ' αυτής έπε

νεχθεισών βελτ ιώσεων, τής χρησιμοποιούμενης ύπό τοΟ ιδ ιο

κ τήτου αυτής ή έκ μέρους τούτου δ ια σκοπούς ί δ ιοκα

το ικήσεως ή ψ υ χ α γ ω γ ί α ς ουχί δμως δ ιά τον σκοπόν κτήσεως ,_ 
κέρδους ή ά λ λ ο υ τ ινός οφέλους. Ή τ ο ι α ύ τ η ετησ ία ά ξ ι α 
λ ο γ ί ζ ε τ α ι οΰσα 4% έπί τής ά ξ ι α ς τής τ ο ι α ύ τ η ς ακ ινήτου περι

ουσίας ώς αϋτη έξετ ιμήθη δ ιά τήν έπιβολήν του φόρου α κ ι 

νήτου περιουσίας δυνάμε ι τοΰ περί Φορολογ ίας ' Ακ ι νή του 
Κεφ. 322. Περιουσίας Νόμου. Πρόσωπον δπερ, τή άδε ια του ί δ ιοκτή ^ ν 

του, κ α τ έ χ ε ι το ιαύτην άκ ίνητον περιουσίαν άνευ καταβολής 
μισθώματος θά λ ο γ ί ζ η τ α ι κατέχον ταύτην δ ιά ή έκ μέρους 
του ιδ ιοκτήτου" 

(δ) οιαδήποτε μερ ίσματα, τόκο ι ή προεξοφλήματα ' 
( ε ) οία ιδήποτε συντάξε ις , ποσά ε ισοδήματος πληρωτέα δυνάμε ι 

αποφάσεως τοΰ δ ικαστηρ ίου ή δρου τεθέντος έν διαθήκη ή 
συμβάσε ι , ώς κ α ι έ τήσ ια ι ισόβ ιο ι ή δ ι ' ώρισμένην περίοδον 
κ α τ α β α λ λ ό μ ε ν α ι πρόσοδοι ' 

(στ ) οιαδήποτε μ ισθώματα, δ ι κ α ι ώ μ α τ α , δ ι κ α ι ώ μ α τ α πνευματ ι 

κής ι δ ιοκτησ ίας ώς κ α ι εκμε ταλλεύσεως δ ιπλωμάτων ευρεσι

τ εχν ίας ή κέρδη προκύπτοντα έκ περιουσίας, περιλαμβανομέ

νης κ α ι τής α ξ ί α ς τοΰ οφέλους του κτώμενου δ ιά τών ύπό τοΟ 
μισθωτού έπενεχθεισών έπί οικοδομών, κτ ιρ ίων ή άλλων 
Ι ρ γ ω ν προσθηκών ή τροποποιήσεων ή αμφοτέρων, είς περι

πτώσεις καθ ' άς αϊ τ ο ι α υ τ α ι προσθήκα ι ή τροποποιήσεις, 
ή άμφότερα ι , ά μ α τή λ ή ξ ε ι τής μισθώσεως περιέρχοντα ι * 
κ α τ ά κυρ ιότητα είς τόν ί δ ιοκτήτην : 

Ν ο ε ί τ α ι δτ ι ή ά ξ ι α του το ιούτου οφέλους δεν θά λ ο γ ί ζ η τ α ι 
ώς υπερβαίνουσα τήν συνολικήν δαπάνην ήτ ις έγένετο δ ιά * 
τ ά ς το ιαύ τας προσθήκας ή τροποποιήσεις, ή άμφοτέρας : 

Νοε ί τα ι , επίσης, δτ ι δ ιά τους σκοπούς τής παρούσης .^ 
παραγράφου , ή ά ξ ι α του το ιούτου οφέλους θά κ α τ α ν έ μ η τ α ι 
όμοιομόρφως έπί τής βραχυτέρας τών δύο ακολούθων περιό

δων, ήτο ι τής περιόδου τής μισθώσεως ή τής περιόδου τών ^ 
πέντε ετών* 



(ζ) κέρδη ιφοκύπτοντα έκ γεωργικής ή κτηνοτροφικής τίνος 
επιχειρήσεως, περιλαμβανομένου παντός μεριδίου κέρδους 
ή άλλης τινός αντιπαροχής λαμβανομένης ή πληρωτέας δια 
τήν έν τη τοιαύτη επιχειρήσει χρήσιν κεφαλαίου, περιουσίας, 
σπόρων ή ζώων' ° 

(η) παν άλλο έτήσιον κέρδος ή δφελος μή περιλαμβανόμενον 
έν τινι τών ανωτέρω παραγράφων. 

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου— 
(α) τό δλον είσόδημα τό κτώμενον ύπό προσώπου τινός έκ κερ

δών ή άλλων οφελών έξ οιασδήποτε εμπορικής, βιομηχανι
κής ή άλλης τινός επιχειρήσεως θά λογίζηται ώς κτηθέν έν 
τή Δημοκρατία έάν δ έλεγχος και ή διεύθυνσις τής τοιαύτης 
επιχειρήσεως άσκώνται έν τή Δημοκρατία' 

(β) τό δλον εισόδημα τό κτώμενον ύπό προσώπου ασκούντος 
έλευθέριον επάγγελμα έν τή Δημοκρατία έκ τής ασκήσεως 
του τοιούτου επαγγέλματος έκτος τής Δημοκρατίας θά 
λογίζηται ώς είσόδημα κτηθέν έν τή Δημοκρατία' 

(γ) παν εισόδημα έφ' ου δέν επεβλήθη φόρος έν τή Δημοκρα
τία και δπερ διατίθεται έκτος τής Δημοκρατίας ύπό προσώ
που διαμένοντος έν τή Δημοκρατία προς— 

(i) έξόφλησιν χρέους συναφθέντος έν τή Δημοκρατία ή 
τήν άποπληρωμήν τών τόκων έπί του οϋτω συναφθέ ν
ιος δανείου, ή 

(ii) έξόφλησιν χρέους συναφθέντος έκτος τής Δημοκρα
τίας και ούτινος τό ποσόν ελήφθη ή μετεφέρθη έν 
τή Δημοκρατία, ή 

(ii i) έξόφλησιν χρέους συναφθέντος έπί τω τέλει τής όλικης 
ή μερικής εξοφλήσεως χρέους τινός έκ τών έν έδσ
φίοις (i) ή (i i) είδικώς καθοριζομένων, 

θά λογίζηται ώς είσόδημα άποσταλέν εις και ληφθέν έν 
τή Δημοκρατία' 

(δ) ό δρος «εμπορική έπιχείρησις» περιλαμβάνει καΐ πάσαν 
βιομηχανίαν ή οιανδήποτε έτέραν έπιχείρησιν ένέχουσοπ 
τόν χαρακτήρα εμπορίας. 

(3) 'Ανεξαρτήτως παντός έν τω παρόντι Νόμω εμπεριεχομένου, 
οιονδήποτε είσόδημα κτώμενον έκτος τής Δημοκρατίας ύπό Κυπρίου 
εγκατεστημένου έκτος τής Δημοκρατίας έκ : 

(i) τής διεξαγωγής έκτος τής Δημοκρατίας εμπορικής ή βιομη
χανικής έν γένει επιχειρήσεως, ό έλεγχος καΐ ή διαχείρισις 
τής οποίας δέν ασκούνται έν τή Δημοκρατία' ή 

(ii) τής ασκήσεως έκτος τής Δημοκρατίας επιτηδεύματος, ελευθε
ρίου ή άλλου τινός επαγγέλματος ή έκ μισθωτών υπηρε
σιών ή 

(iii) συντάξεως, ετησίας Ισοβίου ή δι* ώρισμένην περίοδον κατά 
βαλλόμενης τινός προσόδου, μερισμάτων, τόκου, μίσθωμα'; 
ή άλλου παρομοίου είσοδήματος προκύπτοντος έξ οίασδή 
ποτέ πηγής έκτος της Δημοκρατίας, 

δέν θά υπόκειται είς φορολογιαν δταν τό τοιούτο είσόδημα έμβάζηται 
είς τήν Δημοκρατίαν μέσω Τραπέζης λειτουργούσης έν τή Δημοκρα
τία, ή μεταφέρεται είς τήν Δημοκρατίαν δι' άλλης τινός όδοΟ, περί 
ής τό ένδιαφερόμενον πρόσωπον ήθελε παράσχει εξηγήσεις προς 
πλήρη Ικανοποίησιν του Εφόρου : 

Νοείται δτι Κύπριος εγκατεστημένος είς τάς Κυριάρχους Περιοχάς 
τών Βάσεων δέν θά θεωρήται διά τους σκοπούς της παρούσης παρα
γράφου δτι είναι εγκατεστημένος έκτος της Δημοκρατίας. 
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Βό;σις της 
©ορολογίας. 

Ειδικοί 
•περίοδοι 
φορολογίας. 

"ΑπαλλαγαΙ 
από τόν 
φόρον. 

Δια τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου «Κύπριος» σημαί
νει :— 

(α) πάν πρόσωπον τό όποιον προ της 16ης Αυγούστου, I960, 
κατέστη Βρεττανός υπήκοος δυνάμει τών διατάξεων των περί 
Προσαρτήσεως της Κύπρου Διαταγμάτων έν Συμβουλίω τοΰ 
1914 έως 1943, ή τό όποιον μετά την 16ην Αυγούστου του 
I960 κατέστη πολίτης της Δημοκρατίας, ή 

(β) πρόσωπον τό όποιον έγεννήθη έν τη Νήσω της Κύπρου, ή 
( γ ) πρόσωπον καταγόμενον έξ άρρ^νογονίας έκ τοιούτου προ

σώπου ώς εΐρηται έν ύποπαραγράφω (α) ή (β) της παρούσης 
Παραγράφου. 

6 . Δι* έκαστον φορολογικόν έτος επιβάλλεται και εισπράττεται 
φόρος έπΐ τοΰ φορολογητέου εισοδήματος παντός προσώπου 6περ 
έκίήθη κατά τό έτος τό αμέσως προηγούμενον τοΰ φορολογικού 
έτους : 

Νοείται δτι δια τόν προσδιορισμόν τοΰ φορολογητέου εισοδήματος 
προσώπου δπερ κτάται τό εισόδημα αύτοΰ έξ αποδοχών, ώς αύται 
καθορίζονται έν τω άρθρω 63, και δια τους σκοπούς τοΰ Δεκάτου 
Τρίτου Μέρους και τοΰ άρθρου 76. αϊ άποδοχαΐ τοΰ προηγουμένου 
της φορολογίας οικονομικού έτους θά αντικαθίστανται διά των απο
δοχών τοΰ φορολογικού έτους. 

7 . Εις περιπτώσεις καθ' ά ς ό "Εφορος Ικανοποιείται δτι πρόσωπον 
τι κλείει κατά συνήθειαν τους λογαριασμούς της εμπορικής, βιομηχα
νικής ή άλλης επιχειρήσεως αύτοΰ καθ ' ήμέραν διάφορον της ημέρας 
της αμέσως προηγουμένης τοΰ φορολογικού έτους, δ "Εφορος δύνα
ται νά έπιτρέψη δπως τά κέρδη ή οφέλη της επιχειρήσεως τοΰ προ
σώπου τούτου λογίζωνται , διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόυου, 
έπΐ τη βάσει τοΰ είσοδήματος τοΰ έτους τοΰ λήγοντος κατά την ιδίαν 
ήμερομηνίαν έν τώ έτει τω αμέσως προηγούμενο) τοΰ φορολογικού 
καθ' ην συνηθίζεται νά κλείωνται οί λογαριασμοί της τοιαύτης 
επιχειρήσεως : 

Νοείται δτι, εις περιπτώσεις καθ ' άς τοιαύτη άδεια έχορη/ήθη 
άναφορικώς προς ώρισμένον τι φορολογικόν έτος, άνά πάν έπόμενον 
φορολογικόν έτος θά έπιβάλληται και είσπράττηται φόρος έπΐ των 
κερδών ή οφελών τοΰ πλήρους έτους τοΰ λήγοντος κατά την αυτήν 
ήμερομηνίαν έν τω έτι τω αμέσως προηγουμένω τοΰ φορολογικού, 
ύπό την έπιφύλαξιν δτι τά τοιαΰτα κέρδη θά διασκευάζονται ύφ' ους 
δρους ό "Εφορος ήθελε κρίνει δικαίους και λογικούς. 

8 . Απαλλάσσοντα ι τοΰ φόρου— 
(α) τό εΙσόδημα παντός θρησκευτικού, φιλανθρωπικού ή εκπαι

δευτικού Ιδρύματος δημοσίου χαρακτήρος ' 
(β) αί άποδοχαΐ ξένων διπλωματικών και προξενικών αντιπρο

σώπων ώς τοιούτων, ο'ίτινες δέν είναι πολΐται της Δημοκρα
τ ίας και ο'ίτινες άπολαμβάνουσι διπλωματικής ασυλίας 
συμφώνως προς τους κανόνας και τάς α ρ χ ά ς τοΰ Διεθνούς 
Δικαίου, έπΐ τω 6ρφ της άμοιβαιότητος ' 

( γ ) πάν κατ* άποκοπήν καθοριζόμενον ποσόν δπερ λαμβάνεται 
δίκην φιλοδωρήματος χορηγουμένου έπΐ τη άφυπηρετήσει. 
ή υπό μορφήν μετατροπής συντάξεως, επιδόματος θανάτου 
f\ ώς έφ* άπαξ άποζημίωσις λ ό γ ω θανάτου ή σωματικής 
βλάβης ' 

(δ) τό εΙσόδημα τό πηγάζον έξ υποτροφίας ή ετέρας εκπαιδευτι
κής προικοδοτήσεως χορηγηθείσης είς πρόσωπον όπερ 
φοιτςκ τακτ ικώς είς ποτνβπιστήμιον, κόλλέγιον, «τχολεΐον 
ή έτερον τι άνεγνωρισμένον εκπαιδευτικών Τδρ*>μοί· 
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(ε) τό εισόδημα πάσης δι' είδικοΰ νόμου συσταθείσης fY άλλης 
εγγεγραμμένης οικοδομικής, εύαγοΟς ή συνεργατικής εται
ρείας, ώς καί ι ό εισόδημα παντός συνεργατικού ταμιευ
τηρίου' 

(ζ) ποσά άντιπροσωπεύοντα κεφάλαιον, καταβαλλόμενα είς φυ
σικά πρόσωπα λ ό γ ω ε'σφορών αϊτινες δυνάμει του άρθρου 
17 εκπίπτονται έκ τοΰ φορολογητέου εισοδήματος' 

(η) ύφ' ους δρους ήθελε τό Ύπουργικόν Συμβούλιον επιβάλει, 
τό εισόδημα παντός οργανισμού προσώπων ούτινος αποκλει
στικός σκοπός είναι ή π ρ ο α γ ω γ ή της τέχνης, της επιστήμης, 
ή του αθλητισμού καί ουχί ή ύπό του τοιούτου οργανισμού 
ή ύπό τών καθ' £κασχον μελών αύτοΰ κτήσις κέρδους, καί 
ούτινος αϊ δραστηριότητες περιορίζονται αποκλειστικώς είς 
την έπίτευξιν τοΟ σκοπού τούτου' 

(θ) το εισόδημα παντός Ταμείου εγκριθέντος ύπό του 'Εφόρου 
δυνάμει της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 
17 

(ι) ύπό τοιούτους ομοιομόρφους δι' έκαστη ν κατηγορίαν βιο
μηχανίας ή επιχειρήσεως δρους ους ηθελεν επιβάλει τό 
Ύπουργικόν Συμβούλιον διά κανονισμών γενομένων δυνά
μει τοΰ άρθρου 76, τά κέρδη ή μέρος τούτων οιασδήποτε 
νέας βιομηχανίας ή νέας επιχειρήσεως ήτις είναι ζωτ;κής 
ή κεφαλαιώδους σημ.ασίας δια τήν οίκονομικήν, βιομηχανι
κήν ή τουριστικήν άνάπτυξιν της Δημοκρατίας : 

Νοείται δτι ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων δύ
ναται νά έρμηνευθή ώς άπαλλάσσον άπό του φόρου τόν λαμβάνοντα 
οιονδήποτε μέρισμα, τόκον, φιλοδώρημα, μισθόν ή ήμερομίσθιον κατα
βληθέν ή πιστωθέν, έν ολω ή έν μέρει, έκ τοΰ ώς έν τοις προηγουμέ
νοις απαλλασσομένου είσοδήματος : 

Νοείται περαιτέρω δτι ό τόκος ό περιλαμβανόμενος είς ποσόν 
καταβαλλόμενον έκ τίνος ασφαλιστικού ταμείου εγκριθέντος ύπό τοΰ 
Ε φ ό ρ ο υ δυνάμει τών διατάξεων της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (δ) του εδαφίου 
(1) , τοΰ άρθρου 17 τοΰ Νόμου είς συνδρομητήν τίνα έπί τη άφυπηρε
τήσει του, θά θεωρήται ώς εισόδημα κτηθέν ύπ* αύτοΰ κατά τήν 
διάρκειαν τών ετών υπηρεσίας καθ' άς κατέβαλε συνδρομάς είς τό 
ταμεΐον έξ ού έγένετο ή πληρωμή, π ά ς δε τοιούτος συνδρομητής θά 
υπόκειται εις φορολογίαν μόνον έπί τοΰ ποσοΰ τοΰ τόκου δι* οΰ έπι
στώθη ό λογαρ ιασμός του καθ' έκαστον τών εξ τελευταίων ετών της 
υπηρεσίας του, αί δέ γενόμεναι φορολογίαι άναφορικώς προς τό εισό
δημα του δι* δλα ή τινά τών είρημένων £ξ ετών, θά άναθεωρώνται διά 
νά καταστη δυνατή ή υ π α γ ω γ ή αύτοΰ είς φορολογίαν άναφορικώς 
προς τόν έν λ ό γ ω τόκον. 

9 . Ό Υ π ο υ ρ γ ό ς τών Οικονομικών δύναται, τη έγκρίσει τοΰ Κυβερνητικά 
"Υπουργικού Συμβουλίου, διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης έν Δάνεια. 
τη Έ π ι σ ή μ ω Έφημερίδι της Δημοκρατίας, νά δήλωση, δτι ό τόκος 
ό πληρωτέος έπί παντός δανείου βαρύνοντος τάς δημοσίας προσό
δους της Δημοκρατίας θά άπαλλάττητα ι άπό του φόρου, είτε γενι
κώς είτε άναφορικως μόνον προς τόκον πληρωτέον είς πρόσωπα μή 
διαμένοντα έν τη Δημοκρατία ' ά π ό τής ημερομηνίας δ4.και κατά τήν 
έ^τασιν xihy ^ίδικόρς καφρριζομένη,ν έν τη γνωστοποιήσει, ό τοιούτος 
τόκος §ά υπόκειται είς άτταΧλαγήν ά π ό τοΟ φόρου κατά τά ανωτέρω. 
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"Εκτπωσις J.O. ΕΙσόδημα δι* δ 6 "Εφορος Ι κανοπο ιε ί τα ι δτι, έκτήθη ύπό μορ

Βιάτήν ψήν τόκων εκ ξ | νου κ ε φ α λ α ί ο υ ε ισαχθέντος κα ΐ έπενδυθέντος έν 
ε ^ α γ ο Χ Γ

 τ
$ Δη|μοκρατ(α,.. θά υπόκε ι τα ι ε ί ς ά π α λ λ α γ ή ν άπό t o d φόρου etoo

ζένουκεφα δηματος αναφορ ικώς προς τό ποσόν των τόκων οϋς τ ό το ιούτον κε
λαΐουέντΑ φαλα ιον απέφερε κ α τ ά τήν περίοδον των τρ ιών πρώτων ετών της 
Δημοκρατία επενδύσεως. 

Χορηνού 1 1 . — (1) Προς έξεύρεσιν του φορολογητέου ε ίσοδήματος παντός" 
μ

ε ν α ι προσώπου θα έκπ ίπτωντα ι άπασα ι α ί δαπάναι ας τ ό το ιούτο πρό

έκπτωσεις. σωπον υπέστη έ ξ ολοκλήρου καΐ αποκλε ιστ ι κώς προς κτήσ ιν του 
ε ίσοδήματος. Έ ν α ύ τ α ϊ ς περιλαμβάνοντα ι— 

(α ) παν ποσόν δαπανηθέν ε ί τε δ ια τήν έπισκευήν ο ίκημάτων , 
μηχανημάτων, ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν κ α ι μεταφορ ικών μέσων 
χρησιμοποιουμένων δ ια τήν κτήσιν του ε ίσοδήματος, ε ί τ ε 
δ ιά τήν άνανέωσιν, έπισκευήν ή μετατροπήν οιουδήποτε 
εργαλε ίου , σκεύους ή έτερου αντ ικε ιμένου προς τούτο χρη

σιμοποιουμένου' 
(6) αϊ τ σ κ τ ι κ α ι συνεισφοραί α ϊ κ α τ α β α λ λ ό μ ε ν α ι υπό του εργο 

δότου είς Ταμε ΐον έγκεκρ ιμένον υπό του Ε φ ό ρ ο υ συμφώνως 
της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 17' 

( γ ) α ί ανεπ ίδεκτο ι ε ισπράξεως απαιτήσε ις οιασδήποτε εμπορι

κής ή β ιομηχαν ικής έν γ έ ν ε ι επιχειρήσεως, επιτηδεύματος 
ή βιοτεχν ίας τ ινός, ελευθερίου ή άλλου τ ινός ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς , 
έάν ό Έ φ ο ρ ο ς Ικανοποιηθή δτ ι α ί τ ο ι α υ τ α ι απα ι τήσε ι ς κατέ 

στησαν ανεπ ίδεκτο ι ε ίσπράξεως κ α τ ά τήν δ ι ά ρ κ ε ι α ν τοΰ 
έτους του αμέσως προηγουμένου τοΰ φορολογ ι κού έτους 
κ α ι δτ ι τ ω δντ ι άπεσβέσθησαν δι* ορ ιστ ικής έ γ γ ρ α φ η ς κ α τ ά 
τήν δ ι ά ρ κ ε ι α ν του αύτου έτους, ανεξαρτήτως του γ ε γ ο ν ό τ ο ς 
δτ ι α ϊ τ ο ι α υ τ α ι απαι τήσε ις κατέστησαν πληρωτέα ι πρό της 
ενάρξεως του ε ίρημένου έτους, ως επίσης κ α ι τ ό ποσόν 
πάσης ε ιδ ικής προβλέψεως άναφορ ικώς προς επ ισφαλε ίς 
απαιτήσε ις έν σχέσε ι προς τ ά ς οποίας ό "Εφορος ι κανο

πο ι ε ί τα ι δτ ι κατέστησαν ή θά καταστώσ ι τ ε λ ι κ ώ ς άνεί

σπρακτο ι : 
Ν ο ε ί τ α ι δτ ι οίονδήποτε ποσόν ε ίσπραχθέν κ α τ ά τήν διάρ

κε ιαν του ε ίρημένου έτους άναφορικώς προς ποσά προηγου
1 

μένως δ ι α γ ρ α φ έ ν τ α ή έκπτωθέντα ώς παρ ιστώντα απα ι τή 

σεις ανεπίδεκτους ε ισπράξεως, θά λ ο γ ί ζ η τ α ι , δ ιά τους σκο

πούς του παρόντος Νόμου, ώς ε ΐσπραξις της εμπορικής 
ή βιομηχοα/ικής έν γ έ ν ε ι επιχειρήσεως, τοΟ έπιτηδεύμοττος 
ή βιοτεχν ίας , τ ο υ ελευθερ ίου ή ά λ λ ο υ έποτγγέλματος, δ ιά 
τό έτος τοΟτο* 

(δ) a t δαπάνα ι δι* έπ ιστημον ικάς έρευνας ας υπέστη πρόσωπον 
άσκοΟν έμπορικήν ή βιομηχαν ικήν έν γ έ ν ε ι έπιχε ίρησιν, επι

τήδευμα ή β ιοτεχν ίαν τ ι νά , έλευθέριον ή ά λ λ ο τ ι ε π ά γ γ ε λ μ α , 
έφ* δσον ό "Έφορος Ι κανοπο ιε ί τα ι δτ ι α ϊ δαπάνα ι α δ τ α ι έγέ 

νοντο προς χρησιν κ α ι δφελος της εμπορικής ή β ιομηχαν ικής 
ταύτης επιχε ιρήσεως, τοΟ επιτηδεύματος ή β ιοτεχν ίας ή τοΟ 
ελευθερίου ή ά λ λ ο υ τούτου ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς : 

Ν ο ε ί τ α ι δ τ ι ουδεμ ία έκπτωσις θά χ ο ρ η γ ή τ α ι δυνάμε ι τών 
δ ιατάξεων της παρούσης παραγράφου δ ιά τ ο ι α ύ τ α ς δαπα

νάς γενομένας δ ι ά τήν άπό κτήσιν μηχανημάτων κα ΐ ε γ κ α 

ταστάσεων ή κτ ιρ ίων , περιλαμβανομένων κ ά Ι κ α τ α λ υ μ ά τ ω ν 
υπαλλήλων, άναφορ ικώς προς τ ά ς οποίας δ ύ ν α τ α ι ν α χορη 
γηθη βκπτωσις δυνάμε ι του" άρθρου 12 τοΟ παρόντος Ν ό μ ο υ : 

Ν ο ε ί τ α ι περα ι τ έρω δ τ ι πάσα το ιαύτη δαπάνη κεφαλα ιου 

χ ι κής φύσεως, άναφορ ικώς προς τήν όπόίαν δέν δύναντα ι νά 
χορηγήθώ'σα· εκπτώσε ις δυνάμίει του άρθρου 12, θ ά κατανέ 
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μητα ι έ ξ ίσου με ταξύ του φορολογ ι κού έτους κ α θ ' δ αυτή 
έγένετο κ α ι των πέντε αμέσως επομένων αύτου ετών 

(ε ) πάσα δαπάνη δι* άπόκτησιν προνομίων ευρεσ ι τεχν ίας ή δι 

κα ιωμάτων έν αύτοΐς , γενομένη υπό προσώπου ασκούντος 
έμπορικήν ή β ιομηχαν ικήν έν γένε ι έπιχε ίρησιν, επ ι τήδευμα 
ή βιοτεχν ίαν τ ι νά , έλευθέρ ιον ή ά λ λ ο τ ι ε π ά γ γ ε λ μ α , άναφο

ρ ικώς προς τήν οποίαν ό "Εφορος ήθελεν Ικανοποιηθή ότ ι 
έγένετο προς όφελος της εμπορικής ή β ιομηχαν ικής ταύτης 
επιχειρήσεως, του επιτηδεύματος ή β ιοτεχν ίας ή τοΰ ελευθε

ρίου ή ά λ λ ο υ τούτου ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς : 
Ν ο ε ί τ α ι ότ ι πάσα το ιαύτη δαπάνη κεφαλα ιουχ ι κής φύσεως 

θά κ α τ α ν έ μ η τ α ι , κ α τ ' εϋλογόν τ ί ν α κ α τ ά τήν κρ ίσ ιν του 
'Εφόρου τρόπον, έφ' όλης τής χρον ικής δ ι α ρ κ ε ί α ς του το ιού

του προνομίου ή δ ι κ α ι ώ μ α τ ο ς έν αύτώ : 
Ν ο ε ί τ α ι περα ι τέρω ότ ι πάν ποσόν ε ίσπραχθέν ή δφε ιλόμε

νον έκ τής πωλήσεως το ιούτων προνομίων ευρεσιτεχν ίας 
ή δ ι κα ιωμάτων έν αύτοΐς , ή μέρους αυτών, ώς καΐ άπαντα 
τ ά δ ι κ α ι ώ μ α τ α εκμεταλλεύσεως ή έτερον ε ισόδημα είσπρα

χθέν ή όφειλόμενον έκ τούτων θά περ ι λαμβάνητα ι εις το 
φορολογητέον ε ισόδημα ' 

( ζ ) δωρεα ι κ α ι συνε ισφορά! δ ι ' εκπαιδευτ ικούς , μορφωτικούς 
ή άλλους φιλανθρωπικούς σκοπούς γενόμενα ι ε ις έ κ α τ έ ρ σ ν 
των έν τή Δ η μ ο κ ρ α τ ί α δύο Κοινοτήτων ή άμφοτέρας τ ά ς Κοι 

νότητας τ α ύ τ α ς ' 
(2) Ή μέθοδος υπολογ ισμού τών κ α τ ά τ ά ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς τοΰ παρόντος 

άρθρου έκπιπτωμένων ποσών θά ε ί να ι ώς ή καθορισθησομένη 
το ιαύτη . 

12.—(Ι) Έν τω παρόντι άρθρω «στοιχε ία παγίου ενεργητ ικού» Λφσιρεοεις 
σημαίνε ι εγκαταστάσεις , μηχανήματα ή κτίρια περιλαμβανομένων και

 KOd 1Γ
Ρ°

οθέ 

καταλυμάτων τών υπαλλήλων, άτινα άνήκουσιν εις πρόσωπον άσκοϋν
 σ<ας

~
 ναφο 

έμπορικήν ή βιομηχανικήν εν γένε ι επιχειρησιν, επιτήδευμα ή βιοτεχνίαν οτοιχεϊα 
τ ινά, έλευθέριον ή άλλο τ ι επάγγελμα ή παρέχον μισθωτός υπηρεσίας παγίου 
καΐ άτινα χρησιμοποιούνται υπό τοΰ προσώπου τούτου έν τή το ιαύτη ένερνπικοΟ 
εμπορική ή βιομηχανική επιχειρήσει , έπιτηδεύματι ή βιοτεχνία, έλευθε ^jfyniT' 
ρίω ή αλλω έπαγγέλματ ι , ή υπηρεσία, ή δι* επιστημονικός έρευνας έ^ορική ι) 
άναφορικώς ττρός τάς οποίας ό Έφορος ι κανοποιε ί τα ι ότ ι διεξάγοντα ι e«>|inx«v,M| 
προς όφελος τής το ιαύτης εμπορικής ή βιομηχανικής επιχειρήσεως, ^'X^'Po"
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επιτηδεύματος ή βιοτεχνίας, ελευθερίου ή άλλου επαγγέλματος, ή 
υπηρεσίας. 

(2) Κατά τον προσδιορισμόν τοΰ φορολογητέου εισοδήματος προ

σώπου ασκούντος έμπορικήν ή βιομηχανικήν τ ίνα έπιχείρησιν, επιτή

δευμα ή βιοτεχνίαν τ ινά, έλευθέριον ή άλλο τ ι επάγγελμα, ή παρέχοντος 
μισθωτός υπηρεσίας, θά χορηγήτα ι— 

(α) τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου, εκπτωσις 
ευλόγου τ ινός ποσοϋ διό τήν μείωσιν αξίας καί φθοράν ην 
υφίστανται τά το ιαύτα στο ιχε ία ώς έκ τής χρήσεως αυτών 
έν τή εμπορική ή βιομηχανική επιχειρήσει , έπιτηδεύματι ή 
βιοτεχνία, έλευθερίω ή αλλω έπαγγέλματι , ή έν τή παροχή 
μισθωτών υπηρεσιών, κατά τήν διάρκειαν τοΰ έτους τοΰ αμέσως 
προηγουμένου τοΰ φορολογικού έτους ή, προκειμένου περί 
προσώπων παρεχόντων μισθωτός υπηρεσίας, κατά τήν διάρ

κειαν του φορολογικού έτους. 
Νοε ί τα ι ό τ ι : 

(i) το σύνολον τών το ιούτων εκπτώσεων δέν θά δύναται 
νά ύπερβή το ποσόν τής κεφαλαιουχικής δαπάνης 
ην υπέστη το πρόσωπον τοϋτο διό τήν κτήσιν τοΰ 
στοιχε ίου τούτου· 
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(ϋ) έάν στοιχείόν τι παγίου ενεργητικού σημαντικής Αξίας 
έχρησιμοττοιήθη το πρώτον έν xfj εμπορική ή βιομη
χανική επιχειρήσει, έπιτηδευματι ή βιοτςχνίφ, έλευ
θερίω ή δλλω έπαγγέλματι ή υπηρεσία, ή βι' έπιστημο
νικάς έρευνας, διά μέρος μόνον τοΟ ϊτους, ή Χ°ρη
γητέα έκπτωσις επιμερίζεται χρονικώς

(β) είς περιπτώσεις καθ* ας στοιχεία παγίου ένεργητικοΟ, συγκεί
μενα έξ εγκαταστάσεων καΐ μηχανημάτων Αναφορικώς προς τά 
όποια δέν έχει ήδη χορηγηθή αρχική ϊκπτωσις δυνάμει τών 
διατάξεων του παρόντος Νόμου, κτώνται καΐ χρησιμοποιοΟνται 
τό πρώτον έν τω 'έιζι τω, αμέσως προηγουμένω τοΟ φορολο
γικού έτους ή, προκειμένου περί προσώπων παρεχόντων 
μισθωτάς υπηρεσίας, κατά τήν οιάρκειαν τοΟ φορολογικού 
έτους, αρχική έκπτωσις ίση ττρός τό έν πέμπτον τής έπ* αυτών 
γενομένης κεφαλαιουχικής δαπάνης· 

(γ) είς περιπτώσεις καθ" δς γίνονται κεφαλαιουχικοί δαπάναι 
διά τήν κατασκευήν, άνοικοδόμησιν, έπέκτασιν καΐ μετατροπήν 
στοιχείων παγίου ενεργητικού συγκειμένων έκ κτιρίων καΐ 
τά τοιαύτα κτίρια χρησιμοποιούνται τό πρώτον έν τω Ιτει τω 
αμέσως προηγουμένω τοΰ φορολογικού Ετους, αρχική Εκπτωσις 
ίση προς τό £ν δέκατον της ούτω γενομένης κεφαλαιουχικής 
δαπάνης: 

Νοείται δτι: 
(i) ουδέν πρόσωπον παρέχον μισθωτός υπηρεσίας δικαι

ούται δπως απαίτηση νά τω παρασχεθή ή θά παρέχηται 
αΰτώ οίαδήποτε τών έν παραγράφοις (α) καΐ (β) του 
παρόντος εδαφίου προβλεπομένων εκπτώσεων δι* 
αύτοκίνητον ή έτερον δχημα ανήκον κατά κυριότητα 
είς αυτό έφ* δσον τό πρόσωπον τοΰτο δέν είναι υπό
χρεων, δυνάμει ρητοΰ δρου έν τη συμβάσει προσλή
ψεως του είς έργασίαν ή ύπηρεσίαν τινά, δπως χρησι
μοποιή τό εϊς αυτό ανήκον αύτοκίνητον ή δχημα διά 
τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων του ή έφ* δσον κατα
βάλλεται είς τό πρόσωπον τοΰτο άποζημίωσις Οπό 
μορφήν εξόδων κινήσεως ή £τερόν τι επίδομα διά 
τήν τοιαυτην χρήσιν· 

(ii) έάν στοιχείόν τι παγίου ενεργητικού χρησιμοποιήται 
μερικώς δι' επαγγελματικούς καΐ μερικώς δι* Ιδιω
τικούς σκοπούς, ό "Εφορος θά δύναται νά καθορίζη 
τό αναλογούν είς τήν Ιδιωτικήν χρήσιν μέρος της 
κεφαλαιουχικής δαπάνης τής γενομένης Οιά τήν 
κτήσιν τοΰ στοιχείου τούτου, έν τοιαύτη δέ περιπτώσει 
αϊ προμνησθεΐσαι εκπτώσεις θά παρέχωνται μόνον 
άναφορικώς προς τό αναλογούν είς τήν χρήσιν τοΟ 
τοιούτου στοιχείου έν τη εμπορική ή βιομηχανική 
επιχειρήσει, έπιτηδευματι ή βιοτεχνία, έλευθερίω ή 
δλλω έπαγγέλματι, ή μισθωτή υπηρεσία, μέρος τής 
κεφαλαιουχικής δαπάνης· 

(iii) διά τους σκοπούς τής παραγράφου (α) τοΟ παρόντος 
εδαφίου, ή διάρκεια χρήσεως οίωνδήποτε κτιρίων 
πλην τών βιομηχανικών τοιούτων καθορίζεται είς 
τριάκοντα τρία 2τη καΐ ή τών βιομηχανικών κτιρίων 
εις είκοσι πέντε Ετη, έν ή περιπτώσει δέ τό κτίριον 
ήθελε μεταβιβασθή διά πωλήσεως ή Αλλως πως, 
ό νέος κύριος τοΟ κτιρίου τούτου θά δικαιούται νά 
απαίτηση μόνον τό κατά τήν ήμερομηνίαν τής μεταβι
βάσεως παραμένον άπαράγραφον ύπόλοιπον τής 
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αρχικής τιμής κτήσεως του τοιούτου κτιρίου, τής 
βάσεως υπολογισμού τής αποσβέσεως οϋσης τής 
αυτής μετά τής αρχικώς υιοθετηθείσης τοιαύτης· 

(iv) αί δυνάμει των παραγράφων (β) και ( ^ χ ο ρ η γ ο ύ μ ε ν ο ι 
εκπτώσεις θά είναι επιπρόσθετοι και δέν θα συνιστώσι 
μέρος τής δυνάμει τής παραγράφου (α) τοϋ παρόντος 
εδαφίου χορηγούμενης εκπτώσεως. 

(3) Εις περιπτώσεις καθ* ας, κατά τον προσδιορισμόν τοϋ φορολο
γητέου εισοδήματος προσώπου ασκούντος έμπορικήν ή βιομηχανική ν 
έπιχείρησιν, επιτήδευμα ή βιοτεχνίαν τινά, έλευθέριον ή άλλο τι επάγγελμα, 
ή παρέχοντος μισθώτάς υπηρεσίας, έχει χορηγηθή έκπτωσίς τις έν τινι 
φορολογικώ ετει δυνάμει των διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου άναφορικώς 
προς στοιχεΐόν τι παγίου ενεργητικού και εν τω ετει τω αμέσως προη
γουμένω τοϋ φορολογικού έτους ή, εις τήν περίπτωσιν μισθωτών 
υπηρεσιών, διαρκούντος τοϋ φορολογικού έτους, ήθελεν έπισυμβή 
εν τών ακολούθων γεγονότων, ήτοι— 

(α) το τοιοΰτο στοιχεΐόν ή μέρος τούτου έπαυσεν ανήκον εις το 
πρόσωπον το άσκοϋν τήν έμπορικήν ή βιομηχανικήν έπιχεί
ρησιν, επιτήδευμα ή βιοτεχνίαν, έλευθέριον ή άλλο τι επάγγελμα 
ή το παρέχον μισθωτάς υπηρεσίας, είτε λόγω πωλήσεως τοϋ 
εν λόγω στοιχείου ή μέρους αύτοϋ είτε ύφ' οιασδήποτε άλλας 
συνθήκας 

(β) το τοιοΰτο στοιχεΐόν ή μέρος τούτου ήθελε παύσει οριστικώς 
νά χρησιμοποιήται δια τους σκοπούς τής ύπό τοϋ προσώπου 
τούτου ασκούμενης εμπορικής ή βιομηχανικής επιχειρήσεως, 
επιτηδεύματος ή βιοτεχνίας, ελευθερίου ή άλλου επαγγέλματος 
ή μισθωτής υπηρεσίας, ένώ εξακολουθεί νά άνήκη εισέτι εις 
το πρόσωπον το άσκοϋν τήν έμπορικήν ή βιομηχανικήν έπι
χείρησιν, επιτήδευμα ή βιοτεχνίαν, το έλευθέριον ή άλλο τι 
επάγγελμα ή τήν μισθωτήν ύπηρεσίαν 

(γ) ή ασκούμενη εμπορική ή βιομηχανική έπιχείρησις, επιτήδευμα 
ή βιοτεχνία, το έλευθέριον ή άλλο επάγγελμα ή ή μισθωτή 
υπηρεσία έτερματίσθη οριστικώς και μονίμως, τοϋ τοιούτου 
στοιχείου μή παύσαντος προηγουμένως νά άνήκη είς το πρό
σωπον το άσκοϋν τήν έμπορικήν ή βιομηχανικήν έπιχείρησιν, 
επιτήδευμα ή βιοτεχνίαν, έλευθέριον ή άλλο τι επάγγελμα ή 
μισθωτήν ύπηρεσίαν, 

τό υπόχρεων είς φορολογίαν πρόσωπον θά ύποβάλη εϊς τον Έφορον, 
κατά τήν διάρκειαν τοΰ φορολογικοϋ έτους, όμοΰ μετά τής φορολογικής 
αύτοϋ δηλώσεως τής προνοουμένης εν τω άρθρω 36. κατάστασιν 
(κατωτέρω άναφερομένην ώς «εξισωτική κατάστασις») άναφορικώς 
προς τό τοιοΰτο στοιχεΐόν παγίου ενεργητικού, περιέχουσαν τά κατω
τέρω στοιχε ία

(i) τό ποσόν τής διά τήν κτήσιν τούτου γενομένης κεφαλαιουχικής 
δαπάνης· 

(ϋ) τό σύνολον τοϋ ποσοΰ τής υποτιμήσεως ην τό τοιούτο στοι
χεΐόν υπέστη άφ* ής τοϋτο ήγοράοθη ύπό μορφήν φθοράς 
λόγω χρήσεως και χρόνου, περιλαμβανομένου και τοϋ συνο
λικοΰ ποσοΰ τών εκπτώσεων αϊτινες έχορηγήθησαν ήδη δυνάμει 
τών διατάξεων τοϋ παρόντος άρθρου : 

Νοείται δτι, έν' ή περιπτώσει τό τοιοΰτο στοιχεΐόν παγίου 
ενεργητικού έκτήθη κατά ή μετά τήν Ι ην Ιανουαρίου, 1954, 
διά νά έξευρεθή τό συνολικόν ποσόν τών ήδη χορηγηθεισών 
εκπτώσεων, αϊ τυχόν χορηγηθεΐσαι εκπτώσεις δυνάμει τών 
παραγράφων (β) καί (γ) τοΰ εδαφίου (2), δέν θά λαμβάνωνται 
υπ* δψιν καί 
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(iii) τό ποσόν τό άντιπροσωπεΰον τό τίμημα πωλήσεως ή καταβολήν 
άσφαλισθέντος ποσοΰ ή άλλης τινός αποζημιώσεως ή τό κατά
λοιπον της αξίας τοΰ τοιούτου κεφαλαιουχικού στοιχείου : 

Νοείται δτι ή τη πρωτοβουλία ή οδηγία τοΰ κυρίου κατεδάφισις 
κτιρίου τινός δεν θα συνιστά λόγον υποβολής εξισωτικής καταστάσεως 
εάν αϋτη έγένετο πρό της παρόδου πέντε ετών άφ* ής τό τοιούτο 
στοιχεΐον έκτήθη. 

(4) Προς έξεύρεσιν τοΰ φορολογητέου εισοδήματος προσώπου 
υπόχρεου δυνάμει τοΰ εδαφίου (3) δ π ω ς ύποβάλη εις τόν "Εφορον έξι
σωτικήν κατάστασιν, άφαίρεσις (εν τοις κατωτέρω αναφερομένη ω ς 
«εξισωτική άφαίρεσις») θά έπιτρέπηται ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, 
πρόσθεσις (εν τοις κατωτέρω αναφερομένη ώς «εξισωτική πρόσθεσις» 
θά γίνηται, τής τοιαύτης εξισωτικής αφαιρέσεως ή προσθέσεως υπολο
γιζόμενης ώς ακολούθως βάσει τών στοιχείων των εμπεριεχομένων 
εν τή εξισωτική καταστάσει ή καταστάσεσι ταΐς ύποβαλλομέναις ΰπό 
τοΰ υπόχρεου εις φόρον προσώπου άναφορικώς προς τό έτος τό αμέσως 
προηγούμενον τοΰ φορολογικού έτους ή, είς τήν περίπτωσιν μισθωτών 
υπηρεσιών, άναφορικώς ττρός τό φορολογικόν έτος— 

(α) τό ποσόν τής εξισωτικής αφαιρέσεως θά είναι τό ποσόν δι* ου 
τό εν τή εξισωτική καταστάσει στοιχεΐον (i) υπερβαίνει τό 
άθροισμα τών στοιχείων (ϋ) και (iii) τής είρημένης καταστά
σεως· 

(//) τό ποσόν τής εξισωτικής προσθέσεως θά είναι τό ποσόν δι* ου 
τό άθροισμα τών εν τή εξισωτική καταστάσει στοιχείων (ϋ) 
καΐ (iii) υπερβαίνει τό στοιχεΐον (i) τής είρημένης καταστάσεως : 

Νοείται δτι εν ουδεμία περιπτώσει τό ποσόν τής εξισωτικής 
προσθέσεως θά ύπερβαίνη τό σύνολον τών εκπτώσεων τών 
ήδη χορηγηθεισών δυνάμει τών διατάξεων τού παρόντος 
άρθρου και περιλαμβανομένων εν τω π ο σ ώ τοΰ στοιχείου (ϋ) 
τής εξισωτικής καταστάσεως. 

(5) 'Οσάκις στοιχεΐον τι παγίου ενεργητικού, άναφορικώς προς τό 
όποιον έχει έπισυμβή οιονδήποτε τών έν παραγράφοις (α) καΐ (β) τοΰ 
εδαφίου (3) γεγονότων, άντικατασταθή ΰπό τοΰ ιδιοκτήτου αύτοΰ και 
ώ ς εκ τούτου παρίσταται ανάγκη δ π ω ς γενή εξισωτική πρόσθεσις, 
τότε, εάν ό Ιδιοκτήτης δι" εγγράφου ειδοποιήσεως αύτοΰ προς τόν 
"Εφορον οϋτω έπιλέξη, θά έφαρμόζωνται αί ακόλουθοι διατάξεις, ήτοι— 

(α) εάν τό ποσόν τής εξισωτικής προσθέσεως ήτις θά έγένετο είναι 
μείζον τής διά τήν προμήθειαν τοΰ νέου στοιχείου παγίου 
ενεργητικού γενομένης κεφαλαιουχικής δαπάνης— 

(i) ή εξισωτική πρόσθεσις θά περιορίζηται είς ποσόν ίσον 
προς τήν διαφοράν καΐ 

(ϋ) άναφορικώς προς τό τοιούτο νέον στοιχεΐον ουδεμία 
εξισωτική άφαίρεσις δυνάμει τών προνοιών τοΰ εδα
φίου (4) καΐ ουδεμία εκπτωσις δυνάμει τών προνοιών 

, τής παραγράφου (α) τοΰ εδαφίου (2) θά χορηγήται· και 
(iii) έν τή εξετάσει του κατά πόσον δέον νά γίνη εξισωτική τις 

πρόσθεσις άναφορικώς προς τήν κεφαλαιουχικήν δα
πάνην τήν γενομένην διά τήν κτήσιν τοΰ τοιούτου νέου 
στοιχείου, ώ ς όλικόν τών εκπτώσεων τών δυνάμει 
τών διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου ήδη χορηγηθει
σών άναφορικώς προς τό τοιούτο νέον στοιχεΐον, 
εξαιρέσει, εϊς τήν περίπτωσιν στοιχείου κτηθέντος κατά 
ή μετά τήν Ι ην Ιανουαρίου, 1954, τών εκπτώσεων τών 
δυνάμει τών έν παραγράφοις (β) καΐ (γ) τοΰ εδαφίου (2) 
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διατάξεων χορηγουμένων, θά λογίζηται ποσόν ίσον 
προς τό ποσόν τής κεφαλαιουχικής δαπάνης ήτις έγέ
νετο διά τήν κτήσιν τοΟ τοιούτου νέου στοιχείου· 

(β) έάν ή διά τήν προμήθειαν τοϋ νέου στοιχείου γενομένη κεφα
λαιουχική δαπάνη είναι ίση ή μείζων του ποσοΟ τής εξισω
τικής προσθέσεως ήτις θά έγένετο— 

(ι) ή εξισωτική πρόσθεσις δέν θά γίνη· και 
(Η) τό ποσόν οιωνδήποτε εκπτώσεων χορηγουμένων δυνάμει 

τών διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου άλλων ή τών 
εκπτώσεων τών χορηγουμένων δυνάμει των έν παρα
γράφοις (β) καΐ (γ) του εδαφίου (2) διατάξεων βά υπολο
γίζηται επί τοϋ ποσοΰ τής κεφαλαιουχικής δαπάνης 
τής γενομένης διά τήν προμήθειαν του τοιούτου νέου 
στοιχείου μειουμένου κατά τό ποσόν τής εξισωτικής 
προσθέσεως' καΐ 

(ii i) έν τή εξετάσει τοϋ κατά πόσον δέον νά γίνη εξισωτική 
άφαίρεσις ή εξισωτική πρόσθεσις ή άναφορικώς προς 
τοιούτο νέον στοιχεΐον, ώς όλικόν τών δυνάμει τών 
διατάξεων τοϋ παρόντος άρθρου ήδη χορηγηθεισών 
εκπτώσεων άναφορικώς προς τό τοιούτο νέον στοι
χεΐον, εξαιρέσει, εις τήν περίπτωσιν νέου στοιχείου 
κτηθέντος κατά ή μετά τήν Ι ην Ιανουαρίου, 1954, εκπτώ
σεων γενομένων δυνάμει τών έν παραγράφοις (β) και (γ) 
τοϋ εδαφίου (2) διατάξεων, θά λογίζηται τό σύνολον 
τών ήδη χορηγηθεισών εκπτώσεων έπηυξημένον διά 
ποσοϋ ίσου προς τό ποσόν τής εξισωτικής προσθέσεως 
ήτις άλλως θά έγένετο. 

(6) Εις περιπτώσεις καθ* άς τό εις φορολογίαν υπόχρεων πρόσωπον 
έχει υποβάλει έξισωτικήν κατάστασιν, ό "Εφορος δύναται— 

(α) νά άποδεχθή τήν κατάστασιν και νά προβή είς έξισωτικήν άφαί
ρεσιν ή πρόσθεσιν βάσει ταύτης· ή 

(β) νά άπορρίψη τήν κατάστασιν και νά προσδιορίση, κατά τήν 
κρίσιν του τό ποσόν τής εξισωτικής αφαιρέσεως ή προσθέ
σεως κα; νά προβή βάσει τοϋ τοιούτου προσδιορισμού είς 
έξισωτικήν άφαίρεσιν ή έξισωτικήν πρόσθεσιν. 

(7) Διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος άρθρου— 
(α) ή διά τήν προμήθειαν οίουδήποτε στοιχείου παγίου ενεργητικού 

γενομένη κεφαλαιουχική δαπάνη θά είναι τό ποσόν δπερ τό 
τοιοϋτο στοιχεΐον κατά τήν γνώμην τοΰ 'Εφόρου θά έστοί
χιζεν έάν ήγοράζετο έν τή ελευθέρα άγορα κατά τον χρόνον 
καθ' δν έγένετο ή κτήσις του. 

(β) τό προϊόν τής πωλήσεως άναφορικώς προς οιονδήποτε πωληθέν 
στοιχεΐον παγίου ενεργητικού θά είναι ποσόν δπερ τό τοιοϋτο 
στοιχεΐον, κατά τήν γνώμην τοϋ 'Εφόρου, θά άπέφερεν έάν 
έπωλεϊτο έν τή ελευθέρα αγορά κατά τόν χρόνον καθ* δν τό 
στοιχεΐον τοΰτο έπωλήθη 

(γ) έάν δέν 2χη λάβει χώραν πώλησις, καταβολή άσφαλισθέντος 
ποσοϋ ή αποζημιώσεως ή έάν δέν υφίσταται κατάλοιπον αξίας 
στοιχείου τινός παγίου ενεργητικού, θά λογίζηται ώς ληφθέν 
υπό τίνα τών άναφερθεισών μορφών ποσόν ίσον προς τό ποσόν 
δπερ τό τοιοϋτο στοιχεΐον, κατά τήν γνώμην τοϋ Εφόρου, 
θά άπέφερεν έάν έπωλεϊτο έν τή ελευθέρα άγορφ καθ' δν χρόνον 
έπεσυνέβη τό γεγονός· 

(δ) 6 δρος «επιχείρησις» θά περιλαμβάνη καΐ τήν έκμίσθωσιν 
κτιρίων. 
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(8) Εις περιπτώσεις καθ' ας στοιχεΐόν τι παγίου ενεργητικού 
έπωλήθη και 

(α) ό αγοραστής είναι πρόσωπον τελούν υπό τον ελεγχον του 
πωλητοϋ, ή ό πωλητής είναι πρόσωπον τελοϋν ύπό τόν ελεγχον 
τοϋ αγοραστού, ή αμφότεροι τελοϋν ύπό τόν ελεγχον τρίτου 
τινός προσώπου και— 

(If) κατά τήν γνώμη ν τοΰ 'Εφόρου το άποκλειστικόν όφελος όπερ 
αναμένεται να πρόκυψη έκ της πωλήσεως ή έκ δοσοληψιών 
ών ή πώλησις συνιστά μέρος δια το έτερον ή αμφότερα τών 
συμβαλλομένων μερών είναι ή βάσει τοΰ παρόντος άρθρου 
έξασφάλισις εκπτώσεων, 

τότε, παρά τάς εν τω παρόντι άρθρω προηγούμενος διατάξεις, ό "Εφορος 
δύναται νά άρνηθή να χορήγηση οιασδήποτε εκπτώσεις προνοουμένας 
διά τοΰ παρόντος άρθρου άναφορικώς προς το τοιούτο στοιχεΐόν. 

Παράρτημα (9) Πάν πρόσωπον άσκοϋν μεταλλευτικήν έπιχείρησιν δύναται νά 
iipwov. έπιλέξη δ π ω ς ζητήση νά τω χορηγηθώσιν αντί τών αποσβέσεων ή 

εκπτώσεων τών διαλαμβανομένων έν τοις προηγουμένοις έδαφίοις, 
εκπτώσεις ή αποσβέσεις ώς είδικώτερον καθορίζονται έν τω Πρώτω 
Παραρτήματι τοΰ Νόμου τούτου. 

Ή τοιαύτη επιλογή θά γίνηται δι' εγγράφου ειδοποιήσεως προς τόν 
Έφορον διδομένης εντός της μακροτέρας τών ακολούθων δύο προ
θεσμιών, ήτοι προ τής 30ής Ιουνίου τοϋ 1962 ή τής περιόδου τών δώδεκα 
μηνών άπό τής παροχής αύτώ αδείας χορηγούσης το δικαίωμα εξαγωγής 
μεταλλευμάτων, δοθείσης δε προς τόν "Εφορον τοιαύτης ειδοποιήσεως, 
αΰτη θά ίσχύη διά το φορολογικόν έτος κατά τήν διάρκειαν τοΰ οποίου 
εδόθη ώ ς και διά πάν μεταγενέστερον φορολογικόν έτος. 

Δσπάναι 13. Προς έξεύρεσιν τοΰ φορολογητέου εισοδήματος προσώπου τινός 
μη έκπι δεν θά έκπίπτωνται τά ακόλουθα— 
•κτώμενοι. , . « . . . . , _ , „ , _ 

(α) αι οικιακαι η ατομικαι δαπαναι, περιλαμβανομένων τών εξόδων 
μεταβάσεως άπό τοΰ τόπου διαμονής εις τόν τόπον τοϋ 
επαγγέλματος· 

(β) το μίσθωμα οιασδήποτε οικοδομής ανηκούσης κατά κυριότητα 
είς το πρόσωπον τοϋτο και χρησιμοποιούμενης διά τήν ύπ* 
αύτοΰ άσκησιν εμπορικής ή βιομηχανικής επιχειρήσεως, 
επιτηδεύματος ή βιοτεχνίας, ελευθερίου ή άλλου τινός επαγγέλ
ματος· 

(γ) οιαδήποτε αμοιβή ή τόκοι έπι κεφαλαίου καταβληθέντες ή πι
στωθέντες είς το πρόσωπον τοϋτο· 

(0) το κόστος εμπορευμάτων ληφθέντων έκ τής επιχειρήσεως 
διά τήν χρήσιν τοϋ Ιδιοκτήτου ή οίουδήποτε συνεταίρου ή 
τής οικογενείας τοϋ Ιδιοκτήτου ή τοϋ συνεταίρου τούτου* 

(ν.) πάσα δαπάνη ή έξοδον δπερ δεν αντιπροσωπεύει ποσόν έξ 
ολοκλήρου και αποκλειστικώς διατεθέν ή δαπανηθέν προς τόν 
σκοπόν κτήσεως τοΰ εισοδήματος· 

(ζ) πάν κεφάλαιον άποσυρθέν ή πάν ποσόν χρησιμοποιηθέν ώ ς 
κεφάλαιον ή δπερ προορίζεται νά χρησιμοποιηθή ώς κεφάλαιον 

(η) αϊ δαπάναι οιωνδήποτε βελτιώσεων, μετατροπών ή προσθηκών 
(θ) πάν ποσόν δπερ δύναται νά άνακτηθη δυνάμει ασφαλίσεως 

ή συμβάσεως αποζημιώσεως· 
(ι) τό μίσθωμα ή έξοδα επισκευών οίκοδομής ή μέρους οίκοδομής 

μή καταβληθέντα fj γενόμενα ττρός τόν σκοπόν παραγωγής 
τοΰ εισοδήματος· 
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(κ) παν ποσόν καταβληθέν ή καταβλητέον ύπό μορφήν φόρου 
δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου 

(λ) δαπάναι έλευθεριότητος πλην τών ύπό τοΰ άρθρου 17 επιτρε
πομένων το ιούτων 

(μ) πάσα δαπάνη αναφερομένη εις το εξ ακινήτου περιουσίας 
εισόδημα τό φορολογούμενον δυνάμει της παραγράφου (γ) 
τοϋ εδαφίου (Ι) τοΰ άρθρου 5. 

14.—(Ι) Προς προσδιορισμόν δια τους σκοπούς τοϋ παρόντος Νόμου Άποτίμησις 
τοΰ φορολογητέου εισοδήματος προσώπου ασκούντος έμπορικήν ή εμπορευμάτων 
βιομηχανικήν έπιχείρησιν, επιτήδευμα ή βιοτεχνίαν, έλευθέριον ή άλλο διακοπή 
τι επάγγελμα τοΰ οποίου ή ασκησις διεκόπη εντός τοϋ έτους τοΰ αμέσως εμπορίας, 
προηγουμένου τοΰ φορολογικού έτους, άπαντα τά εις τήν έμπορικήν κ τ λ 

ή βιομηχανικήν έπιχείρησιν, επιτήδευμα ή βιοτεχνίαν, έλευθέριον ή 
ίίλλο τι επάγγελμα ανήκοντα εμπορεύματα κατά τον χρόνον καθ' δν 
ή άσκησις διεκόπη, θα αποτιμώνται ώ ς ακολούθως— 

(α) εις τήν περίπτωσιν τοιούτων εμπορευμάτων— 
(i) ατινα έπωλήθησαν ή μετεβιβάσθησαν διά τίνα εχουσαν 

άξίαν άντιπαροχήν εις πρόσωπον δπερ άσκεΐ ή σκοπεύει 
νά άσκηση εν τη Δημοκρατία έμπορικήν ή βιομηχανικήν 
έπιχείρησιν, επιτήδευμα ή βιοτεχνίαν, έλευθέριον ή 
άλλο τι έπάγγγελμα' και 

(ϋ) το τίμημα κτήσεως τών οποίων ό αγοραστής δικαιούται 
νά ζητήση ώ ς έκπτωσιν κατά τον προσδιορισμόν, διά 
τους σκοπούς τοϋ παρόντος Νόμου, τοϋ φορολογητέου 
εισοδήματος της ύπό τοϋ αγοραστού ασκούμενης ή 
άσκηθησομένης εμπορικής ή βιομηχανικής επιχειρήσεων:, 
επιτηδεύματος ή βιοτεχνίας, ελευθερίου ή άλλου τινός 
επαγγέλματος, 

ή άς"ία αυτών θα λογίζηται ούσα ϊση προς τό προϊόν της π ω 

λήσεως ή ίση προς τήν άξίαν της διά τήν πώλησιν δοθείσης 
αντιπαροχής' και 

(β) εις πάσαν άλλην περίπτωσιν τοιούτων εμπορευμάτων, ή αξία 
αυτών θά λογίζηται ούσα ίση προς τήν τιμήν ην θά άπέφερον 
έάν έπωλοΰντο έν τη ελευθέρα αγορά κατά τον χρόνον καθ' δν 
διεκόπη ή ασκησις τής εμπορικής ή βιομηχανικής επιχειρήσεως, 
επιτηδεύματος ή βιοτεχνίας, ελευθερίου ή άλ\ου τινός 
επαγγέλματος. 

(2) ΑΊ διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου δεν θά έφαρμόζωνται εις περι
πτώσεις καθ* ας ή ύφ* ενός φυσικού προσώπου ασκούμενη εμπορική ή 
βιομηχανική έπιχείρησις, επιτήδευμα ή βιοτεχνία, έλευθέριον ή άλλο τι 
επάγγελμα διεκόπη ώς εκ τοϋ θανάτου τοϋ προσώπου τούτου. 

(3) Διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος άρθρου, ό όρος «εμπορεύματα» 
άναφορικώς προς έμπορικήν ή βιομηχανικήν έπιχείρησιν, επιτήδευμα ή 
βιοτεχνίαν, έλευθέριον ή άλλο τι επάγγελμα, σημαίνει πάσης φύσεως 
ττεριουσίαν, κινητήν ή άκίνητον, ήτις αντιπροσωπεύει είτε— 

(α) είδη πωλούμενα κατά τήν συνήθη διεξαγωγήν τής εμπορίας ή 
δτινα οϋτω θά έπωλοΰντο έάν ήσαν έτοιμα ή ή βιομηχανοποί
ησις ή κατασκευή αυτών συμπεπληρωμένη, είτε 

(β) υλικά χρησιμοποιούμενα εϊς τήν βιομηχανοποίησιν, έτοιμασίαν ή 
κατασκευήν τοιούτων εϊδών ώς τά έν τη προηγουμένη παρα
γράφω αναγραφόμενα. 
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"Ε κιηώσεις 
6ι' έμπορικάς 
ζημίας. 

'Εκπτώσεις 
λόγφ 
τέκνων. 

15.—(Ι) Ό σ ά κ ι ς τό ποσόν ζημίας έπισυμβάσης εντός τοΰ έτους τοΟ 
προηγουμένου του φορολογικοί) έτους έν εμπορική* ή βιομηχανική επι
χειρήσει, έπιτηδευματι ή βιοτεχνία, έλευθερίω ή άλλω τινι έπαγγέλμαΤι 
άσκουμένω ύφ' οίουδήποτε προσώπου εϊτε ατομικώς είτε έταιρικώς, 
είναι τοσοΰτον ώστε νά μή δύναται νά συμψηφισθή καθ* ολοκληρίαν μετρ 
τοΰ έξ έτερων πηγών εισοδήματος αύτοΟ διά τό ίδιον φορολογικόν έτος,, 
τό ποσόν της τοιαύτης ζημίας, κατά τήν έκτασιν καθ* ήν αΟτη δέν συμ
ψηφίζεται, θα μεταφέρηται καί, τηρουμένων τών κατωτέρω διατάξεων, 
θα συμψηφίζηται μετά τοΟ είσοδήματος τών επομένων ετών μέχρις ού 
ή τοιαύτη ζημία άποσβεσθή. 

(2) Ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων θά έρμη
νεύηται ω ς επιτρέπον τόν συμψηφισμόν ζημίας έπισυμβάσης έν εμπορική 
ή βιομηχανική επιχειρήσει, έπιτηδευματι ή βιοτεχνία, έλευθερίω ή αλλω 
τινί έπαγγέλματι άσκουμένω έκτος της Δημοκρατίας, έκτος έάν ο έλεγχος 
της τοιαύτης εμπορικής ή βιομηχανικής επιχειρήσεως, επιτηδεύματος ή 
βιοτεχνίας, ελευθερίου ή άλλου τινός επαγγέλματος άσκήται έν τή Δήμο* 
κρατία. 

16.—(Ι) Τηρουμένων τών διατάξεων τών εδαφίων (2) και (3) και τοΰ 
άρθρου 18— 

(α) πάν φυσικόν πρόσωπον, ούτινος τό εισόδημα, κατά τό μείζον 
αυτού μέρος, προκύπτει έξ αποδοχών ώ ς αύται καθορίζονται 
έν τω άρθρω 63, δπερ αποδεικνύει κατά τρόπον ίκανοποιοϋντα 
τόν "Εφορον δτι έχει ή είχε τέκνον ή τέκνα ζώντα καθ" οιονδήποτε 
χρόνον διαρκοΰντος τοΰ φορολογικού έτους· και 

(β) πάν φυσικόν πρόσωπον, πλην τών έν παραγράφω (α) ειδικώς 
καθοριζομένων φυσικών προσώπων , δπερ αποδεικνύει κατά 
τρόπον Ικανοποιοϋντα τόν "Εφορον δτι είχε τέκνον ζών ή τέκνα 
ζώντα καθ' οιονδήποτε χρόνον διαρκοϋντος τοΰ έτους τοΰ 
αμέσως προηγουμένου τοΰ φορολογικού έτους, 

θά δικαιούται κατά τόν προσδιορισμόν τοϋ φορολογητέου αΰτοΰ είσοδή

ματος είς εκπτωσιν— 
(i) έκ πεντήκοντα*. ρών άναφορικώς προς έκαστον τέκνον 

μή συμπληρώσαν τό δέκατον έκτον έτος τής ηλικίας αΰτοΰ 
κατά τήν έναρξιν τοΰ φορολογικού έτους ή, αναλόγως 
τής περιπτώσεως, κατά τήν έναρξιν τοΰ έτους τοΰ 
αμέσως προηγουμένου τοΰ φορολογικοΰ έτους, έάν τό 
τέκνον τοΰτο δέν φοιτά τακτικώς έν οίωδήποτε σχολείω 
ή φοιτά τακτικώς έν σχολείω στοιχειώδους εκπαιδεύσεως· 

(ϋ) έ ί έβδομήκοντα πέντε λιρών άναφορικώς προς έκαστον 
τέκνον δπερ φοιτφ τακτικώς έν σχολείω μέσης εκπαι
δεύσεως, έν κολλεγίω, πάνεπιστημίω ή ετέρω έκ·πάι> 
δευτικώ Ιδρύματι έν τή Δημοκρατία  καί 

»;:.) άναφορικώς προς έκαστον τέκνον δπερ συνεπλήρωσε 
κατά τήν έναρξιν του φορολογικού έτους ή, αναλόγως τής 
περιπτώσεως, κατά τήν έναρξιν του έτους του προηγου
μένου τοΟ φορολογικού έτους, τό δέκατον έκτον ουχί 
δμως τό είκοστόν έβδομο ν έτος τής ηλικίας αύτοΟ 
καί δπερ φοιτ$ τακτικώς έν σχολείω, κολλεγίω, πάνε
πιστημίω η έτέρω άνεγνωρισμένω έκπαιδευτικώ Ιδρύ
ματι έκτος τής Κύπρου, είς εκπτωσιν Τσην προς τό 
ποσόν τό δαπανηθέν ύπό τοΟ φυσικού τούτου προ
σώπου διά τήν συντήρησιν καί έκπαίδευσιν τοΟ τοιούτου 
τέκνου άλλ* έν ούδεμιά περιπτώσει ύπερβαίνουσαν τάς 
τριακοσίας λίρας. 
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(2) Ουδεμία έκπτωσις θά χορηγήτα ι άναφορικώς προς τέκνο ν 
ούτ ινος τό φορολογητέον εΙσόδημα τοΟ φορολογικοΟ έτους ή, αναλόγως 
της περιπτώσεως, τοΟ έτους τοΟ προηγουμένου του φορολογ ικού έτους, 
υπερβαίνει τό ποσόν τής εκπτώσεως ήτ ις άλλως θά έχορηγε ΐτο. 

(3) "Εν τω παρόντι άρθρω 6 δρος «τέκνον» σημαίνε ι τό νόμιμον αγαμον 
τέκνον τοΟ φυσικού προσώπου του υποκειμένου είς την φορολογίαν 
και περιλαμβάνει τους προγονούς ή τέκνα υίοθετηθέντα δυνάμει του 
εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμου ύπό τοϋ φυσικού προσώπου τοϋ υποκειμένου 
είς τήν φορολογίαν, ώς καΐ τό νόθον αγαμον τέκνον γυναικός υποκεί 

μενης είς φορολογίαν μή οϋσης γυναικός τής οποίας τό εΙσόδημα φορο

λογε ί τα ι έν ονόματι τοϋ συζύγου αυτής ώς προβλέπεται έν τ ω άρθρω 2 1 . 

(4) 'Οσάκ ις δύο ή πλείονα φυσικά πρόσωπα δικα ιούντα ι εκπτώσεως 
άναφορικώς προς τό αυτό τέκνον δυνάμει των διατάξεων τοΰ παρόντος 
άρθρου, τό ποσόν τής εκπτώσεως τής χορηγούμενης άναφορικώς προς 
τό τέκνον θά έπιμερίζηται καθ' δν λόγον ήθελεν ό "Εφορος άποφασίση 
μεταξύ τών φυσικών τούτων προσώπων. 

17.—(Ι) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ εδαφίου (2) και τοΰ άρθρου 18, "Εκπτωση 
προς έξεύρεσιν τοΰ φορολογητέου ε ισοδήματος οίουδήποτε φυσικού

 άν
«·Ρ°Ρ

ικ
"< 

προσώπου δπερ— λ£ιανζ3* 
(«) θά έχη ασφαλίσει τήν ζωήν αυτού ή τής συζύγου του προ τής ή συνεισφοράς 

ενάρξεως τής ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου είς οιανδήποτε j ^ n f e » ' ^ 
άσφαλιστ ικήν έταιρείαν άντϊ καθωρισμένου ή δυναμένου νά ή αχχα 

προσδιορισθή ποσού πληρωτέου έπι τω θανάτω
 ή Ταμεία. 

(//) θά εχη ασφαλίσει τήν ζωήν αυτού ή τής συζύγου του είς άσφα

λιστ ικήν έταιρείαν διεξάγουσαν εργασίας έν τη Δημοκρατ ία 
ή έχουσαν γραφεϊον ή κέντρον εργασιών έν αύτη, αντί 
καθωρισμένου ή δυναμένου νά προσδιορισθή ποσού πληρωτέου 
επί τω θανάτω

 ή 
()··) θά εχη καταβάλει συνεισφοράς είς Ταμεΐον Συντάξεων Χηρών 

καί 'Ορφανών καθιδρυθέν δυνάμει οίουδήποτε έν ίσχύ ϊ έν τή 
Δημοκρατ ία νόμου

 ή 
(<)") θά εχη καταβάλει συνεισφοράς είς Ταμεΐον Συντάξεων ή Προ

νοίας ή εις οιονδήποτε έτερον Ά σ φ α λ ι σ τ ι κ ό ν Ταμεΐον εγκριθέν 
ύπό τοΰ "Εφόρου ύπό το ιούτους δρους οίους ό "Εφορος ήθελεν 
επιβάλει

 ή 
(/;) θά έχη καταβάλει ασφάλιστρα ή άλλη ν τ ινά συνε ισφοράν είς 

άσφαλιστ ικήν έταιρείαν διεξάγουσαν εργασίας έν τή Δημο

κρατία ή έχουσαν γραφεϊον ή κέντρον εργασιών έν αύτη 
διά τήν έκδοσιν ασφαλιστ ικού συμβολαίου προνοοΰντος διά 
τήν παροχήν ετησίας Ισοβίου τ ινός προσόδου, τοϋ οποίου 
συμβολαίου ό τύπος έτυχε τής εγκρ ίσεως τοΰ 'Εφόρου ύφ* 
οΟς δρους ούτος ήθελεν επιβάλει καί τό όποιον έχε ι ώς κύριον 
άντ ικε ιμεν ικόν σκοπόν τήν πρόνοιαν περί παροχής ετησίας 
ισοβίου τ ινός προσόδου εϊς τό φυσικόν τούτο πρόσωπον κατά 
τό γήρας αυτού, 

θά χ ο ρ η γ ή τ α ι £κπτωσις ίση προς τό έτήσιον ποσόν τών ύπό τοΰ 
φυσικοΟ προσώπου καταβληθέντων ασφαλ ίστρων δ ιά τήν το ιαύτην 
άσφάλε ιαν ζωής, ή ά λ λ η Ι κπτωσις ίση προς τ ό ποσόν τών το ιού

των ασφαλ ίστρων ή συνεισφοράς, α ν α λ ό γ ω ς τής περιπτώσεως. 

Νοε ί τα ι— 
( ί ) δτ ι , είς τήν περίπτωσιν ασφαλ ισ τ ι κού συμβολα ίου ζωής £ξα

σφαλ ίζοντος επί τ ω θανάτω τήν πληρωμήν καθωρισμένου 
ή δυναμένου νά προσδιορισθή ποσού, τ ό ποσόν τής εκπτώ

σεως δέν θά ύπερβαίνη τ ά ε π τ ά το ις ε κ α τ ό ν (7%) έπί τοΟ 
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"Εκπτώσεις 
διά πρόσωπα 
μη διαμέ

νοντα έν rfi 
Δημοκρατία. 

"Εκπτωσις 
άναφορικΰς 
προς το κβρ· 
δαινδμενον 
εΐσόβημα. 

"Εκπτωσις 
αναφορικΰς 
προς Την 
συζυγον η* 
το εισόδημα 
τ% συζύγου. 

τοιούτου καθορισμένου ή δυναμένου νά προσδιορισθή πο
σοΟ εξαιρουμένου οίουδήποτε προσθέτου ευεργετήματος 
ύπό μορφήν φιλοδωρήματος ή άλλως" καΐ 

(U) δτι η τοιαύτη, άναφορικώς προς ασφάλιστρα καΐ συνεισφο
ράς, βκπτωσις δέν θά δύναται νά ύπερβη ποσόν ίσον προς τό 
8ν ίίκτον του φορολογητέου είσοδήματος τού τοιούτου προ
σώπου ώς τούτο ί!χει προσδιορισθή συμφώνως προς τάς δια
τάζεις του παρόντος Νόμου προτού άφαιρεθώσιν έξ αυτού 
αϊ έν τφ παρόντι άρθρω καΐ αϊ έν τοις άρθροις 16; 19 καΐ 
20 είδικώς καθοριζόμεναι εκπτώσεις. 

(2) "Οσάκις χορηγήται έκπτωσίς τις δυνάμει τοΰ εδαφίου 
(1) άναφορικώς προς ασφάλιστρα ή συνεισφοράς επί ασφαλιστικού 
συμβολαίου ζωής εκδοθέντος μετά τήν 2αν Δεκεμβρίου, 1954, ή επί 
ασφαλιστικού συμβολαίου προνοούντός διά τήν παρόχήν ετησίας 
Ισοβίου . προσόδου εκδοθέντος μετά τήν Ιην Ιανουαρίου, 1958·, ό 
"Εφορος θά έτοιμάζη κατάστασιν δεικνύουσαν τά ακόλουθα στοι
χεία : 

(i) τόν όλικόν φόρον τόν ύπό τοΰ φυσικού προσώπου πληρωτέον 
δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου* 

(ίί) τόν όλικόν φόρον δστις θά κατεβάλλετο ύπό τοΰ φυσικού 
τούτου προσώπου δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου έάν αί μνη
σθεϊσαι εκπτώσεις δέν έγένοντο* και 

(iii) τό ποσόν τό ΐσον προς τετρακόσια μίλς έφ' έκαστης λίρας 
των είρημένων ασφαλίστρων ή συνεισφορών, και θά προστί
θηται είς τόν δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου πληρωτέον όλικόν 
φόρον τό ποσόν καθ* δ ή διαφορά μεταξύ των ποσών των 
στοιχείων (i) και (Η) της καταστάσεως υπερβαίνει τό πο
σόν τοΰ στοιχείου (Hi) της καταστάσεως. 

18. Ουδεμία Ικπτωσις θά χορηγήται δυνάμει των διατάξεων τοΰ 
άρθρου 16 ή 17 ή 20 είς φυσικόν πρόσωπον μη διαμένον έν τη Δημο
κρατία. 

19. Προς έξεύρεσιν τοΰ φορολογητέου είσοδήματος οιουδήποτε 
φυσικού προσώπου θά έκπίπτηται ποσόν ΐσον προς τό έ'ν δέκατον 
τοΰ κερδαινομένου εισοδήματος τοΰ τοιούτου φυσικού προσώπου. 

20. Προς έξεύρεσιν τοΰ φορολογητέου είσοδήματος οιουδήποτε 
φυσικού προσώπου όπερ είναι Κγγαμον καΐ ούτινος ή σύζυγος συμ
βιοΐ μέτ* αύτου, θά έκπίπτηται ποσόν πεντήκοντα λιρών άναφορικώς 
προς τήν σύζυγον : Νοείται δτι έάν ή σύζυγος κέκτηται εΙσόδημα 
έξ ετησίας Ισοβίου ή δι* ώρισμένην περίοδον καταβαλλομένης προσό
δου μή προερχομένης έκ παρωχημένων υπηρεσιών ή προέρχόμενον 
έκ τής έκμισθώσ*εω< όίκοδόμών, to όποιον είσόδημά περιελήφθη 
έΐς τό εΙσόδημα τόύ συζύγου, θά έκπίπτηται περαιτέρω ποσόν ίσον 
προς τ*0 τοιούτον εΙσόδημα άλλ' έν όύδεμιφ περιπτώσει υπερβαίνον 
τάς εκατόν λίρας. 

ΕΙσόδημα 
τής συζύγου. 

21.—(1) Τό εΙσόδημα έγγαμου γυναικός συμβισύσής μετά τοΟ 
συζύγου αυτής θά λογίζηται, διά τους σκοπούς τοΟ παρόντος Νόμου. 
ώς εΙσόδημα τοΟ συζύγου καΐ θά φορολογήται έπ* ονόματι τοΰ 
συζύγου : 

Νοείται δτι τοιαύτη έγγαμος γυνή, παρά τό γεγονός δτι δέν επε
βλήθη φορολογία έπ' αυτής, δυνατόν νά κληθή δπως καταβάλη μέρος 
τού* tit\ τοΟ συζύγου επιβληθέντος όλικσΰ φόρου, τό οποίον μέρος θά 
gvfl τόν αυτόν λόγον fivavci τού ολικού φόρου ώς καί τό εΙσόδημα 
αυτής Ιναντι τοΟ αθροίσματος των είσοδημάτων τών δύο συζύγων. 
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(2) Διά τους σκοπούς του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου ή 
έκφρασις «εισόδημα έγγαμου γυναικός» σημαίνει εισόδημα προερχό
μενον άλλως ή έκ της ένασκήσεως του δικαιώματος του* κατοχυρω
μένου υπό τοΰ άρθρου 25 του Συντάγματος. 

(3) Ουδέν τών έν τω παρόντι &ρθρω διαλαμβανομένων θα παρα
κωλύη την ίδίω ονόματι επιβολή ν φορολογίας έπί γυναικός συμβιού
σης μετά του συζύγου της, άναφορικώς προς εΙσόδημα ληφθέν ',δίω 
δικαίω ά λ λ α φορολογητέου έπ* ονόματι του συζύγου αυτής, οσάκις 
ό σύζυγος αυτής άπουσιάζη έκ της Δημοκρατίας . 

22.—(1) Εις περιπτώσεις καθ' ά ς τα κέρδη ή οφέλη ασφαλιστικής Είδικαΐδια 
εταιρε ίας (άλλης ή εταιρείας διεξαγούσης ασφαλείας ζωής) πηγάζου τάζεις ανα
σι μερικώς έκτος τής Δημοκρατίας, τά κέρδη ή οφέλη τά υποκείμενα φ ο ρ ^ ^ Ρ 0 

εις φόρον θά έξευρίσκωνται διά τής προσθέσεως τών ακαθαρίστων κ α ς κ α ι 
ασφαλίστρων και τών τόκων ώς και οίουδήποτε έτερου εισοδήματος ναυτιλιακας 
κτηθέντος ή εισπρακτέου έν τη Δημοκρατία, έκ τοΰ αθροίσματος δέ εταιρείας 
αφαιρούνται τά είς τους άσφαλισθέντας έπιστραφέντα ασφάλιστρα ώς 
καΐ τ ά ασφάλιστρα τά καταβληθέντα δι* άντασφαλίσεις και έκ τοΰ 
ούτω έξευρισκομένου υπολοίπου αφαιρείται άποθεματικόν τι διά μή 
έκπνεύσαντας κινδύνους ύπολογιζόμενον βάσει τοΰ ποσοστού τοΰ 
υιοθετηθέντος ύπό τής εταιρείας έν σχέσει με τοιούτους κινδύνους 
υφισταμένους κατά τό τέλος τοΰ έτους τοΰ προηγουμένου τοΰ φορο
λογ ικού έτους άναφορικώς προς τάς επιχειρήσεις αυτής έν τω συν
όλω των και θά προστίθηται άποθεματικόν ομοίως ύπολογισθέν διά 
μή έκπνεύσαντας κινδύνους υφισταμένους κατά την έναρξιν τοΰ έτους 
του προηγουμένου τοΰ φορολογικού έτους και έκ τοΰ ούτω έξευρι
σκομένου καθαροΰ ποσοΰ θά άφαιρώνται αϊ πραγματ ικά ! ζημίαι 
έλαττούμεναι κατά τό ποσόν τό είσπραχθέν άναφορικώς προς ταύτας 
δυνάμει άντασφαλίσεως, τά έξοδα τής αντιπροσωπείας τής εταιρείας 
έν τή Δημοκρατία, καΐ έν εϋλογον ποσοστόν τών εξόδων τοΰ κεντρι
κοΰ γραφείου τής εταιρείας. 

(2) Είς τήν περίπτωσιν εταιρείας διεξαγούσης ασφαλείας ζοής , 
είτε αυτή είναι εταιρεία άλληλασφαλίσεως (mutual) εϊτε συνήθης 
μετοχική εταιρεία (proprietary), τά κέρδη τά υποκείμενα είς φορολο
γ ί α ν θά εΤναι τό εισόδημα έξ επενδύσεων μείον τά ££,oba διαχειρί
σεως περιλαμβανομένων καΐ τών προμηθειών : 

Νοείται οτι, είς περιπτώσεις καθ* ά ς τοιαύτη τις εταιρεία είσέπρα
ξεν ασφάλιστρα έκτος τής Δημοκρατίας , τό ποσόν τών φορολογη
τέων κερδών θά έχη τον αυτόν λόγον έναντι τοΰ δλου έξ επενδύσεων 
είσοδήματος τής εταιρείας ώς τά έν τή Δημοκρατία είσπραχθέντα 
ασφάλιστρα έχωσιν έναντι τοΰ συνόλου τών εισπραχθέντων ασφαλί
στρων, άφαιρουμέλ'ων έκ τοΰ ούτω έξευρισκομένου ποσοΰ τών εξό
δων τής αντιπροσωπείας τής εταιρε ίας έν τή Δημοκρατία και ευλό
γ ο υ τινός ποσοστού τών εξόδων τοΰ κεντρικού γραφείου τής 
εταιρείας. 

(3) —(α) Εις τήν περίπτωσιν πλοίοκτήτου, έάν ούτος π ρ ο σ α γ ά γ η 
ή φροντίση δπως προσαχθή ε'ις τόν "Εφορον τό έν τή π α ρ α γ ρ ά φ ω (β) 
τοΰ παρόντος εδαφίου μνημονευόμενο ν πιστοποιητικόν, τά έκ τής 
εργασ ίας του φορολογητέα έν τή Δημοκρατία κέρδη θά έξευρίσκων
ται διά τοΰ πολλαπλασιασμού τοΰ όλικοΰ τών κερδών του διά τήν άν
τίστοιχον διαχειριστικήν περίοδον, ώς ταΰτα εμφαίνονται έν τω ιτροα
ναφερθέντι πιστοποιητικώ, έπί κλάσμα ούτινος ό μέν άριθϋητής 
παριστά τό ποσόν τών έν τή Δημοκρατία πληρωτέων ναύλων διά τήν 
μεταφοράν επιβατών, εμπορευμάτων ή ταχυδρομείου, έπιβιβασθέντων 
ή φορτωθέντων έν τή περιοχή τής Δημοκρατίας, δ δέ παρονομαστής 
τό σύνολον τών ακαθαρίστων του εισοδημάτων διά τήν Ιδίαν 
περίοδον. 
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ΕίδικαΙ 
άπαλλαγαί 
διΰ ναυτι
λιακός ή 
αεροπορικός 
εταιρείας 
όσακις 
άμοιΦαίαι 
ικιραχωρήσεις 
Ισχύωσιν. 

Ι Ιμόοωτια 
διαμένοντα 
προσωρινώς 
έν τη Δημο
κρατία. 

Συντελεστής 
κατά το 
Δεύτερον 
Παράρτημα. 

(6) Τό έν παραγράφω (α) του παρόντος εδαφίου μνημονευόμενο ν 
πιστοποιητικόν θά είναι πιστοποιητικόν έκδιδόμενον ύπό της φορο
λογικής αρχής τής χώρας ένθα κείται ή έδρα των εργασιών του 
πλοιοκτήτου και θά δηλοΐ— 

(i) δτι ό πλοιοκτήτης έχει υποβάλει Ικανοποιητικούς, κατά την 
κρίσιν τής έν λόγω αρχής, λογαριασμούς τής δλης του επι
χειρήσεως" καΐ 

(ii) τόν λόγον δν έχουσι τά κέρδη διά τήν σχετικήν διαχειριστι
κή ν περίοδον, ώς ταΰτα ύπελογίσθησαν συμφώνως τω περί 
φόρου εισοδήματος νόμω τής έν λόγω χώρας κατόπιν εκπτώ
σεως του τόκου έπι χρημάτων δοα/εισθέντων καΐ χρησιμο
ποιηθέντων διά τήν κτήσιν των κερδών τούτων, προς τάς 
ακαθάριστους προσόδους του στόλου του πλοιοκτήτου διά 
τήν ύπό έξέτασιν περίοδον" 

(γ) Έάν τά κέρδη πλοιοκτήτου τινός ύπελογίσθησαν έπι βάσεως 
άλλης ή του λόγου των κερδών ώς εμφαίνεται έντωπρομνημονευθέντι 
πιστοποιητικοί» και έγένετο φορολογία έπι τής τοιαύτης άλλης βάσεως, 
ό πλοιοκτήτης θά δικαιούται, άμα τη προσαγωγή πιστοποιητικού ώς 
προβλέπεται έν παραγράφω (6) του παρόντος εδαφίου εντός 
δύο ετών άπό τής λήξεως του σχετικού φορολογικού έτους, εις 
τοιαύτην άναθεώρησιν τής φορολογίας οία ήθελε κριθή αναγκαία 
διά φορολογίαν βάσει του περιεχομένου τού είρημένου πιστοποιητι
κού, καί εις έπιστροφήν παντός πέραν του δέοντος πληρωθέντος 
φόρου" 

(δ) Έν τω παρόντι έδαφίω ό δρος ^πλοιοκτήτης» σημαίνει τόν 
ίδιοκτήτην ή ναυλωτήν πλοίων, ούτινος τό κέντρον εργασιών κείται 
έκτος τής Δημοκρατίας. 

(4) Αϊ διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου θά εφαρμόζονται ανεξαρ
τήτως τών διατάξεων οιουδήποτε έτερου άρθρου τοΰ παρόντος 
Νόμου. 

23.—(1) Κέρδη προκύπτοντα έκ τής εκμεταλλεύσεως πλοίων ή αε
ροσκαφών ύπό προσώπου μη διαμένοντος έν τή Δημοκρατία θά άταλ
λάσσωνται άπό τοΰ φόρου εισοδήματος νοουμένου δτι ό 'Υπουργός 
τών Οικονομικών ικανοποιείται δτι παρέχεται ύπό τής χώρας έν ή 
τό τοιούτον πρόσωπον διαμένει ανάλογος απαλλαγή άπό τοΰ φόρου 
εισοδήματος είς πρόσωπα διαμένοντα έν τη Δημοκρατία. 

(2) Έν τώ παρόντι άρθρω ό δρος <ναυτιλιακαί ή αεροπορικά! 
επιχειρήσεις» σημαίνει τήν έπιχείρησιν τήν άσκουμένην ύπό ιδιοκτή
του ή ναυλωτοΰ πλοίων ή αεροσκαφών και εταιρεία τις θά λογίζη
ται έχουσα τήν διαμονήν της μόνον έν τη χώρα έν ή ή κεντρική διεύ
θυνσις και δ έλεγχος τών επιχειρήσεων της ασκούνται. 

24. Δέν θά καταβάλληται φόρος άναφορικώς προς είσόδημα προ
κΰψαν έκτος τής Δημοκρατίας καί ληφθέν έν τη Δημοκρατία ύφ' οίου
δήποτε προσώπου ευρισκομένου έν τη Δημοκρατία μόνον διά προσω
ρινόν τίνα σκοπόν και μή σκοπεύοντος νά απόκτηση διαμονήν έν 
τη Δημοκρατία καί δπερ δέν έχει έν τή πραγματικότητι διαμείνει, 
κατά συναπτά ή διακεκομμένα χρονικά διαστήματα, έπι έξάμηνον έν 
τή Δημοκρατία εντός του έτους του προηγουμένου του φορολογικού 
έτους. 

Μέρος Τρίτον 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

25 . θ ά έπιβάλληται έπί τοΰ φορολογητέου είσοδήματος και θά 
είσπράττητα?. φόρος κατά τους συντελεστάς και συμφώνως προς τάς 
διατάξεις τάς έν ΐώ Δευτέρω Πάραρτήματι άλ'αγραφομένας. 

Δεύτερον 
Παράρτημα. 
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Μέρος Τέταρτον 
Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Ω Ν 

26.—(1) Πδσα εταιρεία εγγεγραμμένη έν τη Δημοκρατία θά πα
ρακράτη έκ του ποσού των είς τους μετόχους πληρωτέων μερισμά
των φόρον κατά τόν συντελεστήν καθ* όν κατεβλήθη ή είναι κατα
βλητέος φόρος ύπό της εταιρείας επί του εισοδήματος έξ οδ πληρώ
νονται τά έν λόγω μερίσματα, μή λαμβανομένης ύπ* δψιν της λόγω 
διπλής φορολογίας εκπτώσεως : 

Νοείται δτι οσάκις ή εταιρεία δέν καταβάλλει ή δέν είναι υπό
χρεος νά καταβάλη φόρον έφ* ολοκλήρου τοΟ εΐσόδήματρς έξ οδ 
πληρώνονται τά μερίσματα, ή παρακράτησις θά περιορίζηται είς τό 
μέρος των μερισμάτων δπερ πληρώνεται έξ είσοδήματος έφ* οδ ή 
'Εταιρεία καταβάλλει ή είναι ύπόχρεως νά καταβάλη φόρον. 

(2) Πάσα τοιαύτη εταιρεία, άμα τη πληρωμή μερίσματος, θά έφο
διάζη Μκαστον μέτοχον διά πιστοποιητικού, έν τω ύπό τοΟ Εφόρου 
έγκεκριμένω έντύπω, δηλούντος τό ποσόν του είς τόν μέτοχον κατα
βληθέντος μερίσματος και τό ποσόν του ύπό της εταιρείας παρα
κρατηθέντος φόρου άναφορικώς προς τό πληρωθέν μέρισμα και 
οσάκις ό ύπό της εταιρείας καταβληθείς ή πληρωτέος φόρος έπηρεά
ζηται ώς έκ της χορηγήσεως εκπτώσεως λόγω διπλής φορολογίας, 
τόν συντελεστήν (κατωτέρω, έν τω παρόντι Νόμω, άναφερόμενον ώς 

ό καθαρός Κυπριακός συντελεστής») καθ* δν, ληφθείσης ύπ' δψιν 
τής λόγω διπλής φορολογίας χορηγηθείσης εκπτώσεως, ή εταιρεία 
κατέβαλε ή θά καταβάλη φόρον. 

(3) 'Εν τω παρόντι άρθρω ό δρος «έκπτωσις λόγω διπλής φορολο
γίας» σημαίνει πασαν πίστωσιν διά τόν έν τή αλλοδαπή καταβαλλό
μενον φόρον είσοδήματος, ήτις, βάσει συμβάσεων γενομένων δυνάμει 
τοΟ άρθρου 48, χορηγείται ώς έκπτωσις έκ του φόρου είσοδήμστος 
τοΟ επιβαλλομένου δυνάμει του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένης 
και πάσης πιστώσεως ή εκπτώσεως ληφθείσης ύπ* δψιν διά τόν προσ
διορισμόν του καθαρού Κυπριακού συντελεστού, χορηγηθείσης έπι 
μερισμάτων εισπραχθέντων ύπό τής εταιρείας. 

27. Παν ποσόν φόρου παρακρατηθέν, δυνάμει τοΟ αμέσως προη
γουμένου άρθρου, ύπό εταιρείας έκ τοΟ είς τους μετόχους κατα
βληθέντος μερίσματος καί παν ποσόν φόρου αναλογούν προς τό 
μερίδιον είς δ πρόσωπον τι δικαιούται έκ του εισοδήματος οργανι
σμού προσώπων φορολογηθέντος δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου, δέον, 
είς περιπτώσεις καθ* άς τό τοιούτον μέρισμα ή μερίδιον έκ των κερ
δών περιλαμβάνεται είς το φορολογητέον είσόδημα τοΟ μετόχου 
ή προσώπου τούτου, δπως συμψηφίζηται διά σκοπούς εΙσπράξεώς 
μετά τοΟ φόρου του επιβληθέντος έπι του τοιούτου φορολογητέου 
είσοδήματος. 

Μέρος Πέμπτον 
ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ, Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Ι , Κ.Λ.Π. 

28 . Σύνδικοι ή παραλήπται, επίτροποι, έκτελεσταΐ διαθήκης ή δαχ
χειρισταΐ περιουσίας ή κηδεμόνες έμπεπιστευμένοι ΐήν διεύθύνσίν, 
Ιλεγχον ή διαχείρισιν περιουσίας ή άλλης τινός επιχειρήσεως έκ 
μέρους προσώπου τινός, θά υπόκεινται είς φορολογίαν άναφορικώς 
προς τό έκ τής τοιαύτης περιουσίας ή επιχειρήσεως προκύπτον είσό
δημα κατά τόγ αυτόν τρόπον καί διά τό αυτό ποσόν ώς τό τοιοΟτον 
πρόσωπον θά έφορολογεΐτο έάν ελάμβανε προσωπικώς τό τοιοΟτον 
είσόδημα, έκαστος δέ τοιοΟτος σύνδικος, παραλήπτης, επίτροπος, 
εκτελεστής διαθήκης ή διαχειριστής περιουσ(ας, ή κηδεμών θά εΓναι 
υπεύθυνος διά την διενέργειαν πάντων τών αναγκαίων δυνάμει τ©0 
παρόντος Νόμου διά τήν βεβαίωσιν καί καταβολήν τοΟ φόρου : 

Παρακράτη 
σις φόρου ίκ 
τών μερί 
σμάτόν 
εταιρειών, 

Συμψηφι
σμός του 
ουτώ,ιίαρα
κρατουμένου 
φόρου. 

φορολογική 
ύτίοχρέωσις 
επιτρόπων. 
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Νοείται δτι ουδέν των έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων θα 
άποκλείη τήν ίδίω ονόματι έπι(5ολήν φορολογίας έπΐ προσώπου εκ
προσωπουμένου υπό τοιούτου συνδίκου, παραλήπτου, επιτρόπου, 
εκτελεστού διαθήκης ή' διαχειριστου περιουσίας ή κηδεμόνος. 

29.—(1) Παν πρόσωπον μη διαμένον έν τη Δημοκρατία (κατω
τέρω έν τω παρόντι άρθρω καλούμενον «πρόσωπον μη διαμένον έν 
τη Δημοκρατία») θα φορολογήται έν ονόματι του επιτρόπου ί] κηδε
μόνος του, ή έν ονόματι οιουδήποτε πληρεξουσίου, πράκτορος ή αντι
προσώπου, συνδίκου, παραλήπτου, διαχειριστου ή θεματοφύλακος 
αύτου, είτε ό τοιούτος πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος, πράκτωρ, σύν
δικος, παραλήπτης, διαχειριστής ή θεματοφύλαξ εισπράττει το εισό
δημα είτε δχι, κατά τον αυτόν τρόπον και διά τό αυτό ποσόν ως τό 
τοιούτο μη διαμένον έν τη Δημοκρατία πρόσωπον θά έφορολογεΐτο 
έάν διέμενεν έν τη Δημοκρατία καί εισέπραττε πραγματικώς τό 
τοιούτο είσόδημα. 

(2) Παν πρόσωπον μη διαμένον έν τη Δημοκρατία θά υπόκειται 
εις φορολογίαν άναφορικώς προς εισόδημα προκύπτον, αμέσως 
ή εμμέσως, έξ οιασδήποτε πληρεξουσιότητος, πρακτορίας, αντιπρο
σωπείας, ή έκ πράξεων του συνδίκου ή' παραλήπτου, διαχειριστου 
ή θεματοφύλακος αύτου καί ή τοιαύτη φορολογία θά γίνηται έν 
ονόματι του πληρεξουσίου, πράκτορος, αντιπροσώπου, συνδίκου 
ή παραλήπτου, διαχειριστου ή θεματοφύλακος αύτοΰ. 

(3) Εις περιπτώσεις καθ' ας, πρόσωπον τ ι μή διαμένον έν τη Δημο
κρατία συναλλάττεται έμπορικώς μετά προσώπου διαμένοντος έν 
τη Δημοκρατία καί ό "Εφορος κρίνει δτι, λόγω τοΰ στενού συνδέσμου 
μεταξύ του προσώπου του διαμένοντος έν τη Δημοκρατία καί τοΰ 
προσώπου του μή διαμένοντος έν τη Δημοκρατία καί του ουσιώδους 
έλεγχου τοΰ ασκουμένου ύπό τοΰ μή διαμένοντος έν τή Δημοκρα
τ ία προσώπου έπΐ τοΰ διαμένοντος έν τή Δημοκρατία τοιούτου, ή 
πορεία των εργασιών μεταξύ των προσώπων τούτων δύναται νά 
διευθετηθή καί διευθετείται κατά τρόπον ώστε αί έργασίαι αϊ γενό
μεναι ύπό τοΰ έν τή Δημοκρατία διαμένοντος προσώπου ώς έκ 
τοΰ συνδέσμου του μετά τοΰ μή διαμένοντος έν τή Δημοκρατία προ
σώπου ουδέν κέρδος αποφέρουν είς τό έν τή Δημοκρατία διαμένον 
πρόσωπον ή αποφέρουν κέρδη κατώτερα των συνήθων κερδών άτινα 
δύναταί τις νά αναμένη δτι θά προκύψωσιν έκ των τοιούτων συναλ
λαγών, τό μή διαμένον έν τή Δημοκρατία πρόσωπον θά υπόκειται 
είς φορολογίαν καί θά φορολογήται έν ονόματι τοΰ διαμένοντος έν 
τή Δημοκρατία προσώπου ώς έάν τό έν τή Δημοκρατία διαμένον 
πρόσωπον ήτο αντιπρόσωπος τοΰ μή διαμένοντος έν τή Δημοκρατία 
προσώπου. 

(4) Είς περιπτώσεις καθ* άς ό "Εφορος κρίνει δτι τό αληθές 
ποσόν των κερδών ή άλλων οφελών μή διαμένοντος έν τή Δημοκρα
τ ία προσώπου φορολογουμένου έν ονόματι προσώπου διαμένοντος 
έν τή Δημοκρατία δέν δύναται έν πάση περιπτώσει νά ύπολογισθή 
ευκόλως, ό "Εφορος θά δύναται νά φορολόγηση τό μή διαμένον έν 
τή Δημοκρατία πρόσωπον έπΐ ευλόγου καί δικαίας αναλογίας τοΰ 
όλικοΰ των πωλήσεων τής εργασίας της γενομένης ύπό τοΰ μή δια
μένοντος έν τή Δημοκρατία προσώπου μέσω ή μετά τοΰ διαμένοντος 
έν τή Δημοκρατία προσώπου έν ονόματι τοΰ όποιου φορολογείται 
ώς εξετέθη ανωτέρω. ΕΙς τοιαύτας περιπτώσεις αϊ διατάξεις τοΰ 
παρόντος Νόμου αί άφορώσαι είς τήν ύποβολήν φορολογικών δηλώ
σεων ή στοιχείων ύπό προσώπων ενεργούντων έκ μέρους έτερων θά 
έπεκτεΐνωνται ώστε νά δύναται νά άπαιτηθή πάρα τοΰ έν τή Δημο
κρατία διαμένοντος προσώπου δττώς ύττοβαλη καταστάσεις καί στοι

Φορολογική 
ύποχρέωσις 
αντιπροσώ

που προσώπου 
διαμένοντος 
έκτος τής 
Δημοκρατ ίας. 
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χεϊα της οϋτω ύηό τοΟ μή διαμένοντος έν τβ Δημοκρατία προσώπου 
γενομένης εργασίας καθ^ dv τρόπον δηλώσεις ή στοιχεία περί τρΟ 
είσοδήματος ανικάνων ή μή διαμενόντων έν τη Δημοκρατία προσώ
πων υποβάλλονται ύπό των εκπροσωπούντων ταϋτα προσώπων : 

Νοείται δτι τό ποσόν της κατά τό παρόν άρθρον φορολογητέας 
ποσοστιαίας αναλογίας θά καθορίζηται έν έκαστη περιπτώσει ανα
λόγως τής φύσεως των συναλλαγών. 

(5) Ουδέν των έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων καθίστα 
πρόσωπον μή διαμένον έν τή Δημοκρατία φορολογητέον έν ονόματι 
μεσίτου ή παραγγελιοδόχου ή έτερου αντιπροσώπου άναφορικώς 
προς κέρδη ή άλλα οφέλη προκύπτοντα έκ πωλήσεων ή άλλων 
συναλλαγών γενομένων μέσω του τοιούτου μεσίτου ή παραγγελιοδό
χου ή έτερου αντιπροσώπου, οσάκις ό τοιούτος μεσίτης, παραγγελιο
δόχος ή έτερος αντιπρόσωπος δέν είναι τό έξουσιοδοτημένον πρόσωπον 
δια τήν άσκησιν της τακτικής αντιπροσωπείας του μή διαμένοντος έν 
τη Δημοκρατία προσώπου ή δέν είναι πρόσωπον φορολογητέον ώς έάν 
ήτο αντιπρόσωπος βάσει των διατάξεων των εδαφίων (3) καΐ (4) 
του παρόντος άρθρου. 

(6) Τό γεγονός δτι πρόσωπον μή διαμένον έν τη Δημοκρατία διε
νεργεί πωλήσεις ή άλλας συναλλαγάς μετ* άλλων προσώπων μή 
διαμενόντων έν τη Δημοκρατία και ύπό συνθήκας καθιστώσας τοοχο 
υπόχρεων είς φορολογίαν βάσει των διατάξεων των εδαφίων (3) 
και (4) έν ονόματι προσώπου διαμένοντος έν τη Δημοκρατία, δέν 
θά είναι άφ* εαυτού* άρκετόν διά νά δημιουργήση φορολογικήν ύπο
χρέωσιν άναφορικώς προς κέρδη ή άλλα δφέλη προκύπτοντα έκ των 
τοιούτων πωλήσεων ή συναλλαγών. 

(7) "Οσάκις πρόσωπον μή διαμένον έν τή Δημοκρατία φορολο
γήται έν ονόματι οίουδήποτε πληρεξουσίου, πράκτορος, αντιπροσώ
που, συνδίκου ή παραλήπτου, διαχειριστού ή θεματοφύλακος άνα
φορικώς προς κέρδη ή άλλα οφέλη προκύπτοντα έκ της πωλήσεως 
εμπορευμάτων ή προϊόντων βιομηχανοποιηθέντων ή παραχθέντων 
έκτος της Δημοκρατίας ύπό του μή διαμένοντος έν τη Δημοκρατία προ
σώπου, τό πρόσωπον έν ονόματι τοΟ οποίου τό μή έν τή Δημοκρατία 
πρόσωπον οΰτω φορολογείται, δύναται, έάν θεώρηση τούτο εϋ
λογον, νά ζητήση παρά του Εφόρου δπως ή φορολογία γίνη ή τροποΓ 
ποιηθρ άναφορικώς προς τά τοιαύτα κέρδη ή οφέλη βάσει τών κερ
δών ατινα ευλόγως δύναται τις νά άναμείνη δτι πορίζεται έμπορος 
τις, ή, είς περιπτώσεις καθ* άς τά εμπορεύματα μεταπωλούνται ύπό 
ή έκ μέρους του βιομηχάνου ή παράγωγου, μεταπωλητής τις δστις 
ήγόρασε ταΟτα άπ" ευθείας παρά του βιομηχάνου ή παράγωγου, και 
επί τή προσαγωγή αποδείξεως Ικανοποιούσης τόν "Εφρρον περί τόΟ 
ποσο6 των κερδών επί τή ανωτέρω βάσει, ή φορολογία θά γίνηται 
ή τροποποιήται αναλόγως. 

30 . Πάν πρόσωπον ύποκείμενον είς φορολογίαν άναφορικώς προς 
άνίκανον πρόσωπον, ή πάν πρόσωπον έν ονόματι τοΟ οποίου πρόσω
πον μή διαμένον έν τή Δημοκρατία φορολογείται θά είναι ύπευθυνον 
6«3t τήν διενέργεια^ πασών τών αναγκαίων, δυνάμει τοΟ παρόντος 
Νόμου, πράξεων διά τήν φορολογίαν τοΟ είσοδήματος παντός πρρσώ
πο%> εκπροσωπουμένου δπ' αύτσΟ κ«1 διά τήν καταβολήν tdQ £πί τθ0 
είσοδήματος επιβληθέντος φόρου. 

'επίτροποι 
onaoOuvot 
διάτήν 
φορολογίαν 
προσώπων 
ΟτιναοΟτοι 
ίκπροσω
ηοΟβιν. 
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Δβλτία 
ατιναβέον 
νά ετοιμά

ζονται ύπό 
αντιπροσώ

πων. 

dtl. Πάν πρόσωπον δπερ λαμβάνει, ύφ* οίανδήποτε Ιδιότητα, εΐσό
δημα πηγάζσν ίκ τίνος των έν τω παρόντι Νόμο όη/οτγρα<|Κ)μ£νων 
πηγών καΐ άνηκον εις οίονδήποτε έτερον πρόσωπον υποκείμενο ν είς 
φορολογίαν άναφορικώς προς τούτο ή δπερ θα ύπέκειτο εις φορολο
γίαν έάν διέμενεν έν τη Δημοκρατία καΐ δέν ήτο πρόσωπον άνίκανον, 
θα έτοιμάζη, οσάκις εντέλλεται προς τοΟτο δι* ειδοποιήσεως του 
Εφόρου, και παραδίδη εντός της έν τη τοιαύτη ειδοποιήσει αναγρα
φομένης προθεσμίας, δελτίον, έν τω τυπω τω έγκεκριμένω ύπό του 
Εφόρου, ύπογεγραμμένον ύπ" αύτου και περιέχον— 

(α) αληθή και ακριβή δήλωσιν παντός τοιούτου εισοδήματος 

Διευθυνταϊ 
νομικών 
προσώπων 

(β) τό όνομα και διεύθυνσιν έκαστου προσώπου είς δ τό ώς 
άνω εισόδημα θά άνήκη. 

32. Ό διευθυντής ή άλλος υπεύθυνος ανώτερος υπάλληλος έκα
στου νομικού προσώπου θά είναι υπεύθυνος διά τήν διενέργειαν 
πασών των αναγκαίων, δυνάμει του παρόντος Νόμου, πράξεων ή δια 
βημάτων διά τήν επιβολήν φόρου έπί του τοιούτου νομικού προσώπου 
και τήν καταβολήν αύτου. 

Αντ ιπρόσω

ποι προσώπων 
μή διαμενόν

των έν η) 
Δημοκρατ ία 
θα φορολο

γ ώ ν τ α ι . 

Δεύτερον 
Παράρτημα. 

33. Πας διαμένων έν τη Δημοκρατία, πάς αντιπρόσωπος, επίτρο
πος, ενυπόθηκος οφειλέτης ή έτερον πρόσωπον έμβάζον είς πρόσωπον 
μή διαμένον έν τη Δημοκρατία μίσθωμα, τόκους ή είσό&ημα 
πηγάζον £κ τίνος ετέρας πηγής έν τη Δημοκρατία θά λογίζηται αντι
πρόσωπος του τοιούτου μή διαμένοντος έν τη Δημοκρατία προσώπου 
και θά φορολογήται και θά καταβάλλη φόρον κατά τόν καθορι
σθέντα δι* εταιρείας ή άλλους οργανισμούς κεκτημένους νομικήν 
προσωπικότητα ή μή φορολογικόν συντελεστήν, ώς προβλέπεται έν 
τω παρόντι Νόμω έκτος έάν τό μή διαμένον έν τη Δημοκρατία πρό
σωπον, διά της υποβολής δηλώσεως του δλικου είσοδήματός του 
του κτηθέντος έν τή Δημοκρατία απόκτηση δικαίωμα νά φορολογηθή 
κατά τους φορολογικούς συντελεστάς τους προβλεπόμενους διά 
φυσικά πρόσωπα έν τω Δευτέρω Παραρτήματι. 

"Αντιπρόσω

πος άστ ικώς 
ανεύθυνος. 

34. Πάν πρόσωπον υπόχρεων δυνάμει τοΰ παρόντος νόμου είς τήν 
έκ μέρους έτερου προσώπου καταβολήν φόρου δύναται νά παρα
κράτηση έκ των χρημάτων των περιερχομένων είς χείρας αύτου έν 
τή ίδιότητί του ώς αντιπροσώπου του τοιούτου έτερου προσώπου, 
ποσόν επαρκές διά τήν πληρωμή ν του τοιούτου φόρου και δέν θά ύπέχη 
οιανδήποτε άστικήν εύθύνην έναντι οιουδήποτε προσώπου διά πασαν 
πληρωμήν γενομένην ύπ" αύτου δυνάμει τού παρόντος Νόμου. 

Πρόσωπα 
αποβιώσαντα. 

35. 'Οσάκις πρόσωπον τ ι άποβιώση, οι νόμιμοι αύτόΟ αντιπρό
σωποι θά ύπέχωσι τήν αυτήν φορολογικήν ύποχρέωσιν οΤαν θά υπείχε 
τό τοιούτον πρόσωπον καΐ θά είναι υπεύθυνοι διά τήν διενέργειαν 
πασών τών αναγκαίων πράξεων καΐ διαβημάτων ώς τό τοιούτον 
πρόσωπον, έάν 2ζη, θά ήτο υπόχρεων νά διενεργήση βάσει του παρόν
τος Νόμου : 

Νοείται ότι εις τήν περίπτωσιν προσώπου αποβιώσαντος εντός τού 
Ετους τοΟ προηγουμένου τοΟ φορολογικού έτους, έάν ό νόμιμος αντι
πρόσωπος αύτοό διανείμη τήν περιουσίαν τοΟ αποβιώσαντος πρό της 
ενάρξεως του φορολογικοί) έτους, ό τοιούτος νόμιμος αντιπρόσωπος 
θά ύποχρεοΟται εΙς τήν πληρωμήν φόρου κατά τόν κατά τήν ήμερο
μηνϊαν *?|ς διανομής ,τής περιουσίας Ισχύοντα συντελεστήν ή συν* 
τελεστάς. 
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Μέρος "Εκτον 
ΦΟΡΟΛΟΠΚΑ1 Δ Η Λ Ω Θ Ε Ί ς ; 

36.—(1) Παν πρόσωπον υπόχρεων εις φορολογίαν οφείλει, έν ειδοποι
έ κάστω φορολογικφ έτει, νά δίδη είς τόν "Εφορον, πρό της καθω οβιςπβρί 
ρισμένης ημερομηνίας, είδοποίησιν περί της τοιαύτης του όποχρεώ Οηβχρβώαβω^ 
οεως *· λονίανκαΐ 

Νοείται δτι δέν θά είναι αναγκαία ή Οπό προσώπου τινός έπίδοσις δηλώοεις. 
τοιαύτης ειδοποιήσεως, έάν κατά τό ίτος τό αμέσως προηγούμενον 
του φορολογικού έτος υπέβαλε δήλωσιν είσοδήματος βάσει του 
εδαφίου (2). 

(2) Ό "Εφορος δύναται, δι* έγγραφου είδοποιήσεως, νά απαί
τηση παρά παντός προσώπου δπως, εντός της προθεσμίας τής καθο
ριζομένης έν τη ειδοποιήσει, ύποβάλη δήλωσιν είσοδήματος και 
τοιαύτα στοιχεία οία δύναται νά άπαιτηθώσι διά τους σκοπούς του 
παρόντος Νόμου άναφορικώς προς τό εισόδημα δι* δ τό τοιούτο 
πρόσωπον υπέχει φορολογικήν εύθύνην. 

(3) ΑΙ ύπό των διατάξεων του παρόντος άρθρου άπαιτούμεναι 
δηλώσεις θά ύποβάλλωνται έπί έντυπων της εγκρίσεως τοΟ "Εφόρου. 

37.—(1) Πάν πρόσωπον υπόχρεων, κατά τάς διατάξεις του Φορολογικοί 
εδαφίου (2), εις ύποβολήν δηλώσεως περί των έν τη υπηρεσία αυτού δηλώσβις 
προσώπων, οφείλει δπως δώση, πρό της καθωρισμένης ήμεοομη έΡνοδοτών· 
νίας, είδοποίησιν περί της τοιαύτης του υποχρεώσεως : 

Νοείται δτι πρόσωπον, δπερ υπέβαλε τοιαύτην δήλωσιν εντός του 
αμέσως προηγουμένου φορολογικού έτους, δέν θά είναι υπόχρεων 
δπως συμμορφωθή προς τάς διατάξεις της παρούσης παραγράφου. 

(2) "Εκαστος εργοδότης οφείλει δπως, εντός της προθεσμίας της 
ειδικώς καθοριζομένης ύπό του Εφόρου έν τη προς τόν έργοδότην 
επιδιδόμενη ειδοποιήσει, ετοιμάζει και δίδη προς τόν "Εφορον 
δ,ήλωσιν περιέχουσαν— 

(α) τά ονόματα και τόν τόπον διαμονής των έν τη υπηρεσία 
αυτού προσώπων' 

(β) τήν άμοιβήν την καταβαλλομένην είς τά τοιαύτα πρόσωπα 
άναφορικώς προς τήν ύπηρεσίαν ταύτην, εξαιρέσει προσώπων 
άτινα δέν εργάζονται άλλαχοΰ και των όποιων ή αμοιβή 
διά τό ύπό έξέτασιν έτος δέν υπερβαίνει τάς τετρακοσίας 
λίρας : 

Νοείται δτι ό εργοδότης δέν θά υπόκειται είς οιανδήποτε κύρωσιν 
διά τήν έκ της τοιαύτης δηλώσεως παράλειψιν του ονόματος ή τόπου 
διαμονής προσώπου τελούντος έν τη υπηρεσία αύτοΟ και μή εργα
ζομένου άλλαχοΰ έάν ό "Εφορος, κατόπιν έρεύνης, πεισθή δτι τό 
τοιούτον πρόσωπον δέν έχει φορολογητέον είσόδημα. 

(3) Ό έν έδαφίω (2) δρος «αμοιβή» περιλαμβάνει πληρωμάς ύπό 
μορφήν μισθού, ημερομισθίων, αμοιβής δι' ύπερωριακήν έργασίαν, 
φιλοδωρημάτων, επιδομάτων, μεριδίων έπί των κερδών, τυχηρών 
δικαιωμάτων, προμηθειών ή συντάξεων, ώς και τήν έτησίαν άξίαν 
(καθοριζομένην βάσει της τρεχούσης αγοραίας τιμής) διαμονής, 
καταλύματος, στέγης, διατροφής, f\ έτερου τυχηροΰ η επιδόματος, 
χρηματικού ή μή, χορηγουμένων άναφορικώς προς μισθωτάς υπη
ρεσίας. 

(4) 'Οσάκις ό εργοδότης εΤναι οργανισμός προσώπων, ό διευθυν
τής ή έτερος ανώτερος αξιωματούχος θά βεωρήται δτι είναι 6 εργο
δότης διά τους σκοπούς τού παρόντος άρθρου και πάς διευθυντής 
εταιρείας f\ πρόσωπον άσχολούμενον μέ τήν διεύθυνσιν εταιρείας θά 
θεωρήται δτι είναι μισθωτός. 
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(51 Παν πρόσωπον ασκούν έμπορικήν ή βιομηχανικήν έπιχείρησιν, 
επιτήδευμα ή βιοτεχνίαν, έλευθέριον ή άλλο τι επάγγελμα, δπερ έν $ 
xQ διεξαγωγή τούτου είσπράττει ή κατακρατεί χρήματα όπό συν
θηκας συνεπαγομένας τήν καταβολή ν τόκου έπί των χρημάτων τούτων 
καΐ, είδικώτερον, παν πρόσωπον άσκοΰν τραπεζιτικήν έπιχείρησιν 
τή αίτήσει τοΟ Εφόρου , θά έτοιμάζη καΐ δίδη αύτω καταστασιν 
δεικνύουσαν τους τόκους τους καταβληθέντος ή πιστωθέντας ώς έν ^* 
τοις προηγουμένοις κατά τήν διάρκειαν του έτους του προηγουμένου 
τοΟ φορολογικού έτους ώς καΐ τό δνομα καΐ τήν διεύθυνσιν των προ
σώπων εις τά όποια δ τόκος κατεβλήθη ή έπιστώθη καί τό έν έκαστη 
περιπτώσει πιστωθέν ή πληρωθέν ποσόν τόκου : 

Νοείται οτι δέν θά είναι ανάγκη δπως ή τοιαύτη δήλωσις περιλαμ
βάνη τόκον καταβληθέντα ή πιστωθέντα είς οιονδήποτε πρόσωπον, 
έάν τό συνολικόν ποσόν του είς τό πρόσωπον τούτο καταβληθέντος 
ή πιστωθέντος τόκου δστις ά λ λ ω ς θά περιελαμβάνετο έν τη κατα
στάσει δέν ύπερβαίνη τάς εικοσιπέντε λίρας . 

(6) At κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου άπαιτούμεναι 
δηλώσεις και καταστάσεις θά ύποδάλλωνται έπί έντυπου εγκριθέντος 
υπό τοΟ Ε φ ό ρ ο υ . 

Μέρος "Εβδομον 

Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Α Ι Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α ! 

(Partnerships) 

Προσωτιικαΐ 38.—(1) 'Οσάκις εμπορική ή βιομηχανική τις έπιχείρησις, έπιτή
έταιρειαι δευμα ή βιοτεχνία, έλευθέριον ή άλλο τι ε π ά γ γ ε λ μ α άσκήται άπό ^ 

κοινού ύπό δύο ή πλειόνων προσώπων— 
(α) εισόδημα παντός εταίρου έκ της εταιρείας θά θεωρήται τό 

μερίδιον είς δ ούτος έδικαιούτο κατά τό έτος τό προηγού
μενον του φορολογικού έτους έπί του είσοδήματος της εται
ρείας, του τοιούτου είσοδήματος υπολογιζόμενου συμφώνως ** 
ταΐς διατάξεσι του παρόντος Νόμου, και θά περιλαμβανηται 
έν τη δηλώσει είσοδήματος τη γενομένη ύπό τοιούτου εταίρου 
δυνάμει των διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου' και 

(β) ό πρώτος τη τάξει έταΐρος, ήτοι ό έκ των εταίρων των 
διαμενόντων έν τή Δημοκρατία— 

(ι) είναι ό αναφερόμενος πρώτος έν τή εταιρική συμβάσει" ή 
(ii) έάν δέν ύπάρχη τοιαύτη σύμβασις, τό δνομα τοΰ οποίου 

είναι τό μόνον τό όποιον αναφέρεται εν τή συνήθει 
επωνυμία της εταιρε ίας ή αναφέρεται κατά προτεραι
ότητα του ονόματος των λοιπών εταίρων" ή 

(iii) είναι ό κύριος ομόρρυθμος εταίρος, έάν δ αναφερόμενος 
ώς πρώτος τή τάξει έταΐρος δέν είναι ομόρρυθμος 
έταΐρος, 

θά παραδίδη, οσάκις τούτο άπαιτήται ύπό του "Εφόρου, δή
λωσιν περί του είσοδήματος τής εταιρε ίας δι* οίονδήποτε 
έτος, του τοιούτου είσοδήματος υπολογιζόμενου συμφώνως 
ταΐς διατάξεσι του παρόντος Νόμου, καΐ θά δηλοΐ έν αύτη 
τ ά ονόματα και τάς διευθύνσεις των λοιπών εταίρων όμου 
μετά του ποσού" του μεριδίου έπί τοΟ είσοδήματος τής 
εταιρε ίας είς δ έδικαιούτο έκαστος έταΐρος διά τό έν 
λ ό γ ω έτος. * 

(2) 'Οσάκις ουδείς έταΐρος διαμένη έν τή Δημοκρατία, οΙαδήποτε 
δήλωσις, α ν α γ κ α ί α κατά τάς διατάζεις τοφ παρόντος άρθρου, θά * 
έτοιμάζηται καΐ έπιδίδήται Οπό τοΟ έν τη δημοκρατία διαμένοντος 
πληρεξουσίου, αντιπροσώπου, διευθυντοΟ ή εκπροσώπου τής εταιρείας. 



Μέρος "Ογδοον 

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Ι Σ Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ 

3 9 . — Π ) Ό "Έφορος θά προβαίνη είς τήν Φορολογίαν παντός ττροί· Ό "Εφορος 
σώπου υποκειμένου είς τόν φόρον το ταχύτερον ά π ό της έκπνεύσεως β*ΐκ>ΡολοΥβ· 
της προθεσμίας τής ορισθείσης δια τήν υπό τοΟ τοιούτου προσώπου 
παράδοσιν της δηλώσεως του. 

(2) Ό σ ά κ ι ς πρόσωπον τι έπέδωκε δήλωσιν, 6 "Εφορος δύναται— 
(α ) νά άποδεχθη τήν δήλωσιν και νά φορολόγηση βάσει ταύτης ' ή 
(6) νά άρνηθή νά άποδεχθη τήν δήλωσιν καΐ νά δρίση, κατά τήν 

κρίσιν αύτου, τό ποσόν του φορολογητέου είσοδήματος τοΟ 
προσώπου καΐ νά φορολόγηση τοΟτο αναλόγως . 

(3) Ό σ ά κ ι ς πρόσωπον τι δέν έπέδωκε δήλωσιν καΐ δ "Εφορος 
κρίνη δτι τό τοιούτον πρόσωπον υπέχει φορολογικήν ύποχρέωσιν, δ 
"Εφορος δύναται νά όρίση, κατά τήν κρίσιν αύτου, τό ποσόν τοΟ 
φορολογητέου είσοδήματος του τοιούτου προσώπου καΐ νά φορολό
γηση τοΟτο α ν α λ ό γ ω ς : 

Νοείται δτι ή τοιαύτη φορολογία ουδόλως επηρεάζει οιανδήποτε 
έτέραν εύθύνην ήν δύναται νά ΰπέχη τό τοιούτον πρόσωπον ώς έκ της 
αρνήσεως, παραλε ίψεως ή αμελείας παραδόσεως δηλώσεως. 

40.—(1) Προς τόν σκοπόν δπως διευκολυνθή ή <δε<5αίωσις του φόρου Διορισμός 
επί του είσοδήματος προσώπων διαμενόντων έν τη αλλοδαπή, δ &ντ"Ψ°^>· 
Υ π ο υ ρ γ ό ς των Οικονομικών δύναται νά διορίση άντιπρόσωπον είς αλλοδαπή. 
χώραν είς ήν ήθελε κρίνει τούτο έπάναγκες ή σκόπιμον, όστις θά 
διενεργή έρευνας έκ μέρους του 'Εφόρου, άναφορικώς προς πρό
σωπα ατινα ήθελον άποταθή είς τους τοιούτους αντιπροσώπους προς 
διευθέτησιν της φορολογικής των υποχρεώσεως. 

(2) Ό αντιπρόσωπος θά έξευρίσκη τό ποσόν του φορολογητέου 
είσοδήματος τοιούτου προσώπου συμφώνως τω παρόντι Νόμω και 
θά άποστέλλη προς τόν "Εφορον έκθεσιν άναφορικώς προς τούτο 
όμου μετά των λογαρ ιασμών και υπολογισμών έφ* ών βασίζεται ή 
έκθεσις καΐ δ "Εφορος θά χωρή είς τήν βεδαίωσιν τοΟ φόρου επί του 
τοιούτου προσώπου : 

Νοείται δτι, έάν ό "Εφορος κρίνη δτι έγένετο οιονδήποτε λάθος είς 
τους λογαρ ιασμούς ή υπολογισμούς, δύναται, πρίν ή προδή είς τήν 
έπιβολήν φορολογίας , νά ανάπεμψη τήν έκθεσιν διά περαιτέρω 
έξέτασιν. 

μένων. 

41.—(1) Ά φ ο ΰ συμπληρωθη ή βεδαίωσις του φόρου, ό "Εφορος Κατάλογοι 
θά έτοιμάζη καταλόγους (έν τω παρόντι Νόμω αναφερομένους ώς ^ ° * ο γ ο υ * 
«Φορολογικοί Κατάλογοι») των υποκειμένων είς φόρον προσώπων. 

(2) Οί φορολογικοί κατάλογοι θά περιέχωσι τ α ονόματα και τάς 
διευθύνσεις των υποκειμένων είς τόν φόρον προσώποίν, τό ποσόν του 
φορολογητέου είσοδήματος έκαστου προσώπου, τό ποσόν του ύφ' έκα
στου προσώπου πληρωτέου φόρου καί τοιαύτα £τερα στοιχεία ώς ό 
"Εφορος ήθελε κρίνει αναγκα ία . 

4 2 . Είς £καστον πρόσωπον, ούτινος τό δνομα εμφαίνεται έν τοις 
φορολογικοΐς καταλόγοις , θά έπιδίδηται, εντολή τοΰ 'Εφόρου, είτε 
&ta προσωπικής επιδόσεως είτε διά συστημένης επιστολής, είδοποί
η0ΐς απευθυνόμενη είς τήν συνήθη προσωπικήν ή έπαγγελματ ικήν 
άύτοΟ διαμονή ν, δηλουσα τό ποσόν του φορολογητέου είσοδήματος 
αύτου ώ ς καί τό ποσόν του ύπ* αύτοΟ πληρωτέου φόρου καί έφιστώσα 
fftv προσοχήν αύτόΟ επί τών δυνάμει του άρθρου 43 δικαιωμάτων 
«χυτούς 

ΈπΙδοσις 
ειδοποιή

σεως περί 
επιβολής 
φορολογίας 
προς τους 
φορολογου

μένους; '"'· 
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'Ενστάσεις 
κατατής 
φορολογίας. 

43.—(1) 'Εάν πρόσωπον τ ι άμφισβητη τήν γενομένην φορολογίαν, 
δύναται να ύποδάλη είς τον "Εφορον έγγραφον έ>στασιν και νά 
ζητήση τήν έπανεξέτασιν καΐ άναθεώρησιν της επιβληθείσης είς αυτόν 
φορολογίας. Ή τοιαύτη αίτησις δέον να καθορίζη επακριβώς τους 
λόγους της ενστάσεως εναντίον της φορολογίας και θά ύποβάλληται 
εντός δέκα πέντε ήμερων από της ημερομηνίας της επιδόσεως της 
είδοποιήσεως περί της επιβληθείσης φορολογίας : 

Νοείται δτι ό "Εφορος, ικανοποιούμενος δτι, λόγω απουσίας έκ 
της Δημοκρατίας, ασθενείας ή άλλης ευλόγου τινός αίτιας, το αμφι
σβητούν τήν φορολογίαν πρόσωπον δέν ήδυνήθη νά ύποβάλη τήν 
έ'νστασιν εμπροθέσμως, θά χορηγή εϋλογον κατά τάς περιστάσεις 
παράτασιν της προθεσμίας ταύτης. 

(2) Οι δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) λόγοι ενστά
σεως κατά της επιβληθείσης φορολογίας δύνανται, έκτος έάν ή αντί
θετος πρόθεσις ρητώς εκτίθεται έν τω παρόντι Νόμω, νά περιλαμβά
νωσι και οιονδήποτε ίσχυρισμόν περί εσφαλμένης ασκήσεως κ.ατό: 
τήν έπιδολήν της φορολογίας οιασδήποτε διακριτικής εξουσίας 
χορηγηθείσης τω Έφόρω. 

(3) "Αμα τη λήψει της έν έδαφίω
 c

( l ) αναφερομένης ενστάσεως, 
ό "Εφορος δύναται— 

(α) νά ζητήση παρά τοΰ προσώπου του ύποδαλόντος τήν έ'νστασιν 
νά προσαγάγη εντός της ειδικώς καθοριζομένης προθεσμίας 
τοιαύτα στοιχεία άναφορικώς προς τό εισόδημα τοΰ φορο
λογηθέντος προσώπου οΤα ό "Εφορος ήθελε κρίνει αναγκαία, 
ήτοι— 

(i) λογαριασμούς ίκανοποιουντας τόν "Εφορον, οΐτινες 
έξηλέγχθησαν ύπό ανεξαρτήτου έπαγγελματίου λογι
σχου, tyNfeKp^tvou πρ<_»ς τούτο υπό του "Υπουργού 
τών Οικονομικών δυνάμει τών διατάξεων τοΟ άρθρου 
53· 

ο 

(ϋ) λογιστικά βιβλία, έ'γγραφα και λοιπά αποδεικτικά 
στοιχεία και άλληλογραφίαν, αντίγραφα τραπεζιτικών 
και άλλων λογαριασμών άφορώντων είς τό εισόδημα 
αύτοΟ ή τό εισόδημα οιουδήποτε έξ αύτου έξηρτημέ
νου προσώπου, έξ ών οι υποβληθέντες λογαριασμοί
ήτοιμασθησαν 

(iii) καταστάσεις δεικνύουσας, καθ' ώρισμένην τινά ήμερο
μηνίαν, πλήρεις λεπτομέρειας του ενεργητικού και 
παθητικού της προσωπικής ή επαγγελματικής περι
ουσίας, ή αμφοτέρων, του ένισταμένου προσώπου ή 
οιουδήποτε έξ αύτοΰ έξηρτημένου προσώπου ώς και 
τοιαύτας ετέρας συμπληρωματικάς αποδείξεις ή 
άλλας λεπτομέρειας οίας ό "Εφορος ήθελε κρίνει 
αναγκαίας" 

(β) νά καλέση τό ένιστάμενον πρόσωπον ή οιονδήποτε έτερον 
πρόσωπον, τό όποιον ούτος νομίζει δτι είναι ίκανόν νά δωση 
μαρτυρίαν άναφορικώς προς τήν γενομένην φορολογίαν, 
πλην τοΟ γραμματέως, ύπηρέτου ή έτερου προσώπου έχοντος 
έμπιστευτικήν τίνα θέσιν έν τη υπηρεσία του ένισταμένου 
προσώπου, δπως έμφανισθή ενώπιον του και δύναται νά 
εξέταση τό τοιούτον πρόσωπον ενόρκως ή άλλως. 
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* Η φορολο

γία, κ.λ.π. 
δέν θα είναι 
άκυρος 
λόγ<ρ της 
έναύτη 
πλάνης 
•περί τά 
ονόματα ή" 
ιτεριγραφάς. 

(4) ΕΙς περίπτωσιν καθ* ήν επέρχεται συμφωνία μεταξύ τσΟ Ε φ ό ρ ο υ 
καΐ ΤΟΟ υποβάλόντος τήν ένστασιν διά τήν έπ ' αύτοΟ έπιβληθέΐσαν 
φσρολογίαν προσώπου άναφορικώς ττρός τό ποσόν δι* δ τ ό ένιστάμ€νσν 
πρόσωπον υπέχει φορολογικήν ύποχρέωσιν, ή φορολογία θ ά τροπο
ποιήται α ν α λ ό γ ω ς και θά έπιδίδηταί είς τό τοιούτον πρόσωπον είδο
ποίησις περί του όπ' αύτοΟ'πληρωτέου φόρου. 

44.—(1) Παν πρόσωπον δπερ, θεωρούν εαυτό ήδικημένον διά της Προσφυγή 
έπ ' .αύτοΟ επιβληθείσης φορολογίας, απέτυχε να έλθη είς συμφωνίαν κατΛτής 
μετά του Ε φ ό ρ ο υ ως προβλέπεται έν έδαφίω (4) τοΟ άρθρου 43, δύνα φορολογ1"?· 
ται νά άσκηση προσφυγήν είς τό Ά ν ώ τ α τ ο ν Συνταγματ ικόν Δικα
στήριον τής Δημοκρατίας . 

(2) Τό βάρος της αποδείξεως δτι ή φορολογία είναι υπερβολική 
επιρρίπτεται έπί του αίτητου έν τη προσφυγή. 

45.—(Τ) Φορολσγίάι, εντάλματα ή έτερα διαβήματα φερόμενα ως 
γενόμενα συμφώνως ταις διάτάξεσι του παρόντος Νόμου δέν άκυ
ρόυνται ουδέ λογίζονται άκυρα ή ακυρώσιμα δι* έλλειψιν τύπου, οϋτε 
τό κΟρός των θά έπηρεάζηται έκ λαθών, ατελειών ή παραλείψεων, 
έάν ουσιαστικώς συνάδωσι προς τό πνεύμα καΐ τόν σκοπόν του πα
ρόντος Νόμου και έάν τό φορολογηθέν πρόσωπον ή τό πρόσωπον 
έφ* οδ πρόετίθετο νά έπιβληθή φορολογ ία ή τό καθ* οίονδήποτε τρόπον 
έπηρεαζόμενον πρόσωπον προσδιορίζεται έν αύτοΐς συμφώνως τω 
κοινώ σκοπώ και άντιλήψει. 

(2) Τό κύρος γενομένης φορολογίας δέν θά άμφισβητηται ή έπη
ρεάζηται— 

(α) λ ό γ ω λάθους έν αύτη ως προς τό δνομα ή έπώνυμον του 
υποκειμένου της φορολογίας, τήν περιγραφήν του* εισοδή
ματος ή τοΟ ποσοΟ τοΟ επιβληθέντος φόρου" ή 

(β) λ ό γ ω ασυμφωνίας μεταξύ της φορολογίας και της περί αυτής 
σταλείσης ειδοποιήσεως : 

" Νοείται δτι ή περί αύτης σταλεΐσα είδοποίησις θά έπιδίδηταί δεόντως 
είς τό πρόσωπον τό όποιον ό "Εφορος εΐχε κατά νουν δπως φορολό
γηση καΐ ή τοιαύτη είδοποίησις θά περιέχη ουσιαστικώς και π ρ α γ μ α 
τικώς τά στοιχεία έπί τών οποίων βασίζεται ή φορολογία. 

4 6 . "Οσάκις ό "Εφορος κρίνη δτι πρόσωπον ύποκείμενον είς φορό
λογ ίάν δέν έφορολογήθη ή δτι τω επεβλήθη φόρος έλάσσων του 
δέοντος, δύναται εντός τοΟ φορολογικού έτους ή εντός έξ ετών άπό 
της λήξεως τούτου, νά έπιβάλη είς τό τοιούτο πρόσωπον τοσούτον 
φόρον ή τοσούτον συμπληρωματικόν φόρον ώς κατά τήν κρίσιν αύτοΟ 
έδει νά έπιβληθή έτΐΐ τοΟ προσώπου τούτου, κάΙ αί διατάξεις τοΟ 
παρόντος Νόμου θά έφαρμόζωνται έπί τοιαύτης φορολογίας και έπί 
του βάσει ταύτης επιβληθέντος φόρου : 

Νοείται δτι, έάν συνεπεία αποφάσεως έν τινι προσφυγή δυνάμει 
του άρθρου 44 του παρόντος Νόμου παραστή ανάγκη νά γίνη νέα 
φορολογία, τοιαύτη νέα φορολογία δύναται να γίνηται εντός τριών 
μηνών άπό της ημερομηνίας της τοιαύτης αποφάσεως. 

Μέρος "Εννατον 

Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η ΦΟΡΟΥ 
47.—(1) 'Εάν άποδειχθη, κατά τρόπον ίκανοποιουντα τόν "Εφορον, περιστάσεις 

δτι, άναφορικως προς φορολογικόν τι έτος, τιρόσωπόν τι κατέβαλε ύφ· ας έπι
φόρον, διά παρακρατήσεως fl άλλως , υπερβαίνοντα τό ποσόν τοΟ «*ρ*ψ"αι 
φόρου του ορθώς έπ ' αύτοΟ επιβλητέου, τό τοιούτον πρόσωπον θά φόρος· 
δικαιοΟται &ττ&ς τ φ άποοοθί} τό ούτω καθ* υπερβολή ν καταβληθέν 
ποσόν. 

Ή παράλει

ψις επιβολής 
φόρου ή ή 
επιβολή 
φόρου ελάσ

σονος τοΟ 
κανονικού 
6ύναται νά 
διευθετηθώ 
εντός Εξ 
ετών. 
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άβα δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου άπαίτηαις 6ι* έπιστροφήν 
δέον δτιως ύποβάλληται εντός fi& ετών άπό ^ ς λήξεως τ©# 

ογικοΰ* έτους είς δ ή άπαίτησις αναφέρεται καί, αν αϋτη γε\φ 
κτή, 6 "Εφορος θά έκδώση πιστοποιητικόν περί τοΟ έπιστρε

ου πρσου, άμα δέ τη λήψει του πιστοποιητικού ό Γενικός Λ&γ*8ϊΤψΐ 
θά διενεργήση έπιστροφήν τοΟ φόρου συμφώνως των έν τώ πιστοκο*^
τικφ διαλαμβανομένων. 

^ 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), ό 
δύναται νά άρνηθη τήν είς τίνα πρόσωπον έπιστροφήν φόρου ά\ 
ρικώς προς οιονδήποτε έτος κατά τό όποιον τό πρόσωπον τούτο 
κατεδικάσθη διά αδίκημα κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου fj 
κατά τό όποιον τοιούτον τι αδίκημα διαπραχθέν ύπό τοΟ προσώπου 
τούτου συνεβιβάσθη δυνάμει τών διατάξεων του άρθρου 72. 

(4) 'Οσάκις πρόσωπον τι δικαιούται δυνάμει των διατάξεων τοΟ 
παρόντος άρθρου δπως τφ έπιστραφη φόρος και εξουσιοδότηση, διά 
δεόντως κεκυρωμένης έγγραφου ειδοποιήσεως προς τόν "Εφορον, 
έτερον πρόσωπον διαμένον έν τη Δημοκρατία δπως είσπραξη έκ 
μέρους του τό προς έπιστροφήν ποσόν, ή τοιαύτη είδοποίησις θά υπό
κειται είς άτέλειαν άναφορικώς προς οίονδήποτε τέλος χαρτοσήμου 
πληρωτέον δυνάμει τοΟ εκάστοτε έν ίσχύΐ νόμου τοΟ αφορώ ντος είς 
τέλη χαρτοσήμου. 

Μέρος Δέκατον 

ΕΚΠΤΩΣΙΣ ΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΝ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

Συμβάσεις 
περί Απο

φυγής 
διπλής 
φορολογίας. 

Έκπτώοβις 
Οπομορφήν 
πιστώσβως. 

48.—(1) Έάν τό Ύπουργικόν Συμβούλιο ν διά διατάγματος δια
κήρυξη δτι έγένετο ή έν τώ Διατάγματι ειδικώς καθοριζομένη σύμ
βασις μ*τ« τής Κυβερνήσεως οίασδήποτε ^ώρ<χ^ έκτος της Δημοκρα
τίας προς τόν σκοπόν δπως παρασχεθη* Εκπτωσις λάγω διπλής φορο
λογίας άναφορικώς προς τόν φόρον εισοδήματος καί οίονδήποτε 
έτερον παρόμοιας φύσεως <^6ρον έπιβαλλόμενον υπό των νόμων της 
είρημένης χώρας, και δτι είναι σκόπιμον σπως ή σύμβασις αϋτη τεθη 
ένίσχύϊ, ή τοιαύτη σύμβασις θά ίσχύη έν σχέσει προς, φόρον εισοδή
ματος ανεξαρτήτως παντός έν οίωδήποτε νόμω περιλαμβανομένου. 

(?) Διάταγμα γενόμενον δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου δύναται 
νά αναι^ληθη διά μεταγενεστέρου διατάγματος. 

(3) "Οσάκις σύμβασίς τις, τίθεται έν ΙσχύΙ δυνάμει τοΟ παρόντος 
άρθρου, ή ύπό τοΟ άρθρου 4 επιβαλλομένη ύπόχρέωσις προς τήρησιν 
τρΰ:Γ απορρήτου δέν θά παρακωλόη τήν εΙς τόν δεόντως εξουσιοδοτη
μένοι δπάλληλον τής Κυβερνήσεως μεθνής έγένετ© ή σύμβασις κοινο
πόίησιν πληροφοριών ών ή κοινοποίησις είναι αναγκαία δυνάμει τη*ς 
συμβάσεως. 

49.—(1) ΑΙ διατάξεις τοΟ παρόντος άρθρου θά εφαρμόζωνται 
οσάκις, βάσει συμβάσεως γενομ&νηςδυνάμει τοΟ άρθρου 48, φόρος 
πληρωτέος επί εισοδήματος έν τ·Λ χώρα μετά τής Κυβερνήσεως τής 
οποίας έγίένετο ή σύμβασις θά ίκπίπτηται ύπό μορφήν πίστώσεως 
δναντι τοΟ φόρου τοΟ πληρωτέου έν τη Δημοκρατία άναφορικ/δς προς 
τό εΙσόδημα τό€το, εν τώ βαρόνη οέ αρθρω δ βρο«ς «αλλοδαπός 
φόρος> σημαίνει πάντα έν τη* μεθ* ^ς ή σύμβασης χώρα πληρωτέον 
φόρσν δστις δυνάμει τ % συμβάσεως Ιβά Ηδκπίιηηται ύπό μορφήν 
πιστώσεως. 
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(2) Τό ποσόν του έπί του εισοδήματος έπιβλητέου φόρου θα μειουται 
κατά τό ιτοσόν της πιστώσεως : 

Νοείται δτι τοιαύτη πίστωσις δέν θά παρέχηται δι* οίονδήποτε φορο
λογικόν έτος έάν τό είς τό εισόδημα δικαιούμενον πρόσωπον δέν 
διέμενεν έν τη Δημοκρατία κατά τό άντίστοιχον έτος. 

(3) Τό ποσόν της πιστώσεως δέν θά ύπερβαίνη τό ποσόν δπερ θά 
έξευρίσκετο έάν τό εισόδημα ύπελογίζετο συμφώνως ταΐς διατάξεσι 
τοΰ παρόντος Νόμου και έφορολογεΐτο διά φορολογικού συντελεστού 
δστις εξευρίσκεται έάν διαιρεθη ό έπιβλητέος φόρος (πριν ή χορη
γηθώσιν εκπτώσεις διά πιστώσεις βάσει της συμβάσεως της γενομέ
νης δυνάμει του άρθρου 48 του παρόντος Νόμου) έπί τοΰ συνολικοΟ 
είσοδήματος του δικαιουμένου εις τό είσόδημα προσώπου διά του 
ποσού του συνολικού εισοδήματος του προσώπου τούτου. 

(4) "Ανευ επηρεασμού των διατάξεων τοΰ εδαφίου (3), τό 
συνολικόν ποσόν πιστώσεως τό όποιον θά δύναται νά έπιτραπη ώς 
έκπτωσις καθ* οίονδήποτε φορολογικόν έτος άναφορικώς προς άλλο
δαπόν φόρον βάσει συμβάσεως γενομένης δυνάμει του άρθρου 48, 
δέν θά ύπερβαίνη τόν συνολικόν φόρον τον ύπ' αύτοΟ καταβλητέον 
διά τό ύπό έξέτασιν φορολογικόν έτος. 

(5) Κατά τόν ύπολογισμόν τοΰ ποσού του είσοδήματος— 
(α) δέν θά έπιτρέπηται έκπτωσις άναφορικώς προς άλλοδαπόν 

φόρον είτε ό τοιούτος φόρος αναφέρεται είς τό αυτό είτε 
είς οίονδήποτε έτερον είσόδημα" 

(β), εις περιπτώσεις καθ' άς ό έπιβλητέος φόρος εξαρτάται έκ 
του ποσού του ληφθέντος έν τη Δημοκρατία, τό τοιούτον 
ποσόν θά έπαυξάνηται διά του αναλόγου ποσού του αλλο
δαπού φόρου άναφορικώς προς τό είσόδημα τούτο' 

(γ) είς περιπτώσεις καθ' άς τό είσόδημα περιλαμβάνει μερί
σματα εταιρειών και δυνάμει της συμβάσεως αλλοδαπός 
φόρος μή έπιβλητέος αμέσως ή διά παρακρατήσεως έπί των 
μερισμάτων δέον νά ληφθη ύπ* όψιν διά νά άποφασισθη κατά 
πόσον θά χορηγηθη οιαδήποτε πίστωσις έναντι τοΰ φόρου 
άναφορικώς προς τά μερίσματα ταύτα, τό ποσόν τοΰ εισο
δήματος θά έπαυξάνηται διά τοΰ ποσοΰ τοΰ άλλοδαποΰ φόρου 
τοΰ μή ούτως έπιβλητέου Οστις δέον νά ληφθη ύπ' δψιν διά 
τόν προσδιορισμόν τοΰ ποσοΰ της πιστώσεως : 

Νοείται δτι ανεξαρτήτως παντός έν ταΐς προηγουμέναις διατάξεσι 
τοΰ παρόντος εδαφίου διαλαμβανομένου, θά άφαιρήται έκ τοΰ 
θεωρητικοΰ ποσοΰ τοΰ άλλοδαποΰ είσοδήματος παν ποσόν καθ* δ ό 
αλλοδαπός φόρος υπερβαίνει τήν άντίστοιχον πίστωσιν. 

(6).Αϊ έν ταΐς παραγράφοις (α) κα£ (β) τοΰ εδαφίου (5) δια
τάξεις θά εφαρμόζονται διά τόν ύπολογισμόν τοΰ θεωρητικού συνολι
κού είσοδήματος έπί τω σκοπώ δπως καθορισθη ό έν τω έδαφίω 
(3) αναφερόμενος συντελεστής" θά εφαρμόζω νται δέ ωσαύτως 

είς τοιούτους υπολογισμούς άναφορικώς προς πάν είσόδημα είς τήν 
περίπτωσιν τοΰ οποίου δέον νά χορηγηθη πίστωσις δΓ άλλοδαπόν 
φόρον δυνάμει της εκάστοτε έν ίσχύϊ συμβάσεως της γενομένης 
δυνάμει τοΰ άρθρου 48. 

(7) Ό σ ά κ ι ς 
(α) ή σύμβασις προβλέπη, άναφορικώς προς μερίσματα ώρισμέ

νων τάξεων ουχί δμως προς μερίσματα έτερων τάξεων, δτι 
αλλοδαπός φόρος, μή έπιβλητέος αμέσως ή διά παρακρα
τήσεως έπί μερισμάτων, θά λαμβάνηται ύπ' δψιν διά νά άπο
φασισθη κατά πόσον θά χορηγηθη πίστωσις έναντι τοΰ φόρου 
άναφορικώς προς τά τοιαύτα μερίσματα" και 
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Συμψηφισμός 
φόρου παρα
κρατηθέντος 
έκ μερισμά
των ύπό 
εταιρειών 
επηρεαζό
μενων ύπό 
εκπτώσεων 
χορηγου
μένων λόγω 
ΒιπΧής 
φορολογίοχ 

(β) πλτιρώνωνται μερίσματα μή εμπίπτοντα έν τινι τάξει περί 
ής έγένετο τοιαύτη πρόβλεψις έν τ$ συμβάσει, 

τότε, έάν τά μερίσματα πληρώνονται είς έταιρείαν έλέγχουσαν. 
αμέσως ή εμμέσως, ουχί άλιγώτερον τοΟ ήμίσεος τών παρεχόντων 
δικαίαίμα ψήφου μετοχών τής καταβαλλούσης τά μερίσματα εται
ρείας, θά χορηγήτάι πίστωσις ώς έάν τά μερίσματα ένέπιπτον £y τΐν'ι 
τάξει περί ής έγένετο τοιαύτη πρόβλεψις έν τή συμβάσει. 

(8) Ή δυνάμει τοιαύτης συμβάσεως χορηγούμενη πίστωσις έναντι 
τοΟ φόρου τοΰ επιβαλλομένου επί τοΟ εΙσοδήματος οίουδήποτε προ
ocimoo δι* οίονδήποτε φορολογικών 6τος δέν θά παρέχηται έάν τό 
πρόσωπον τοΰτο ήθελεν οϋτω επιλέξει διά τό ύπό έξέτασιν 6τος. 

(9) 'Απαιτήσεις δι' ^κπτωσιν ύπό μορφήν πιστώσεως θά ύποβάλ
λωνται τό βραδύτερον εντός £ξ ετών άπό του τέλους του οικείου 
φορολογικού έτους, έν περιπτώσει δέ διαφοράς ώς προς τό έκπεστέον 
ποσόν, ή άπαίτησις θά υπόκειται είς ένστασιν καΐ προσφυγήν £ν ώ 
τρόπω καΐ ή φορολογία. 

4ΤΟ) 'Οσάκις τό ποσόν οιασδήποτε πιστώσεως χορηγούμενης δυνά
μει συμβάσεως καθίσταται ύπέρμετρον ή ανεπαρκές ώς έκ της τροπο
ποιήσεως τοΟ ποσού τοΟ φόρου του πληρωτέου έν τη Δημοκρατία 
ή άλλαχοΰ, αϊ διατάξεις του παρόντος Νόμου αϊ περιορίζουσα', τόν 
χρόνον εντός τοΟ οποίου δύναται νά έπιβληθή φορολογία ή νά ύπο
βληθώσιν αίτήσεις δι' έκπτωσιν, δέν θά εφαρμόζονται επί φορολο
γιών ή απαιτήσεων αΐτινες αποτελούν άναγκαΐον έπακόλουθον της 
γενομένης τροποποιήσεως, έφ* δσον α! τοιαύται φορολογίαι και απαι
τήσεις γίνονται πρό της παρελεύσεως £ξ ετών άπό του χρόνου καθ' δν 
έγένοντο, έν τη Δημοκρατία ή άλλαχοΰ, άπασαι αϊ φορολογίαι, τρο
ποποιήσεις ή αλλαι επιλύσεις αΐτινες ήσαν ουσιώδεις διά νά άπο
φασισθη κατά πόσον πρέπει νά χορηγηθη πίστωσίς τις. 

50.—(1) 'Οσάκις ό καταβληθείς ft πληρωτέος ύπό τίνος εταιρείας 
φόρος έπηρεάζηται έκ της χορηγήσεως εκπτώσεως λόγω διπλής 
φορολογίας, τό δυνάμει τοΟ άρθρου 27 συμψηφιστέον ποσόν ή τό 
δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 47 έπιστρεπτέον τοιούτο, 
άναφορικώς προς τόν φόρον τόν παρακρατητέον έκ παντός μερίσμα
τος Καταβαλλομένου ύπό της εταιρείας, θά μειουται ώς ακολού
θως : — 

(α) έάν φόρος δέν είναι έπιβλητέος έπί του μερισματοδόχου 
αναφορικές προς τό μέρισμα, ή μείωσις θά εΤναι ποσόν ίσον 
προς τόν φόρον έπί του ακαθαρίστου μερίσματος, ύπολογι
ζόμενον βάσει τοΰ έν έκάστή περιπτώσει συντελεστοΰ εκπτώ
σεως λόγω διπλής φορολογίας* 

(β) έάν δ φορολογικός συντελεστής 6 έπιβλητέος έπί τοΰ μερι
σματοδόχου άναφορικώς προς τό μέρισμα εΐναι μικρότερος 
τοΰ συντελεστού εκπτώσεως λόγω διπλής φορολογίας τοΰ 
εφαρμοζομένου έν έκαστη περιπτώσει έπί του μερίσματος, 
ή μείωσις θά είναι ποσόν ίσον προς τόν φόρον, κατά τήν 
διαφοράν μεταξύ τών δύο τούτων συντελεστών, έπί του 
ακαθαρίστου μερίσματος. 

(2) Διά τους σκοπούς τοΟ παρόντος άρθρου, d βρος «ε*κπτωσις 
λόγω διπλής φορολογίας» έχει τήν αυτήν gwoiav ώς έν τφ όφθρω 26 
καΐ ό δρος «6 συντελεστΛς εκπτώσεως λόγφ διπλής Φορολογίας» 
σημαίνει τόν συντελεστή ν όστις αντιπροσωπεύει τό πόσον καθ* β ό 
διά τήν έξεύρεσιν τοΰ έκ τοΟ μερίσματος αφαιρετέου φόρου συντε
λεστής υπερβαίνει τόν αντΧστοιχσν καθαρόν Κυπριακόν συντελεστήν. 
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Μέρος Ένδέκατον 

ΓΕΝΙΚΑΙ Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Α Ι ΤΟΥ ΕΦΟΡΟΥ 
5 1 . Ό "Εφορος δύναται, bC έγγραφοι* αύτσΟ ειδοποιήσεως, να ·Εξου«Κα 

απαίτηση π α ρ ά παντός προσώπου δπως τω παράσχη τοιαύτα στοι ™ο "Εφόρου 
χεϊα άναφορικώς προς το εΙσόδημα του προσώπου τούτου οΐα ούτος *?ωςΐ ι σ ι" 
ί)θελε κρίνει α ν α γ κ α ί α διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ή δπως ^φο^ν 
έμφανισθή ενώπιον αύτοΰ και δώση μαρτυρίαν, ενόρκως ή άλλως , στοιχείων, 
άναφορικώς προς τό εισόδημα του και π ρ ο σ α γ ά γ η λογαριασμούς , 
βιβλία, ή ά λ λ α έ γ γ ρ α φ α ευρισκόμενα ύπό την φύλαξιν ή τόν έλεγχόν 
του και σχετιζόμενα μέ τό εισόδημα του. 

52.—(1) Ό "Εφορος δύναται νά απαίτηση παρά παντός δημοσίου οι δημόσιοι 
υπαλλήλου δπως τω παράσχη τοιαύτα στοιχεία οΤα δυνατόν νά χρει ύ^λλίλοι 
ασθώσι διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου και τά όποια δυνατόν ^^φορον, 
νά εύρίσκωνται έν τη κατοχή τοΟ τοιούτου υπαλλήλου. 

(2) Πάς δημόσιος υπάλληλος έχων ύπό τήν φύλαξιν αύτοΰ μη
τρώα, βιβλία, άρχε ϊα ή ά λ λ α έ γ γ ρ α φ α ων ή έξέτασις δυνατόν νά 
βοηθήση είς τήν εξασφάλισα φόρου ή νά άποδείξη ή όδηγήση εις 
τήν άνακάλυψιν οιουδήποτε δόλου ή παραλείψεως άναφορικώς προς 
φόρον, οφείλει νά έπιτρέπη είς οιονδήποτε δεόντως δι' έ γ γ ρ α φ ο υ 
του 'Εφόρου έξουσιοδοτημένον πρόσωπον δπως έν καταλλήλω χρόνω 
έξετάση προς τούτο τά τοιαύτα μητρώα, βιβλία, αρχε ία ή ά λ λ α 
έ γ γ ρ α φ α και λάβη τάς α ν α γ κ α ί α ς σημειώσεις και αντ ίγραφα άνευ 
καταβολής τέλους ή άλλου τινός δικαιώματος. 

(3) Ουδείς δημόσιος υπάλληλος θά υποχρεούται δυνάμει του πα
ρόντος άρθρου δπως αποκάλυψη πληροφορίας ή στοιχεία άναφορικώς 
προς τά όποια υπέχει νόμιμον ύποχρέωσιν δπως τηρήση απόλυτον 
έχεμύθειαν. 

(4) Έ ν τω παρόντι άρθρω ό δρος «δημόσιος υπάλληλος» περιλαμ
βάνει και πάντας τους έν τή υπηρεσία έκαστης τών δύο Κοινοτικών 
Συνελεύσεων ή" οιουδήποτε τών Δήμων υπαλλήλους. 

5 3 . Λογαριασμοί και προσδιορισμοί τοΰ φορολογητέου είσοόήμα Λογαριασμοί 
τος προσαγόμενοι τω Έ φ ό ρ ω ή συνοδεύοντες φορολογικάς δη>ώ έτοιμασθέν
σεις υποβαλλόμενος τω Έ φ ό ρ ω δυνατόν, έν τη ύπό τοΰ Ε φ ό ρ ο υ τ ε ς κ σ 

ενασκήσει της διακριτικής του εξουσίας, νά μη ληφθώσιν ύπ' δψιν βέντεςύπο 
έάν δεν ήτοιμάσθησαν και έπιστοποιήθησαν ύπό τίνος ανεξαρτήτου t-nayyeX-
λογιστοΰ άσκοΰντος ε π ά γ γ ε λ μ α έν τη Δημοκρατία και δεόντως ματιών̂  
εξουσιοδοτημένου ύπό τοΰ Υπουργού τών Οικονομικών δπως έτοι °ν ισχων· 
μάζη λογαριασμούς και προσδιορισμούς φορολογητέου εισοδήματος 
διά σκοπούς επιβολής φόρου εισοδήματος. Ό Υπουργός τών Οικο
νομικών δύναται, κατά τήν έκδοσιν τοιαύτης άδειας νά έπιβάλη τοι
ούτους δρους οίους ήθελε κρίνει αναγκαίους ή σκόπιμους διά τήν 
έξασφάλισιν της ετοιμασίας και υποβολής λογαρ ιασμών δεικνυόν
των τήν αληθή και ακριβή δήλωσιν τών κερδών ή ζημιών εμπορικής 
ή βιομηχανικής επιχειρήσεως, επιτηδεύματος ή βιοτεχνίας, ελευθε
ρίου ή άλλου τινός ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς : 

Νοείται δτι ό Υ π ο υ ρ γ ό ς τών Οικονομικών δύναται οποτεδήποτε 
νά αφαίρεση τήν τοιαύτην άδειαν έκ προσώπου έπαγγελλομένου 
τόν λογιστήν ή έκ τίνος μέλους ανήκοντος είς οίκον τοιούτων / ο γ ι 
στών, έάν ή ικανότης ή συμπεριφορά τοΰ λογιστοΰ έν τή ετοιμασία 
λογαρισμών ή προσδιορισμών τοΰ φορολογητέου εισοδήματος δικαιο
λογε ί τοιαύτην ένέργειαν έκ μέρους τοΰ Υπουργού Οικονομικών : 

Νοείται περαιτέρω δτι οιαδήποτε άπόφασις τοΰ Υπουργού τών 
Οικονομικών βάσει τοΰ παρόντος άρθρου θά δύναται νά άναθεω
ρηθή ύπό τοΰ Υπουργ ικού Συμβουλίου συμφώνως τοις Κανονισιαοΐς 
τοϊς γενομένοις δυνάμει τοΰ άρθρου 76. 
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Λογιστικά 
βιβλία 
δέον νά 
σφραγί
ζονται και 
ύπογρα
φωνται 
ύπό τοΰ 
Εφόρου. 

'Αδιανέμη
τα κέρδη 
εταιρειών 
θεωρούμενα 
ώς διανεμη
μένα ύπό 
μορφήν με
ρίσματος. 

54.—(1) Δια τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου, λογιστικά βιβλία 
δέν θά γίνονται δεκτά ώς μαρτυρία υπέρ τοΰ φορολογουμένου προ
σώπου ενώπιον δικαστηρίου ούτε θά δύνανται νά χρησιμοποιηθώσιν 
ύπό λογιστοΰ ώς βάσις δια την έτοιμασίαν λογαριασμών και προσδιο
ρισμών του φορολογητέου εισοδήματος έάν δέν φέρωσι την σφραγίδα 
και υπογραφή ν του Εφόρου. 

(.2) Δια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου— 
«δικαστήριον» σημαίνει οιονδήποτε δικαστήριον εις τήν Δημο

κρατίαν" 
«λογιστικά βιβλία» σημαίνει ταμεΐον, γενικόν ήμερόλόγιον, βιβλί

ον αγορών και πωλήσεων, βιβλίον αποθήκης και τά καθολικά, εξαι
ρουμένων των καθολικών είς τά όποια χρησιμοποιούνται κινητά 
φύλλα. 
(3) Ή Ισχύς τοΰ παρόντος άρθρου άρχεται τήν Ιην Ιανουαρίου, 

1963. 
55.—(1) Όσάκις ό "Εφορος κρίνη ότι εταιρεία τις περιορισμένης 

ευθύνης, ελεγχομένη ύπό προσώπων ουχί πλειόνων τών πέντε, προς 
τόν σκοπόν όπως άποφευχθή ή πληρωμή φόρου ή έπιτευχθή μείωσις 
αύτοΰ, δέν διένειμεν είς τους μετόχους ώς μέρισμα κέρδη έτους τινός 
ή ετέρας τινός διαχειριστικής περιόδου άναφορικώς προς τήν οποίαν 
έχουν έτοιμασθή λογαριασμοί, άτινα ήδύναντο νά διανεμηθώσι χωρίς 
νά προξενηθή βλάβη είς τήν έπιχείρησιν της εταιρείας ή είς τήν δια
τήρησιν, έπέκτασιν ή άνάπτυξιν της τοιαύτης επιχειρήσεως, θά δύναται 
νά θεώρηση μέρος μέχρις 75% τών τοιούτων αδιανέμητων κερδών ώς 
διανεμηθέν ύπό μορφήν μερίσμοττος είς τους μετόχους τους κοττέ
χοντας κατά κυριότητα μετοχάς κατά τήν ήμερομηνίαν συγκλήσεως 
της ετησίας γενικής συνελεύσεως καθ* ήν ol σχετικοί λογαριασμοί 
ενεκρίθησαν ή κατά τήν λήξιν της ετέρας διαχειριστικής περιόδου 
άναφορικώς προς τήν οποίαν έχουν έτοιμασθή λογαριασμοί και τά 
επηρεαζόμενα πρόσωπα θά φορολογώνται αναλόγως : 

Νοείται δτι— 
(α) ποσά έκ του ετησίου εισοδήματος της εταιρείας δαπανη

θέντα ή χρησιμοποιηθέντα ή άτινα προορίζονται δπως δα
πανηθώσιν ή χρησιμοποιηθώσι : — 

(i) διά τήν πληρωμή ν της αξίας της εργασίας, επιχειρή
σεως ή περιουσίας προς κτήσιν της οποίας συνέστη ή 
εταιρεία, ή ή όποια ήτο ή πρώτη ύπό της εταιρείας 

κτηθεΐσα σημαντικής αξίας εργασία, έπιχείρησις 
ή περιουσία" ή 

(ii) διά τήν έξαγοράν ή άποπληρωμήν παντός μετοχικού 
ή ομολογιακού δανείου ή χρέους (περιλαμβανομένου 
και τοΰ ποσοΰ πάσης υπέρ τό όνομαστικόν ποσόν τοΰ 
τοιούτου μετοχικού ή ομολογιακού δανείου ή χρέους 
καταβολής (premium)) εκδοθέντος ή συνομολογηθέν
τος διά τήν πληρωμην της αξίας τής τοιοώτης εργα
σίας, επιχειρήσεως ή περιουσίας, ή εκδοθέντος ή συνο
μολογηθέντος προς έξεύρεσιν χρημάτων χρησιμοποιη
θέντων ή προοριζομένων δπως χρησιμοποιηθώσι 6ιά 
τοιαύτην πληρωμην" ή 

(iii) διά τήν κάλυψιν πάσης υποχρεώσεως τής εταιρείας 
άναφορικώς προς τήν κτήσιν τοιαύτης εργασίας, επι
χειρήσεως ή περιουσίας' ή 

(iv) διά τήν έξαγοράν ή άποπληρωμήν παντός μετοχικού 
ή ομολογιακού δανείου ή χρέους (περιλαμβανομένου 
καΐ τοΰ ποσοΰ πάσης υπέρ τό όνομαστικόν ποσόν τοΰ 
τοιούτου μετοχικοΰ ή όμολογιακοΰ δανείου ή χρέους 
καταβολής (premium)) εκδοθέντος ή συνομολογηθέντος 
άλλως ή αντί επαρκούς αντιπαροχής' καΐ 

(β) ποσά δαπανηθέντα ή χρησιμοποιηθέντα ή ατινα προορίζον
ται δίχως δαπανηθώσιν ή χρησιμοποιηθώσι κατ* άκολου
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θίαν ή συνεπείς οίασδήποτε μή γνησίας ή είκονικής "πρά
ξεως, 

θά λογίζωνται ώς ποσά άτινα ήδύναντο νά διανεμηθώσι χωρίς νά 
έπενεχθή βλάβη έπί τής υφισταμένης επιχειρήσεως τής εταιρείας 
ή έπί της διατηρήσεως, επεκτάσεως ή αναπτύξεως τής τοιαύτης επι
χειρήσεως : 

Νοείται περαιτέρω δτι είς περίπτωσιν διαλύσεως της εταιρείας το 
σύνολον των αδιανέμητων αυτής κερδών τής τελευταίας διαχειριστι
κής περιόδου θά λογίζηται ώς διαθέσιμον διά διανομήν ύπό μορφήν 
μερίσματος. 

^2) Πάς συμπληρωματικός φόρος πληρωτέος ύπό μετόχου εται
ρείας ελεγχομένης ύπό προσώπων ουχί πλειόνων των πέντε συνεπεία 
υποθετικής διανομής μερίσματος ώς προβλέπεται έν έδαφίω (1) 
του παρόντος άρθρου θά εΐναι απαιτητός κατά πρώτον λόγον παρά 
τοΟ ενδιαφερομένου μετόχου κάΙ έάν οδτος άρνηθή ή δέν δύναται νά 
καταβάλη τόν τοιούτον φόρον δταν ούτος καταστη νομικώς απαιτη
τός, θά ανακτάται έκ τής ενδιαφερόμενης εταιρείας κατά τίνα των 
έν τω παρόντι νόμω είδικώς καθοριζομένων τρόπων. 

(3) Έ ν τω παρόντι &ρΒρω ό δρος «εταιρεία ελεγχομένη ύπό προ
σώπων ουχί πλειόνων των πέντε» σημαίνει έταιρείαν έν ή ό αριθμός 
των μετόχων δέγ υπερβαίνει τους πεντήκοντα και έν ή πλέον του 
ήμίσεος των έκδοθεισών μετοχών κατέχεται ύπό προσώπων ών ό 
αριθμός δέν υπερβαίνει τό πέντε, των συζύγων αυτών ή τών ανηλί
κων τέκνων των, είτε προσωπικώς είτε δι* αντιπροσώπων. 

56.— (1) 'Οσάκις ό Έφορος κρίνη δτι πράξίς τις ήτις ελαττώνει ·ο.ρισμέναι 
ή θά ήλάττωνε τό ποσόν τοΟ ύπό τίνος ηροσώττου καταβλητέου φόρου πράξεις ΘΛ 
δέν είναι γνησία ή είναι είκονική, θα δύναται νά άγνοήση οία^δή ν̂νοώνχαι. 
ποτέ τοιαύτην πραξιν και τά ενδιαφερόμενα πρόσωπα θά φορολο
γώνται αναλόγως. 

(2) "Οσάκις δυνάμει ή συνεπεία διαθέσεως γενομένης έν ζωή του 
διαθέτου, εξαιρέσει διαθέσεως γενομένης αντί άξίαν έχούσης και 
επαρκούς αντιπαροχής, καταβάλλεται εισόδημα είς πρόσωπον τι 
ή προς όφελος προσώπου τινός εντός του έτους του αμέσως προη
γουμένου του φορολογικού τοιούτου, τό τοιούτον είσόδημα θά λογί
ζηται, διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ώς είσόδημα του δια
θέτου έάν κατά τήν έναρξιν του έτους του προηγουμένου του φορο
λογικού τό πρόσωπον προς δφελος τοΰ οποίου έγένετο ή διάθεσις 
δέν είχε συμπεπληρωμένον τό 18ον έτος τής ηλικίας του και ήτό 
άγαμον. 

(3) Έ ν τω παρόντι άρθρω ό δρος «διάθεσις» περιλαμβάνει πάν 
καταπίστευμα ώς καΐ πάσαν δωρεάν, ή συμφωνίαν ή διευθέτησιν διά 
μεταβίβασιν είσοδήματος ύπό του δικαιούχου είς άλλο πρόσωπον, 
καί πάσάν μεταβίβασιν περιουσιακών στοιχείων ύπό του Ιδιοκτήτου 
είς άλλο πρόσωπον. 

Μέρος Δωδέκατον 
Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ι Σ ΚΑΙ Α Ν Α Κ Τ Η Σ Ι Σ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 

57.—(1) Ό Έφορος θά άποστέλλη άπό καιρού είς καιρόν εις τόν 
Πρώΐόν Λειτουργόν Προσόδων κεκυρωμένα άποοτΐάσμοπα έκ τών 
φορολογικών καταλόγων περιέχοντα τά ονόματα καί τάς διευθύνσεις 
φορολογηθέντων προσώπων ομού μετά του ποσού του ύφ' έκαστου 
τοιούτου προσώπου πληρωτέου φόρου. 

(2) Είς περιπτώσεις καθ* άς έπεδόθη ένστασις ή ήσκήθη προσφυγή 
έν τώ Άνωτάτω Συνταγματικώ Δικαστηρίω τής Δημοκρατίας, ή 
είσπραξις του φόρου θά άναστέλληται μέχρις οδ ή τοιαύτη Ινστασις 
ή προσφυγή άποφασισθή : 

Νοείται δτι ό Πρώτος Λειτουργός Προσόδων θά δύναται έν οιαδή
ποτε τοιαύττ) περιπτώσει νά υποχρέωση τό φορολογηθέν τχρύσο-ηον 
δπϋ£< καταβάλη τό μή άμφισβητούμενον μέρος του φόρου. 

Άποσηα

σματα^ορβ

λόγικων 
κοααλόνων 
θά αποστέλ

λονται: είς 
τόν Πρωίτόν 
Λειτουργόν 
Γίροσόδων 
ακολουθη

τέαδιαδι

κασία δσακις 
ίκκρβμί) 
ενστασις ή 
προσφυγή. 
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Π(κ>Η(·ομΙα 
καταβολής 
τοΟ φόρου. 

Πρόστιμον 
έν περι
πτώσει μ ή 
καταβολής 
τοΟ φόρου 
καΐ καταναγ
καστική 
είσπραζις. 

ΕΙσπραξις 
τοΟ φόρου 
μετά τήν 
έκδίκασιν 
της ενστά

σεως ή 
προσφυγής. 

Λήψις 
δικαστικών 
μέτρων ύπό 
τοΟ 'Εφόρου 
διά τήν dva

κτησιν φόρου. 
"Ανακτησις 
τοΰ φόρου. 

5 8 . Ό φόρος θά καταβάλληται πρό ή κατά τήν καθορισθεκχχν 
ήμερομηνίαν ή ημερομηνίας : 

Μοεΐται δτι είς περιπτώσεις καθ' α ς 6 "Εφορος Ικανοποιείται δτι 
θά προκληθη υπέρμετρος δυσχέρεια έάν έπιμένη δπως τό δλον ποσόν 
του επιβληθέντος φόρου καταβληθή πρό ή κατά τήν καθορισθεΐσαν 
ήμερομηνίαν, οδτος δύναται νά προβή ε[ς δικαίας κατά τήν 
κρίσιν του διευθετήσεις διά τήν διά δόσεων καταβολήν του φόρου, 
δταν δε γενώσι τοιαυται διευθετήσεις, πάσα άξίωσις περί πληρωμής 
τοΰ έν τω έπομένω άρθρω αναφερομένου προστίμου θά έγκατα
λείπηται : 

Νοείται περαιτέρω δτι έάν πρόσωπον τι, παρ ' ου ό "Εφορος συν.φώ
νησεν δπως άποδεχθή καταβολήν του φόρου διά δόσεων, παραλή ίψη 
νά καταβάλη τόν φόρον κατά τάς γενομένας διευθετήσεις, ό "Εφο
ρος θά δύναται, δι* έγγραφου αύτοΟ είδοποιήσεως προς τό ένδ'.αφε
ρόμενον πρόσωπον νά άκυρώση τάς γενομένας διευθετήσεις και νά 
απαίτηση δπως καταβληθή τό ύπόλοιπον τοΰ φόρου εντός εϊκοσ ι δύο 
ήμερων άπό της ημερομηνίας της επιδόσεως της ειδοποιήσεως και 
αμα τη παρόδω της προθεσμίας ταύτης, τό έν τω άρθρω 59 άναφε
ρόμενον πρόστιμον θά έπιβάλληται έπί πα\αός οφειλομένου υπο
λοίπου. 

5 9 . Έ ά ν ό φόρος δέν καταβληθή πρό ή κατά τήν καθορισθεΐσαν 
ήμερομηνίαν

(α) ποσόν ίσον προς πέντε τοις εκατόν έπϊ τοΰ ποσοΰ του πλη
ρωτέου φόρου θά προστίθηται είς αυτό και αί διατάξεις τοΰ 
παρόντος νόμου αί άναφερόμεναι είς τήν εϊσπραξιν και άνά
κτησιν τοΰ φόρου θά εφαρμόζονται διά τήν εϊσπραξιν καί 
άνάκτησιν τοΰ τοιούτου ποσοΰ' καί 

(β) ό Πρώτος Λειτουργός Προσόδων δύναται νά προβη είς 
καταναγκαστικήν εϊσπραξιν τοΰ φόρου εϊτε βάσει τοΰ εκά
στοτε έν τη ΛηιιοκροΓτία έν ίσνύϊ νόμου τοΰ προνοοΰντος διά 
τήν εϊσπραξιν φόρων είτε ώς προβλέπεται έν άρθρω 61 : 

Νοείται δτι ό "Εφορος δύναται, είς πλήρως δικαιολογη
μένος περιπτώσεις, νά παραιτηθη της αξιώσεως του έπί τοΰ 
δλου ή μέρους τοΰ δυνάμει τοΰ εδαφίου (α) τοΰ παρόντος 
άρθρου πληρωτέου προστίμου. 

6Q. Είς περιπτώσεις καθ ' ά ς ή πληρωμή τοΰ φόρου ανεστάλη έν 
δλω ή έν μέρει μέχρι της εκδικάσεως της ενστάσεως, έν ή περιπτο>σει 
ήθελεν επέλθει συμφωνία μεταξύ τοΰ ένισταμένου προσώπου καί τοΰ 
Ε φ ό ρ ο υ άναφορικώς προς τό ποσόν τοΰ πληρωτέου φόρου, δ τοιού
τος φόρος θά καταβάλληται εντός 15 ήμερων άπό της ημερομηνίας 
της επιδόσεως της είδοποιτ^σεως περί τοΰ πληρωτέου φόρου ή εντός 
τοιαύτης μακροτέρας προθεσμίας οΐαν ό "Εφορος ήθελεν ορίσει, 
έάν δέ ό τοιοΰτος φόρος δέν καταβληθή εντός της είρημένης προθε
σμίας θά εφαρμόζονται αί διατάξεις τοΰ άρθρου 59 ώς έάν ή ημε
ρομηνία καθ* ή*ν έξέπνευσεν ή τοιαύτη προθεσμία ήτο ή καθορισθεί
σα διά πληρωμήν ημερομηνία. 

6 1 . Ό "Εφορος δύναται νά λάβη δικαστικά μέτρα διά τήν πληρω
μήν τοΰ φόρου εναντίον παντός προσώπου έφ' οδ επεβλήθη φόρος καί 
δύναται νά ανάκτηση τοΰτον μεθ* δλων των δικαστικών έξόοων ώς 
χρέος όφ^ιλόμενον προς τήν Δημοκρατίαν. 

62.—(1) 'Ανεξαρτήτως παντός διαλαμβανομένου έν τώ παρόντι 
η* οϊωδήποτε έτέρω νόμω άφορώντι είς τήν εϊσπραξιν φορών, έάν, 
έν ειδική τινι περιπτώσει, ό "Εφορος έχη λόγους νά πιστεύη δτι 
φόρος επιβληθείς έπί προσώπου τινός δυνατόν νά μή άνακτηθη, δύ
ναται δι* έγγραφου αύτοΰ ειδοποιήσεως προς τό ένδιαφερόμενον 
πρόσωπον νά απαίτηση δ π ω ς ό φόρος καταβληθή εντός της έν τη 
τοιαύτη ειδοποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας. Ό τοιούτος φόρος 
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θά καθίσταται απαιτητός άμα τη παρόδω της οϋτω καθορισθείσης 
* προθεσμίας καί έν περιπτώσει μη καταβολής αύτου,ι έάν δέν δοθή 
* Ικανοποιητική δια τόν "Εφορον ασφάλε ια διά τήν πληρωμήν αύτου, 

θά καθίσταται πάραυτα άνακτητός καθ* οίονδήποτε των έν τω πα
ρόντι νόμω καθοριζομένων τρόπων. 

(2) 'Εάν, έν είδική τινι περιπτώσει, δ "Εφορος έχει λόγους νά 
y πιστεύη δτι φόρος επί είσοδήματος υποκειμένου είς φορολογίαν 

δυνατόν νά μή είσπραχθή, δύναται οποτεδήποτε— 
(α) δι* έγγραφου ειδοποιήσεως νά απαίτηση παρ* οιουδήποτε 

προσώπου δπως ύποβάλη π α ρ α χ ρ ή μ α ή εντός τής έν τη 
τοιαύτη ειδοποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας δήλωσιν 
εισοδήματος καί παράσχη στοιχεία περί του τοιούτου ζΐσο-
δήματος ' 

(β) νά φορολόγηση τό τοιούτον πρόσωπον έπί τοΰ ποσού του 
δηλωθέντος είσοδήματος, ή, έάν δέν υπεβλήθη τοιαύτη 
δήλωσις ή ό "Εφορος δέν ίκανοποιήται έκ της τοιαύτης 
δηλώσεως, έπί τοιούτου ποσού οίον δ "Εφορος ήθελε κρίνει 
εϋλογον' καί 

( γ ) δΓ έγγραφου είδοποιήσεως προς τό φορολογηθέν πρόσωπον 
νά απαίτηση τήν άμεσον παροχήν Ικανοποιητικής ασφαλείας 
διά τήν πληρωμήν τοΰ επιβληθέντος φόρου. 

(3) Έ ά ν , έν είδική τινι περιπτώσει, ό "Εφορος £χη λόγους νά 
πιστεύη δτι φόρος έφ' οιουδήποτε είσοδήματος δπερ δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος νόμου θά ύπαχθή είς τοιούτον φόρον εντός 
μελλοντικού φορολογικού έτους, δυνατόν νά μή είσπραχθή, δύναται 
οποτεδήποτε— 

γ (α) δι' έγγραφου είδοποιήσεως προς τό πρόσωπον ύφ' ου δ 
^ φόρος θά κατεβάλλετο, νά καθορίση τήν περίοδον τό FIOO

δημα τής οποίας δέον νά φορολογηθή καί νά απαίτηση π α ρ ά 
του τοιούτου προσώπου δπως ύποβάλη, εντός τής έν τη 
ειδοποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας, δηλώσεις καί στοι

^ χεΐα "κερί τ ° ύ τοιούτου είσοδήματος διά τήν τοιαύτην περίο
δον' καί 

(β) νά φορολόγηση τό τοιούτον πρόσωπον έπί τοΰ ποσοΰ τοΰ 
δηλωθέντος εισοδήματος, ή, έάν δέν ύποβληθή δήλωσις είσο
δήματος ή ό "Εφορος δέν ίκανοποιηθή έκ τής τοιαύτης δηλώ
σεως, έπί ποσοΰ τό όποιον ό "Εφορος ήθελε κρίνει εϋλογον. 
Ή τοιαύτη φορολογία θά γίνηται κατά τους φορολογικούς 
συντελεστάς καί συμφώνως τα ϊς διατάξεσι ταΐς άναγραφο
μέναις έν τω Δευτέρω Παραρτήματι τοΰ παρόντος Νόμου. 

(4) Είδοποίησις περί επιβολής φορολογίας κατά τάς διατάξεις 
τοΰ εδαφίου (2) ή (3) θά έπιδίδηται τω φορολογουμένω καί 
πάς φόρος οϋτω επιβληθείς θά είναι πληρωτέος είς πρώτην ζήτησιν 
κατόπιν έγγραφου είδοποιήσεως υπογραφείσης Ιδιοχείρως ύπό τοΰ 
'Εφόρου, καί, έν παραλήψει πληρωμής, έάν δέν δοθή ικανοποιητική 
κατά τόν "Εφορον ασφάλεια διά τήν πληρωμήν αύτοΰ, θά καθίστα
ται πάραυτα είσπράξιμος κατά τίνα των έν τω παρόντι Νόμω καθορι
ζομένων τρόπων. 

Μέρος Δέκατον Τρίτον 

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Ι Σ , ΕΠΙΒΟΛΗ, Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ι Σ ΚΑΙ Α Ν Α Κ Τ Η Σ Ι Σ 
ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

1 6 3 . Διά τους σκοπούς των άρθρων 64, 65, 66 καί 76, δ δρος «άπο Ε 
δοχαί» σημαίνει παν εισόδημα κτώμενον ύπό φυσικού τίνος προσώπου 
έκ κερδών ή άλλων οφελών ως ταΰτα είδικώτερον καθορίζονται έν 
π α ρ α γ ρ ά φ ω (β) τοΰ εδαφίου (1) τοΰ άρθρου 5, περιλαμβανομένων 
καί συντάξεων. 
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Βεβαίωσις, 
επιβολή, 
κ.λ.π. του 
φόρου επί 
αποδοχών. 

Φόρος εισο
δήματος 
παρακρα
τηθείς έζ 
αποδοχών 
θα άποτελ^ 
είς ώρισμένας 
περιπτώσεις 
προνομιακήν 
πληρωμήν. 

Κεφ. 5. 

Κεφ. 113. 

Κεφ. 113. 

'Εφαρμογή 
των λοιπών 
διατάξεων 
τοΟ νόμου. 

64. 'Ανεξαρτήτως παντός έν τφ παρόντι νόμω εμπεριεχομένου, 
διά τό έτος 1953 ή παν μεταγενέστερον φορολογικόν έτος, θά έπιβάλ
ληται φόρος έφ* δλων τών αποδοχών έκαστου τοιούτου έτους και επί 
τη καταβολή αποδοχών f) ποσοΟ τίνος έναντι αποδοχών κατά τό έτος 
1953 f) κατά παν μεταγενέστερον φορολογικόν έτος, θά παρακρα
τήται ύπό του καταβάλλοντος τάς άποδοχάς προσώπου φόρος βάσει 
Κανονισμών γενομένων ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει 
του άρθρου 76 καΐ συμφώνως αύτοΐς, ανεξαρτήτως του γεγονότος 
δτι κατά τόν χρόνον καθ' δν γίνεται ή καταβολή ουδεμία φορολογία 
έχει έπιβληθή επί τών αποδοχών, καΐ ανεξαρτήτως τοΟ γεγονότος 
δτι αϊ άποδοχαΐ αποτελούν έν δλω ή έν μέρει άποδοχάς φορολογικού 
έτους άλλου ή τοΰ έτους καθ* δ γίνεται ή πληρωμή. 

65.—(1) ΕΙς τάς απαιτήσεις αϊτινες δυνάμει του άρθρου 38 τοΟ 
περί Πτωχεύσεων Νόμου Ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι 
τών λοιπών απαιτήσεων κατά την διανομήν της περιουσίας πτωχεύ
σαντος ή προσώπου αποβιώσαντος έν χρεωκοπία θά περιλαμβάνον
ται πάντα τά ποσά τά παρακρατηθέντα ύπό του εργοδότου ως φόρος 
έκ τών αποδοχών υπαλλήλου τινός καΐ τά μή καταβληθέντα είς τόν 
Πρώτον Λειτουργόν Προσόδων κατά τήν διάρκειαν της περιόδου 
τών δώδεκα μηνών τών προηγουμένων της ημερομηνίας του διατάγ
ματος παραλαβής. 

(2) ΕΙς τάς απαιτήσεις αΐτινες δυνάμει του άρθρου 300 τοΟ περί 
Εταιρειών Νόμου Ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι τών 
λοιπών απαιτήσεων, κατά τήν διάλυσιν εταιρείας τινός, θά περιλαμ
βάνωνται πάντα τά ποσά τά παρακρατηθέντα ύπό τοΟ εργοδότου 
ως φόρος έκ τών αποδοχών υπαλλήλου τινός καΐ μή καταβληθέντα 
είς τόν Πρώτον Λειτουργόν Προσόδων κατά τήν διάρκειαν της περιό
δου τών δώδεκα μηνών τών προηγουμένων της «σχετικής ημερομη
νίας» (relevant date) ως αύτη καθορίζεται έν Τώ είρημένω άρθρω. 

(3) Είς περιπτώσεις καθ* άς οί κάτοχοι ομολογιών εταιρείας 
τινός, ή έκδοσις τών οποίων έγένετο κατόπιν παροχής ύπό της εται
ρείας εγγυήσεως ύπό μορφήν γενικής επιβαρύνσεως της περιουσίας 
της εταιρείας (floating charge) διορίζουσι παραλήπτην ή διενεργείται 
παραλαβή, ύπό ή έκ μέρους τών ομολογιούχων, στοιχείων ενεργη
τικού της εταιρείας περιλαμβανομένων είς τήν τοιαύτην γενικήν έπι
βάρυνσιν, είς τάς απαιτήσεις, αΐτινες δυνάμει του άρθρου 89 του περί 
Εταιρειών Νόμου Ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι οίασ
δήποτε απαιτήσεως διά κεφάλαιον ή τόκους άναφορικώς προς τάς 
ομολογίας, θά περιλαμβάνονται και οί έκ τών αποδοχών υπαλλήλου 
τινός ύπό τοΰ εργοδότου παρακρατηθέντες φόροι οΐτινες δέν κατε
βλήθησαν είς τόν Πρώτον Λειτουργόν Προσόδων κατά τήν διάρκειαν 
της περιόδου τών δώδεκα μηνών τών προηγουμένων της ημερομηνίας 
καθ* ήν διωρίσθη ό παραλήπτης ή, αναλόγως της περιπτώσεως, της 
ημερομηνίας καθ* ήν διενηργήθη παραλαβή ως προηγουμένως 
εκτίθεται. 

66. "Απασαι at λοιπαΐ διατάξεις του παρόντος Νόμου, αϊ άφορώ
σαι είς τό εΐσόδημοί, θά εφαρμόζονται επί είσοδήματος έξ αποδοχών 
έφ* δσον συνάδουσι τοΐς άρθροις 64 καΐ 65. 

Ένκυρότης 
Ειδοποιήσεων. 

Μέρος Δέκατον Τέταρτον 
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

67. Πάσα είδοποίησις διδομένη Οπό τοΟ Εφόρου δυνάμει τοΟ πα
ρόντος νόμου θά «Ιναι έγκυρος έάν φέρηται ώς δοθείσα ύπό τοΟ Εφό
ρου ή έτερου αξιωματούχου διορισθέντος δυνάμει τών διατάξεων τοΟ 
άρθρου 3 καΐ τελούντος ><όπ& τάς ;δ;ιςχτανάς τοΟ Εφόρου έάν αΟτη 
φέρη τήν υπογραφή ν, έντυπον ή διά χειρός, τοΟ 'Εφόρου ή τοΰ τοιού
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του αξιωματούχου, έκτος έάν άποδειχθη δτι ή είδοποίησις δέν εδόθη 
ύπό τοΟ Εφόρου f) του τοιούτου αξιωματούχου : 

Νοείται δτι πάσα είδοποίησις εκδιδομένη ύπό τοΰ Εφόρου και 
άξιοΰσα παρά τίνος προσώπου δπως παράσχη στοιχεία ή παρουσια
σθή ενώπιον αύτοΰ ώς προβλέπεται έν άρθροις 43, 51, ή 52 θά ύπο
γράφηται προσωπικώς ύπό του 'Εφόρου ή έτερου αξιωματούχου δν 
ήθελεν ορίσει δ "Εφορος και τελούντος ύπό τάς διαταγάς του Εφό
ρου ώς προαναφέρεται. 

68. ΑΙ ειδοποιήσεις επιδίδονται προσώπω τινί είτε δια προσωπικής Έπίδοσις 
επιδόσεως είτε δια συστημένης επιστολής αποστελλόμενης είς την Ειδοποιήσεων 
τελευταίαν αύτοΰ γνωστήν έπαγγελματικήν ή Ιδιωτικήν διεύθυνσιν, 
καί, είς τήν τελευταίαν περίπτωσιν, αί ειδοποιήσεις θά λογίζωνται 
έπιδοθεΐσαι είς μέν τήν περίπτωσιν προσώπων διαμενόντων έν 
τη Δημοκρατία ουχί πέραν της έβδομης ημέρας άφ' ής ή επιστολή 
έταχυδρομήθη, είς δέ τήν περίπτωσιν προσώπων μή διαμενόντων έν 
τη Δημοκρατία ουχί άργότερον τής τριακοστής ημέρας άφ* ής σϋτη 
έταχυδρομήθη. Τοιαύτη έπίδοσις αποδεικνύεται επαρκώς έάν άπο
δειχθή δτι ή εμπεριέχουσα τήν είδοποίησιν επιστολή άπηυθόνθη 
ορθώς καί έταχυδρομήθη δεόντως. 

69. Αί έν άρθρω Π προβλεπόμενοι εκπτώσεις καί αί έν άρθροις Δένθά 
12 καί 15 προβλεπόμενοι αποσβέσεις καί εκπτώσεις δέν θά χωρη γίνονται 
γώνται έκτος έάν αληθείς λογαριασμοί ίκανοποιουντες τόν "Εφορον εκπτώσεις 
καί προσδιορισμός δεικνύων τά φορολογητέα κέρδη ή τάς ζημίας τ

κ
^ω

ς
ντα^ 

τής εμπορικής ή βιομηχανικής επιχειρήσεως, επιτηδεύματος ή βιο είχ.κρινεϊς 
τεχνίας, ελευθερίου ή άλλου τινός επαγγέλματος, έτοιμασθέντες ύπό λγαριασμοί. 
τίνος ανεξαρτήτου έπαγγελματίου λογιστοΰ εγκεκριμένου ύπό του 
Υπουργού τών Οικονομικών ώς έν άρθρω 53, προσάγωνται τω Έφό
ρω, καί άπόφασις τοΰ 'Εφόρου δτι οι τοιοΰτοι λογαριασμοί ή προσ
διορισμοί δεν είναι ικανοποιητικοί δέν θά συνιστά λόγον ενστάσεως 
δυνάμει τών διατάξεων τοΰ εδαφίου (2) τοΰ άρθρου 43. 

70.—(1) Πάν πρόσωπον δπερ, προς τόν σκοπόν δπως έπαύχη Ψευδείς 
έκπτωσιν, μείωσιν ή έπιστροφήν φόρου, έσκεμμένως ετοιμάζει, ύπο δηλώσεις, 
βάλλει ή προσάγει, ή φροντίζει διά τήν έτοιμασίαν ή ύποβολήν

 κ
·
λ
·
π
· 

ή προσαγωγήν, βάσει τοΰ παρόντος Νόμου, οιασδήποτε καταστάσεως, 
δηλώσεως, απαιτήσεως, καταλόγου, λογαριασμών ή στοιχείων άτινα 
είναι ψευδή εν τινι ούσιώδει λεπτομέρεια αυτών, θά είναι ενοχον 
αδικήματος κατά τοΰ παρόντος Μόμου. 

(2) Πάν φυσικόν πρόσωπον δπερ βοηθεΐ, υποκινεί, συνεργεί, συμ
βουλεύει, παροτρύνει ή πείθει πρόσωπον τι— 

(α) δπως έτοιμάση, ύποβάλη ή παράσχη, δυνάμει τοΰ παρόντος 
Νόμου, οιανδήποτε κατάστασιν, δήλωσιν, άπαίτησιν, κατά
λογον, λογαριασμούς ή στοιχεία άτινα εΐναι ψευδή έν τινι 
ούσιώδει λεπτομέρεια' ή 

(β) δπως τηρήση ή έτοιμάση λογαριασμούς ή έγγραφα άτινα 
είναι ψευδή έν τινι ούσιώδει λεπτομέρεια άναφορικώς προς 
εισόδημα έφ' ου δέον νά έπιβληθή φόρος δυνάμει τοΰ παρόν
τος Νόμου, 

θά εΐναι ένοχον αδικήματος κατά τοΰ παρόντος Νόμου. 
(3) Πάν πρόσωπον διαπράττον οιονδήποτε τών έν έδαφίοις 

(1) ή (2) ειδικώς καθοριζομένων αδικημάτων, θά υπόκειται, έν περι
πτώσει καταδίκης, είς πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς χιλίας λίρας 
ή είς φυλάκισιν διά χρονικόν διάστημ3 μή υπερβαίνον τά τρία έτη 
ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς τοΰ προστίμου καί φυλακίσεως' προσέτι, 
έάν το τοιοΰτον πρόσωπον είναι πρόσωπον δπερ κατεδικάσθη οι ' αδί
κημα ώς έν τω έδαφίω (1) ειδικώς καθορίζεται, θά 'έπιβάλληται 
αύτω διά τ.ό φορολογικόν έ'τος άναφορικώς προς τό όποιον διαπράτ
τεται τό αδίκημα, ποσόν φόρου τριπλάσιον τοΰ κανονικώς έπι^λη
τέου έπί τοΰ άληθοΰς συνολικοΰ είσοδήματος άναφορικώς προς τό 
έν λόγω έτος, επιπροσθέτως τοΰ κανονικώς έπιβλητέου φόρου. Ό 
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"Ετερα 
αδικήματα. 

Συμβιβασμός 
αδικημάτων. 

' ΕτκφύλαίΛς 
δια ποινικήν 
δίωξιν. 

Τό Ύπουρ
γικόν 
Συμβούλιον 
δύναται 
νά χαρίση 
τύν φόρον 
λόγω πενίας 
TOO φορο
λογουμένου. 
Φορολογική 
ύποχρέωσις 
των μελών 
των 
'Ενόπλων 
Δυνάμεων 
του 
'Ηνωμένου 
Βασιλείου, 
των έν τη 
Δημοκρατία 
'Ελληνικών 
καΐ Τουρκι
κών "Ενόπλων 
Δυνάμεων 
καΐ έτερων 
προσώπων. 

τοιούτος πρόσθετος φόρος ό επιβαλλόμενος δυνάμει του παρόντος 
άρθρου θα είναι άνακτητός κατά τους έν τω παρόντι Νόμω προβλε
πόμενους τρόπους. 

(4) Δια τους σκοπούς τοΟ παρόντος άρθρου, κατάστασις, δήλωσις, 
άπαίτησις, κατάλογος, λογαριασμοί, έγγραφα ή στοιχεία θά λογί
ζονται ψευδή έν τινι ούσιώδει λεπτομέρεια, έάν οιαδήποτε πληροφο
ρία ή ποσόν δπερ κανονικώς ώφειλε νά περιληφθή έν αύτοΐς παρα
λείπηται έκ τούτων. 

7 1 . Πάν πρόσωπον δπερ αρνείται, παραλείπει ή άμελεΐ νά δώση 
είδοποίησιν ή νά ύποβάλη δηλώσεις ή καταλόγους ή νά παράσχη 
στοιχεία ή νά εκτέλεση οιονδήποτε κοιθήκον έπιβαλλόμενον ύπό των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου, ώς και πάν πρόσωπον δπερ παρα
βαίνει καθ' οιονδήποτε έτερον τρόπον τάς διατάξεις του παρόντος 
Νόμου θά είναι ένοχον αδικήματος κατά τοϋ παρόντος Νόμου και θά 
υπόκειται, έν περιπτώσει καταδίκης, εις πρόστιμον μη υπερβαίνον 
τάς εκατόν λίρας ή εις φυλάκισιν διά χρονικόν διάστημα μή υπερ
βαίνον τους £ξ μήνας, ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας, έκτος 
έάν έτερα τις κύρωσις προβλέπεται ειδικώς διά τό τοιούτον αδίκημα. 

72. Ό "Εφορος δύναται νά συμβιβάση οιονδήποτε αδίκημα κατά 
του παρόντος Νόμου ώς καί, πρό τής εκδόσεως τής αποφάσεως του 
δικαστηρίου, δικαστικά διαβήματα ληφθέντα δυνάμει τούτου. 

7 3 . Τα δικαστικά μέτρα τά λαμβανόμενα δυνάμει των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου εναντίον προσώπου τινός δι' αδίκημα κατά του 
παρόντος Νόμου δέν θά έπηρεάζωσι ποινικάς διώξεις αΐτινες δυνατόν 
νά γίνωσι βάσει οιουδήποτε έτερου νόμου. 

74. Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά χαρίση, έν δλω ή έν 
μέρει, τόν ύπό τίνος προσώπου όφειλόμενον φόρον έάν πεισθή δτι ή 
τοιαύτη άπόφασις δικαιολογείται ώς έκ τής πενίας του τοιούτου 
προσώπου. 

75.—(1) Ανεξαρτήτως παντός έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανο
μένου, ή υπαγωγή είς φορολογίαν κερδών ή εισοδημάτων κτώμενων 
ύφ* οίουδήποτε προσώπου διαμένοντος ή εργαζομένου έν ταΐς ύπό 
Βρεττανικήν Κυριαρχίαν Περιοχαΐς των Βάσεων καί ή υπαγωγή είς 
φορολογίαν κερδών ή είσοδημάτων κτώμενων έν τη Δημοκρατία 
ύφ* οίουδήποτε μέλους τών Ένοπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασι
λείου ή του πολιτικού προσωπικού τών Δυνάμεων τούτων ή "Ανεγνω
ρισμένης τινός Στρατιωτικής 'Οργανώσεως, ή τών 'Ενόπλων Δυνά 
μεων του Βασιλείου τής 'Ελλάδος καί τής Τουρκικής Δημοκρατίας 
έν τη Δημοκρατία, θά διέπηται ύπό τών σχετικών διατάξεων έν τή 
Συνθήκη "Εγκαθιδρύσεως ή, κατά περίπτωσιν, έν τή συμφωνία περί 
τής εφαρμογής τής Συνθήκης Συμμαχίας τής υπογραφείσης έν 
Λευκωσία τήν 16ην Αυγούστου, 1960. ΕΙς τάς προαναφερθείσας 
περιπτώσεις θά έπιβάλληται καί είσπράττηται φόρος βάσει τών 
προαναφερθεισών διατάξεων. 

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου— 
(α) ό δρος «Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως» σημαίνει τήν άφορώσαν 

εις τήν "ΕγκαθΙδρυσιν της Δημοκρατίας τής Κύπρου Συν
θήκην τήν ύπογραφεΐσαν έν Λευκωσία τήν 16ην Αυγούστου. 
1960, περιλαμβάνει δέ καί τήν Άνταλλαγήν Διακοινώσεων 
τήν ύπογραφεΐσαν έν Λευκωσία κατά τήν αυτήν ήμερομη
νίαν' 

(β) ol έν έδαφίω (1) του παρόντος άρθρου χρησιμοποιού
μενοι δροι ή λέξεις θά έχωσι τήν έννοιαν τήν άποδιδομένην 
είς αύτάς έν τη Συνθήκη 'Εγκαθιδρύσεως ή, κατά περίπτω
σιν, έν τη Συμφωνία περί Εφαρμογής τής Συνθήκης Συμ
μαχίας της υπογραφείσης έν Λευκωσία τήν 16ην Αυγούστου, 
1960. 
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76.—(1) Τό Ύπουργικόν Συμβουλιον δύναται να θεσπίζη Κανόνι κανονισμοί, 
σμόύς αναφερομένους είς τήν βεβαίωσιν, έπιβόλήν, εΐσπραξιν καΐ 
άνάκτησιν του φόρου επί αποδοχών ώς αΟται καθορίζονται έν τω 
άρθρω 63. ΟΙ τοιούτοι Κανονισμοί δύνανται να περιλαμβάνωσι 
διατάξεις— 

(α) απαιτούσας π α ρ ά παντός προσώπου καταβάλλοντος άπο
δοχάς ή ποσόν τι έναντι αποδοχών δπως παρακράτηση, 
κατά τόν χρόνον της πληρωμής των αποδοχών, φόρον ύπο
λογιζόμενον βάσει πινάκων έτοιμαζομένων υπό του Ε φ ό ρ ο υ 
και καθιστώσας τά υπόχρεα είς παρακράτησιν πρόσωπα 
υ π ό λ ο γ α έναντι τοΟ Εφόρου* 

(β) περί της προσαγωγής καΐ επιθεωρήσεως υπό του Ε φ ό ρ ο υ 
ή έτερου δεόντως εξουσιοδοτημένου υπό του Ε φ ό ρ ο υ προσώ
που, μισθολογίων και λοιπών έ γ γ ρ α φ ω ν ή καταστάσεων 
προς τόν σκοπόν δπως ίκανοποιηθή ό "Εφορος δτι φόρος 
έχει παρακρατηθή καΐ παρακρατε ίτα ι συμφώνως τοις Κανο
νισμοΐς και δτι εκκαθαρίσεις του παρακρατουμένου φόρου 
κατά τους Κανονισμούς υποβάλλονται κανονικώς' 

( γ ) περί τής εισπράξεως και ανακτήσεως, είτε διά παρακρατή
σεως έξ είσοδήματος καταβαλλομένου έν οίωδήποτε τών 
επομένων ετών εϊτε κατ* άλλον τινά τρόπον, φόρου άναφο
ρικώς προς άποδοχάς έφ' ων ό παρών Νόμος εφαρμόζεται, 
δστις φόρος δεν παρεκρατήθη ή ά λ λ ω ς άνεκτήθη κατά τήν 
διάρκειαν του έτους, και 

οι έν π α ρ α γ ρ ά φ ω (α) αναφερόμενοι πίνακες θά συντάσσωνται 
κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά έξασφαλίζηται, έφ" όσον τούτο ί'ίναι 
δυνατόν, ή παρακράτησις τοΰ δλου φόρου τοΰ πληρωτέου έπί τών 
αποδοχών φυσικού τίνος προσώπου δι* οιονδήποτε φορολογικόν 
έτος έκ τών αποδοχών αΐτινες κατεβλήθησαν αύτώ κατά τό έν 
λ ό γ ω έτος. 
(2) Τό Ύπουργικόν Συμβουλιον δύναται νά θεσπίζη Κανονισμούς 

διά τήν έφαρμογήν συμβάσεων γενομένων δυνάμει του άρθρου 48. 
(3) Τό Ύπουργικόν Συμβουλιον δύναται νά θεσπίζη Κανονισμούς 

διά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων αΐτινες διέπουσι τήν παροχήν 
αδε ίας ή τήν άφαίρεσιν αδείας άπό τους ανεξαρτήτους επαγγελμα
τ ίας λογ ιστάς δυνάμει του άρθρου 53. 

(4) Τό Ύπουργικόν Συμβουλιον θά θεσπίζη Κανονισμούς διά τήν 
έν γένει έφαρμογήν τών διατάξεων του παρόντος νόμου και διά 
τοιαύτα ά λ λ α θέματα περί ών δ παρών Νόμος άπαιτε ϊ ή προνοεί τήν 
θέσπισιν κανονισμών και δύναται επίσης νά θεσπίζη Κανονισμούς 
περί παντός θέματος έφ* δσον ή θέσπισις τοιούτων Κανονισμών κρί
νεται σκόπιμος διά τήν έφορμογήν τοΰ παρόντος Νόμου. 

(5) Οί μή συμμορφούμενοι ή παραβαίνοντες τάς διατάξεις οιου
δήποτε Κανονισμού θεσπισθέντος δυνάμει του παρόντος άρθρου θά 
είναι ένοχοι αδικήματος κατά του παρόντος Νόμου. 

(6) ΟΙ συμφώνως τω παρόντι άρθρω θεσπιζόμενοι Κανονισμοί θά 
δημοσιεύωνται έν τη Έπισήμω Έφημερίδ ι τής Δημοκρατίας. 

7 7 . Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου και συνωδά Φορολογία 
αύταϊς, τό εισόδημα του έτους 1960 έξ δλων τών πηγών, εξαιρέσει τ ο υ εΙ°οδήμα

c i Ai xc JLC > Ά α · > τοςτουίτους 
εισοδήματος κτηθέντος έξ αξιώματος η μισθωτής τίνος υπηρεσίας, 1960 κατά τό 
θά φορολογηθή κατά τό φορολογικόν έτος 1961. φορολογικόν 

έτος 1961. 
7 8 . Πάντες οί κανονισμοί, πάντα τά δ ι α τ ά γ μ α τ α και πάντες οί Έπιφύλαξις. 

διορισμοί ώ ς και πάσαι αϊ είδοποιήσεις αϊ έκδοθεϊσαι δυνάμει τών 
διατάξεων τοΟ περί Φορολογίας του Είσοδήματος Νόμου, Κεφ. 323, 
θά θεωρώνται ώς έκδοθεϊσαι δυνάμει του παρόντος Νόμου καί θά 
έξακολουθώσιν ίσχύουσαι μέχρις δτου άνακληθώσιν, άκυρωθώσιν 
ή άντικατασταθώσι δυνάμει του παρόντος Νόμου : 
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Νοείται δτι, φορολογίαι αιτινες δέν έχουσι γίνει και φόροι οΐτινες 
δέν έχουσιν έπιβληθή ή είσπραχθή άναφορικώς προς τό φορολογι.κόν 
έ'τος I960 και παν προηγούμενον φορολογικόν έτος, θα γίνωνται, 
επιβάλλονται και είσπράττωνται συμφώνως των διατάξεων του Περί 
Φορολογίας τοΰ Εισοδήματος Νόμου, Κεφ. 323. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
("Αρθρον 12 (9)) 

Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ ΚΑΙ Α Π Ο Σ Β Ε Σ Ε Ι Σ ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΣ ΠΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

Ερμηνεία. 1.— (1) Έν τω παρόντι Παραρτήματι, έκτος έάν άλλως προκύπτη 
έκ του κειμένου— 

«δαπάναι» σημαίνει κεφαλαιουχικός δαπανάς γενομένας άναφο
ρικώς προς πηγήν μεταλλευτικών κοιτασμάτων ύπό προσο'πιου 
ασκούντος μεταλλευτικήν έπιχείρησιν— 

(α) δια τήν διενέργειαν ερευνών, την άνακάλυψιν και έξακρί
βωσιν της ποιότητος των μεταλλευτικών κοιτασμάτων, τήν 
προσπέλασα/ προς τό κοίτασμα, τήν άνάπτυξιν της πηγής, 
ως καΐ τήν πρό της ενάρξεως της παραγωγής γενικήν δια
χείρισιν και διεύθυνσιν τών εργασιών 

(β) διά τήν προμήθειαν μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, συμ
περιλαμβανομένων τών δικαιωμάτων ή άλλης τινός αντιπα
ροχής καταβαλλομένης δίκην δικαιωμάτων διά τήν χρήσιν 
τοιούτων μηχανημάτων και εγκαταστάσεων 

(γ) δια τήν κατασκευήν κτιρίων, οικοδομών ή έργων, 
έξ ων δαπανών έχουν άφαιρεθή αί καθαραί πρόσοδοι πωλήσεως 
μεταλλεύματος έξαχθέντος πρό της ενάρξεως παραγωγής : 

Νοείται δτι ό είρη μένος δρος περιλαμβάνει— 
(i) πάσαν δαπάνην γενομένην διά τήν κατά κυριότητα 

κτησιν τών γαιών έν αΐς κείται ή πηγή ή τών γαιών 
έφ* ων κείνται έργα ώς τά προμνημονευθέντα, ώς 
και πάσαν δαπάνην γενομένην διά τήν κτησιν δι
καιωμάτων έπί τοιούτων γαιών 

(ii) πασαν δαπάνην γενομένην διά τήν κατά κυριότητα 
κτησιν τών κοιτασμάτων ή διά τήν κτησιν δικαιω
μάτων έπί κοιτασμάτων : 

Νοείται επίσης δτι ό είρη μένος δρος δέν περιλαμβάνει — 
(i) δαπανάς γενομένας έπί έργων κατασκευασθέντων 

αποκλειστικώς ή κυρίως έπί τω σκοπώ ύπαγο~>γής 
του έκ της πηγής ακατέργαστου μεταλλεύματος είς 
οίανδήποτε έτέραν έπεξεργασίαν πλην της είς τήν 
παρασκευήν της πρώτης ϋλης ώς τοιαύτης σκο
πούσης" 

(ii) δαπανάς διά τήν διενέργειαν ερευνών ή τήν άνα
κάλυψιν ή έξακρίβωσιν της ποιότητος τών μεταλ
λευτικών κοιτασμάτων οίασδήποτε πηγής ή τήν 
προσπέλασιν προς τό κοίτασμα είς περιπτώσεις καθ' 
ας ή έρευνα ή έξέτασις έγκατελείφθη άνευ ασκήσεως 
οίασδήποτε επιχειρήσεως συνισταμένης ή περιλαμ
βανούσης τήν έκμετάλλευσιν της είρημένης πηγής" 
αϊ τοιαΟται δαπάναι εκπίπτονται έκ του φορολο
γητέου είσοδήματος διά τό φορολογικόν έτος τό 
αμέσως έπόμενον του έτους έν ώ ή έρευνα ή έξέ 
τασις έγκατελείφθη· 
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(iii) πάσαν δαπάνην διά τήν άνάπτυξιν της πηγής, 
εξαιρέσει δαπάνης ώς έν ταΐς προηγουμέναις πα
ραγράφοις (β) καΐ (γ) αναφέρεται, γενομένην 
κατά ή μετά τήν Ιην Ιανουαρίου του 1960, υπό τής 
Κυπριακής Μεταλλευτικής Εταιρείας Σκουριωτίσ
σης διά τήν άφαίρεσιν των στρωμάτων τοΰ εδάφους 
άτινα καλύπτουσι τά κοιτάσματα των μεταλλείων 
Σ κουριωτίσσης και Άπλικιοΰ προς άνάπτυξιν, επι
φανειακούς, τών είρη μένων μεταλλείων, ώς και πά
σαν παρομοίαν δαπάνην γενομένην κατά ή μετά τήν 
είρημένην ήμερομηνίαν ύπό παντός προσώπου 
ασκούντος μεταλλευτικήν έπιχείρησιν έν Κύπρω 
άναφορικώς προς πηγήν έκ τής οποίας ήρξατο εξα
γωγή μεταλλεύματος διά λογαριασμόν τοΰ τοιού
του προσώπου πρό τής 1ης Ιανουαρίου, 1960, τής 
τοιαύτης δαπάνης θεωρούμενης ώς δαπάνης άφαι
ρεσίμου έκ τών κερδών και επιτρεπομένης ώς έκ
πτωσις έκ τοΰ φορολογητέου εισοδήματος έν τω 
φορολογικω έτει τω αμέσως έπομένω τοΰ έτους 
καθ' δ έγένετο' 

(iv) πδσαν δαπάνην γενομένην κατά ή μετά τή«./ Ιην 
Ιανουαρίου τοΰ 1960, ΰπό παντός προσώπου 
ασκούντος μεταλλευτικήν έπιχείρησιν εντός πηγής 
έξ ής ήρξατο εξαγωγή μεταλλεύματος πρό τής 
είρημένης ημερομηνίας, διά τήν διενέργειαν ερευ
νών ή τήν άνακάλυψιν ή έξακρίβωσιν τής ποιότητος 
τών μεταλλευτικών κοιτασμάτων τής πηγής ταύτης, 
ή τήν προσπέλασιν προς τό κοίτασμα ταύτης, εις 
περιπτώσεις καθ' άς ή έρευνα ή έξέτασις έγκατε
λείφθη, τής τοιαύτης δαπάνης επιτρεπομένης ώς 
εκπτωσις έκ τοΰ φορολογητέου εισοδήματος τοΰ φο
ρολογικού έτους τοΰ αμέσως επομένου τοΰ έτους 
καθ' δ ή έρευνα ή άνακάλυψις έγκατελείφθη' 

«καθαρόν προϊόν πωλήσεως» σημαίνει τό ποσόν τό ληφθέν ύπό 
προσώπου ασκούντος μεταλλευτικήν έπιχείρησιν ή τό όφειλόμε
νον αύτώ έκ πωλήσεως ή άλλης διαθέσεως, κατά τήν διάρκειαν 
τοΰ έτους τοΰ αμέσως προηγουμένου τοΰ φορολογικού έτους, με
ταλλευμάτων έξαχθέντων έκ νέου τινός μεταλλείου, και τό όποιον 
ποσόν συμπεριελήφθη εις τό φορολογητέον εισόδημα τοΰ είρη με
νού προσώπου διά τό έν λόγω έτος, άφοΰ άφαιρεθή έξ αύτοΰ πάσα 
δαπάνη γενομένη διά καταβολήν δικαιωμάτων εξαγωγής μεταλ
λευμάτων (royalties), ναύλων προς άποστολήν τοΰ μεταλλεύματος 
εις τόν άγοραστήν, ασφαλείας τοΰ μεταλλεύματος έπί τή φορτώσει 
του προς τόν άγοραστήν, τήξεως τοΰ μεταλλεύματος έν ύψικα
μίνω διά τήν έξαγωγήν μετάλλων καΐ έξευγενισμοΰ αύτοΰ' 

«κέρδη» σημαίνει κέρδη ή οφέλη κτώμενα κατά τό έτος τό 
αμέσως προηγούμενον τοΰ φορολογικού ύπό προσώπου ασκούντος 
μεταλλευτικήν έπιχείρησιν άναφορικώς προς νέον τι μεταλλεΐον 
καΐ περιλαμβανόμενα είς τό φορολογητέον αύτοΰ εισόδημα διά τό 
έν λόγω έτος, προτοΰ άφαιρεθή έξ αυτών έκπτωσις λόγω εξαντλή
σεως τοΰ μεταλλείου δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου' 

«λόγος άποδοτικότητος κέρδους» άναφορικώς προς νέον τι με
ταλλεΐον σημαίνει τήν έκατοστιαίαν άναλογίαν τήν οποίαν τά 
κέρδη έχουν έν σχέσει προς τό καθαρόν προϊόν πωλήσεως' 

«μεταλλεύματα» σημαίνει πασαν ούσίαν ή ϋλην οίκονομ;κής 
αξίας καΐ άναλωσίμου φύσεως, συνιστώσαν μέρος ή πηγάζουσαν 
φύσει έκ τοΰ φλοιού τής γής, δ δέ δρος «μεταλλευτική έπιχείρη
σις» θά έρμηνεύηται αντιστοίχως' 
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«νέον μεταλλείο ν» σημαίνει μεταλλεΐον άνακαλυφθέν και έ·<με
ταλλευόμενον κατά ή μετά την Ιην 'Ιανουαρίου, 1961, εντός πηγής 
τίνος, ή δέ έίκφρασις αΰτη θά περιλαμβάνη καΐ τά σήμερον έν 
απραξία διατελοΟντα μεταλλεία της Σ κουριωτίσσης καΐ Άπλι
κιοΟ, τά όποια ή Κυπριακή Μεταλλευτική Εταιρεία προτίθεται νά 
έκμεταλλευθη δι* επιφανειακής άποκαλύψεως των κοιτασμάτων' 

«Νόμος» σημαίνει τόν περί Φορολογίας του Είσοδήματος Νόμον 
του 1961, ώς και πάντα νόμον τροποποιοΟντα ή άντικαθιστώντα 
τόν είρημένον νόμον* 

«πηγή» ή «πηγή μεταλλευτικών κοιτασμάτων» καθ* ώρισμένην 
τινά ήμερομηνίαν σημαίνει, τηρουμένων των έν παραγράφοις 
(2) καΐ (3) διατάξεων, τό σύνολον των μεταλλευτικών κοιτασμά
των τών ευρισκομένων εντός ή έφ* οιωνδήποτε γαιών άναφορικώς 
προς τάς οποίας τό άσκουν την έπιχείρησιν πρόσωπον είχε, κατά 
τήν ήμερομηνίαν ταύτη ν, δικαίωμα νά έξαγάγη τοιαύτα μεταλλεύ
ματα ή εΐχεν οιονδήποτε τίτλον κτήσεως τοιούτων δικαιωμάτων, 
τών γαιών τούτων κειμένων έν τω ίδίω μεταλλευτικώ χώρω καί 
ό δρος «πηγή» δύναται νά περιλαμβάνη £ν ή περισσότερα μεταλ
λεία έν τω ίδίω μεταλλευτικώ χώρω : 

Νοείται δτι τά αποθέματα μεταλλεύματος τά περιεχόμενα έν 
τινι νέω μεταλλείο) άνακαλυφθέντι έν υφισταμένη πηγή δέν θά 
θεωρώνται διά τους σκοπούς του Παραρτήματος τούτου δτι απο
τελούν νέον μεταλλεΐον, έάν ταύτα αποτελούν γεωλογικώς έπέ
κτασιν ή συνέχειαν τών αποθεμάτων μεταλλεύματος τών περιεχο
μένων έν έτέρω μεταλλείω έν τω ίδίω μεταλλευτικώ χώρω δπερ 
έτέλει υπό έκμετάλλευσιν κατά τήν Ιην 'Ιανουαρίου του 1961* 

«ύπόλοιπον κεφαλαιουχικής δαπάνης» καθ* ώρισμένην τινά ήμε
ρομηνίαν άναφορικώς προς στοιχεία παγίου ενεργητικού, ση
μαίνει τό σύνολον τών δαπανών τών γενομένων κατά ή μετά τήν 
Ιην 'Ιανουαρίου, 1,946, ύπό προσώπου ασκούντος μεταλλευτικήν 
έπιχείρησιν προς άπόκτησιν τών τοιούτων στοιχείων, είς δ δέον νά 
προστεθή πάσα προηγουμένη δαπάνη γενομένη άναφορικώς προς 
τοιαύτα στοιχεία έξευρισκομένη συμφώνως ταΐς διατάξεσι τού 
παρόντος Παραρτήματος, έξ οδ συνόλου έχουν άφαιρεθή τά ακό
λουθα— 

(α) πάσα αρχική έκπτωσις χορηγηθείσα άναφορικώς προς τοι
αύτην δαπάνην δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Πα
ραρτήματος' 

(β) πάσα ετησία άπόσβεσις χορηγηθείσα άναφορικώς προς 
τοιαύτην δαπάνην ή προηγουμένην δαπάνην δυνάμει τών 
διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος' 

(γ) τοσούτον μέρος της εκπτώσεως λόγω εξαντλήσεως του με
ταλλείου της χορηγούμενης δυνάμει τών διατάξεων του πα
ρόντος Παραρτήματος δσον δέν υπερβαίνει ποσόν ίσον προς 
τό άθροισμα δαπάνης ή προηγουμένης δαπάνης έμπιπτού
σης εντός τών κατηγοριών τών διαλαμβανομένων έν τη υπο
παράγραφο) (1) της παραγράφου 5 του παρόντος Παραρ
τήματος, έξ οδ έχει άφαιρεθή πάσα αρχική έκπτωσις ή ετη
σία άπόσβεσις χορηγηθείσα άναφορικώς προς τοιαύτην δα
πάνην ή προηγουμένην δαπάνην' 

(δ) παν ποσόν άντιπροσωπεΟον τό τίμημα πωλήσεως ή κατα
βολή ν άσφαλισθέντος ποσοΟ ή άλλης τινός αποζημιώσεως, 
ή τό κατάλοιπόν της αξίας, είσπραχθέν ή όφειλόμενον ώς 
έκ της πωλήσεως, κατεδαφίσεως ή καταστροφής, πρό τής 
ώρισμένης ταύτης ημερομηνίας καί μετά τήν Ιην Ιανουα
ρίου, 1946, στοιχείων παγίου ενεργητικού ή μέρους τούτων. 
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(2) "Οπου κεχωρισμέναι καί αυτοτελείς μεταλλευτικοί επιχειρή
σεις ασκούνται έν μεταλλείοις ατινα δέν είναι δμορα και τό άσκουν 
τήν έπιχείρησιν πρόσωπον δώση είς τόν "Εφορον, εντός 12 μηνών 
άπό της παροχής άδειας χορηγούσης αύτώ τό δικαίωμα εξαγωγής 
μεταλλευμάτων έκ τής περιοχής των τοιούτων μεταλλείων, έγγραφον 
είδοποίησιν δτι επιθυμεί δπως τα φυσικώς ανήκοντα εις έκαστον τών 
τοιούτων κεχωρισμένων μεταλλείων μεταλλευτικά κοιτάσματα θεω
ρηθώσιν ώς συνιστώντα κεχωρισμένας πηγάς( τότε τά μεταλλεία 
ταύτα θά θεωρώνται ώς κεχωρισμέναι πηγαι άνά παν φορολογικόν 
έτος δΓ απαντάς τους σκοπούς τοΰ νόμου. 

(3) Πάσα έν τω παρόντι Παραρτήματι γενομένη αναφορά εις 
στοιχεΐον παγίου ενεργητικού άντιπροσωπευονς δαπανάς περιλαμβά
νει, έν αναφορά προς δαπανάς γενομένας διά τήν διενέργειαν ερευ
νών, άνακάλυψιν και έξακρίβωσιν τής ποιότητος τών κοιτασμάτων, 
άπαντα τά αποτελέσματα είς ά κατέληξεν οιαδήποτε έρευνα ή έξέ
τασις δι* ήν ή τοιαύτη δαπάνη έγένετο. 

2. Πάν πρόσωπον ασκούν μεταλλευτικήν έπιχείρησιν δπερ αιτε ίτα ι Έκτίμησις 
έκπτωσιν δυνάμει τοΰ παρόντος Παραρτήματος, υποχρεούται όπως τώνάποθε
έντός τοΰ φορολογικού έτους ύποβάλη είς τόν "Εφορον, ομού μετά μάτων μεταλ
τής δυνάμει τοΰ άρθρου 36 τοΰ Νόμου φορολογικής αύτοΰ δηλώσεως,

 ευ
^

ατος 

έκτίμησιν τών εμπορευσίμων αποθεμάτων μεταλλεύματος τής πηγής 
ώς κατά τήν 31 ην Δεκεμβρίου τήν αμέσως προηγουμένην τοΰ τοιού
του φορολογικού έτους, συνοδευομένην ύπό τών αναγκαίων υπολο
γισμών τών δεικνυόντων τόν τρόπον καθ' δν έγένετο ή έκτίμησις καί, 
εάν ό "Εφορος απαίτηση τοΰτο, ύπό πρωτοτύπων αντιγράφων σχε
δίων δεικνυόντων τά τοιαΰτα αποθέματα. Ό "Εφορος αποφασίζει 
περί τής τοιαύτης εκτιμήσεως καί ή ούτω καθορισθείσα ύπ' αύτοΰ 
έκτίμησις θά παριστά διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Παραρτήμα
τος τό σύνολον τής πιθανής μελλοντικής αποδόσεως τής πηγής κατά 
τήν ήμερομηνίαν ταύτη ν. Τηρουμένων τών διατάξεων τής παραγρά
φου 6 τοΰ παρόντος Παραρτήματος, ή τοιαύτη ετησία άναθεώρησις 
τής πιθανής μελλοντικής αποδόσεως τής πηγής ουδόλως επηρεάζει 
οιανδήποτε φορολογίαν γενομένην ή έκπτωσιν, πραγματικήν ή ύπο
θετικήν, χορηγηθεΐσαν δυνάμει τοΰ παρόντος Παραρτήματος. 

3.—(1) Πρόσωπα ασκούντα μεταλλευτικήν έπιχείρησιν τήν Ίην Προηγοομε
Ίανουαρίου, 1946, θά θεωρώνται δτι τήν Ιην ' Ιανουαρίου, 1946, προ

 ναιδα7ΐώναι
· 

έβησαν είς δαπανάς (έν τω παρόντι Παραρτήματι άναφερομένας ώς 
«προηγούμεναι δαπάναι») ών τό ποσόν ήθελε καθορίσει ό "Εφορος 
βάσει τοΰ συνόλου τών άναφορικώς προς τήν πηγήν γενομένων πρό 
τής 1ης ' Ιανουαρίου, 1946, ύπό τών τοιούτων προσώπων δαπανών, 
τοΰ κατά τήν αυτήν ήμερομηνίαν συνόλου τής πιθανής μελλοντικής 
αποδόσεως τής πηγής, τοΰ όλικοΰ τής παραγωγής τής πηγής πρό 
τής ημερομηνίας ταύτης, τών προγενεστέρων εκπτώσεων τών χορη
γηθεισών δυνάμει τοΰ άρθρου 12 τοΰ Νόμου ώς καί οιωνδήποτε έτερων 
σχετικών παραγόντων : 

Νοείται δτι θά έκπίπτηται έκ τών ούτω καθορισθεισών προηγου
μένων δαπανών πάν ποσόν άντιπροσωπεΰον τό τ ίμημα πωλήοεως 
ή καταβολήν άσφαλισθέντος ποσοΰ ή άλλης τινός αποζημιώσεως, 
ή τό κατάλοιπον τής αξίας, τό είσπραχθέν ή όφειλόμενον ώς έκ τής 
πωλήσεως, κατεδαφίσεως ή καταστροφής, πρό τής 1ης ' Ιανουαρίου, 
1946, στοιχείων παγίου ενεργητικού ή μέρους τούτων. 

(2) *Εν τη περιπτώσει προσώπου ασκούντος μεταλλευτικήν έπι
χείρησιν, είς δ μέχρι τοΰ έτους τοΰ προηγουμένου τοΰ φορολογικού 
έτους τοΰ αρχομένου τήν Ιην Ιανουαρίου, 1962, εΐχον χορηγηθή 
εκπτώσεις ή αποσβέσεις δυνάμει τοΰ άρθρου 12 τοΰ παρόντος Νόμου. 
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Αρχική 
έκπτώσις 
και 
ετησία 
απόσβεσις. 

έπιλέγοντος δπως τω χορηγηθώσιν άντ' αυτών εκπτώσεις ή αποσβέ
σεις συμφώνως τω πρώτω Παραρτήματι, το τοιούτον πρόσωπον θα 
θεωρήτάι δτι προέβη κατά την Ιην Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ τοϋ 1961, εις προη
γούμενος δαπανάς άναφορικώς προς τάς όποιας αϊ διατάξεις του 
παρόντος Παραρτήματος θα έφαρμόζωνται ίσας προς το ποσόν το 
καθοριζόμενον Οπό τοϋ Ε φ ό ρ ο υ βάσει τ ο ν διατάξεων έν τη ι'.πο
π α ρ α γ ρ ά φ ω (1) της παραγράφου ταύτης, δεόντως τροποποιου
μένων : 

Νοείται δτι κατά τόν προσδιορισμόν τοΰ υπολοίπου κεφαλαιουχι
κής δαπάνης άναφορικώς προς τα τοιαύτα πρόσωπα θα έφαρμόΓων
ται αί διατάξεις έν τη ερμηνεία τοΰ δρου «ύπόλοιπον κεφαλαιουχι
κής δαπάνης» έν τη π α ρ α γ ρ ά φ ω 1 τοΰ Παραρτήματος τούτου δεόν
τως τροποποιούμενοι. 

4. —(1) ΕΙς π ε ρ ι π έ σ ε ι ς καθ' άς πρόσωπον άσκοΰν μεταλλευτικήν 
έπιγείοησιν προΟα'νει εις δαπανάς, κατά ή μετά τήν Ιην ' Ιανουαρίου. 
1949^1·' * έκπίπτητσι κατά τόν προσδιορισμόν τοΰ φορολογητέου εισο
δήματος του— 

(i) διά τό φορολογικόν έτος το αμέσως έπόμενον τοΰ έτους έν ώ 
έγένοντο αί τοιαΰται δαπάναι, ποσόν (έν τω παρόντι Παραρ
τήματι άναοερόμενον ώς ^αρχική έκπτωσις») ίσον προς 

(α) τό ε'ν πέμπτον των τοιούτων δαπανών τών γενομένων 
διά τήν προμήθεισν μηχανημάτων και εγκαταστά
σεων' και 

(β) τό εν δέκατον οιωνδήποτε έτερων τοιούτων δαπανών' 

(ii) δι* £καστόν τών ακολούθων φορολογικών ετών, ποσόν (έ\ 
τω παρόντι Παραρτήματι άναφερό'ίενον ώς ετησία άπό
σ^εσις*) ίσον προς τό γινόμενον τό λαμβανόμενο ν διά τοΰ 
πολλαπλασιασμού τοΰ υπολοίπου τών τοιούτων κεφαλο:ΐου
χικών δαπανών έπί τοΰ μεγαλυτέρου τών δύο ακολούθων 
κλασμάτων : 

(α) κλάσματος ούτινος ό μεν αριθμητής παριστά τό 
ποσόν τοΰ έξαχθέντος μεταλλεύματος έκ της έν λ ό γ ω 
πηγής κατά τό έτος τό αμέσως προηγούμενον τοΰ 
φορολογικού έτους, ό δε παρονομαστής παριστά τό 
άθροισμα τοΰ ποσοΰ τοΰ κατά τό έτος τό αμέσως προ
ηγούμενον τοΰ φορολογικοΰ έτους έξαχθέντος μεταλ
λεύματος και τοΰ συνόλου τής πιθανής μελλοντικής 
αποδόσεως τής πηγής ώς αϋτη ύπελογίσθη κατά τό 
τέλος τής ύπό έξέτασιν περιόδου, ή 

(<3) τοΰ κλάσματος έν είκοστόν. 

(2) Κατά τόν ύπολογισμόν τοΰ φορολογητέου εισοδήματος προ
σώπου ασκούντος μεταλλευτικήν έπιχείρησιν καί ύποστάντος προη
γουμένας δαπανάς, θά χορηγήται διά τό φορολογικόν έτος 1947 καί 
διά τά επόμενα τοιαύτα, ετησία άπόσβεσις άναφορικώς προς τάς 
τοιαύτας προηγουμένας δαπανάς προσδιοριζόμενη ώς έν τη ύποπα
ρ α γ ρ ά φ ω (1) τής παρούσης παραγράφου . 

"Εκιττωσις 
λόγω 
εξαντλήσεως 
τοΰ 
μεταλλείου. 

5._(1) Παν πρόσωπον άσκοΟν μεταλλευτικήν έπιχείρησιν δύναται νά 
έττιλέξτ), άναφορικως προς νέον τι μεταλλείου, όπως, κατά τόν προσδιο
ρισμόν τοΟ φορολογητέου τον εΙσοδήματος διά τό φορολογικόν {"τος 1962 
καί διά παν επόμενου φορολογικόν έτος, άφάιρηται έκ τοΟ είσοδήματός του 
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ή >v Ί Γ) ύποπαραγράφω (3) της παραγράφου ταύτης ειδικώς καθοριζομένη 
fKK , ωσις (εν τοϊς εφεξής καλούμενη «έκπτωσις λόγω εξαντλήσεως τοΰ 
μ^τ^Λλείου») : 

Νοείται ότι ή τοιαύτη εκπτωοις λ ό γ ω έξαντλήσεοος τού μεταλλείου θά 
δίδηται αντί τής αρχικής εκπτώσεως και τής ετησίας αποσβέσεως αίτινες 
άλλως θά έχορηγούντο δυνάμει τής παραγράφου 4 τοϋ παρόντος Παραρτή
ματος καθ' έκαοτον τών είρημένων φορολογικών ετών δια το όποιον 
ήσκήθη επιλογή άναφορικώς προς τάς ακολούθους κατηγορίας δαπάνης ή 
προηγουμένων δαπανών γενομένων δια το £ ν λόγω νέον μεταλλεϊον, ήτοι :— 

(α) πάοαν δαπάνην γενομένην δια τήν διενέργειαν ερευνών, τήν 
άνακάλυψιν και έξακρίβωσιν τής ποιότητος τών μεταλλευτικών 
κοιτασμάτων ή τήν προσπέλασιν προς το κοίτασμα ή τήν άνά
πτυξιν τού μεταλλείου, ώς και δια τήν γενική ν διαχείρισιν και 
διεύθυνσιν άναφορικώς προς τάς δαιτάνας ταύτας· 

(β) πασσν δαπάνην γενομένην διά τήν κατά κυριότητα κτήσιν τού 
νέου υεταλλείου ή τών γαιών έφ' ών κείνται έργα σχετιζόμενα με 
τούτο, ή διά τήν κτήσιν δικαιωμάτων εντός ή επί τοιούτων γαιών, 
ώς καϊ διά τήν γενικήν διαχείρισιν και διεύθυνσιν άναφορικώς προς 
τάς δαπάνσς ταύτας· 

(γ ) πάσαν δαπάνην γενομένην διά τήν κατά κυριότητα κτήσιν τών 
κοιτασμάτων ή διά τήν κτήοιν δικαιωμάτων επί τών κοιτασμάτων, 
ώς και διά τήν γενικήν διαχείρισιν και διεύθυνσιν άναφορικώς 
προς τάς δαπανάς ταύτας : 

Νοείται περαιτέρω δτι το ποσόν πάσης τοιαύτης δαπάνης αναφερομένης 
εις νέον τι μεταλλεϊον θά προσδιορίζηται υπό τοΰ Εφόρου επί τη βάσει 
τοιαύτης μαρτυρίας οϊα είναι διαθέσιμος ή ώς ούτος ήθελε κρίνει εύλογον 
και δίκαιον. 

(2) ΓΤάν πρόσωπον ασκούν μεταλλευτική ν έπιχείρησιν δύναται νά 
άσκηση τήν εν τή ύποπαραγράφω (1) τής παρούσης παραγράφου επι
λογήν κεχωρισμένως δι' έκαστο ν νέον μεταλλεϊον και δι' εκαστον φορολο
γικόν έτος, αρχής γινομένης άττό τού φορολογικού έτους 1962. 

(3) Είς περιπτώσεις καθ' ας, δυνάμει τών διατάξεων τής υποπαραγράφου 
(1) τής παρούσης παραγράφου, πρόσωπον τι έχει επιλέξει, άναφορικώς 
προς φορολογικόν τι έτος, όπως έπιτραπή εκ τοϋ φορολογητέου εισοδή
ματος του έ'κπτωσις λόγω εξαντλήσεως τού μεταλλείου άναφορικώς προς 
νέον τι μεταλλεϊον, θά έπιτρέπηται τοιαύτη έ'κπτωσις ώς εν τοις κατωτέρου : 

(α) οσάκις ό λόγος άποδοτικότητος κέρδους δεν ύπερβαίνη το πεντή
κοντα τοις εκατόν, ή εκπτωσις λόγω εξαντλήσεως του μεταλλείου θά 
λογίζηται επί συντελεστού δέκα τοις εκατόν τού καθαρού προί 
όντος πωλήσεως" 

(β) οσάκις ό λόγος άποδοτικότητος κέρδους ύπερβαίνη το πεντή
κοντα τοϊς εκατόν άλλα δεν ύπερβαίνη τό έξήκοντα τοις εκατόν, 
ή εκπτωσις λόγω εξαντλήσεως τοΰ μεταλλείου θά λογίζηται έπί 
συντελεοτού εξ τοϊς εκατόν τού καθαρού προϊόντος πωλήσεως· 

( γ ) οσάκις ό λόγος άποδοτικότητος κέρδους ύπερβαίνη τό έξήκοντα 
τοις εκατόν άλλα δεν ύπερβαίνη τό έβδομήκοντα τοις εκατόν, ή 
εκτττωσις λόγω εξαντλήσεως τοΰ μεταλλείου θά λογίζηται έπί 
συντελίστοΰ πέντε τοις εκατόν τού καθαρού προϊόντος πωλήσεως· 
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(5) οσάκις ό λόγος άποδοτικότητος κέρδους ύπερβαίνη το έβδομή
κοντα τοις εκατόν άλλα δεν ύπερβαίνη το όγδοήκοντα τοις έκοττόν, 
ή έκπτωσις λόγω εξαντλήσεως τοΟ μεταλλείου θά λογίζηται έπι 
συντελεστού τέσσαρα τοις εκατόν του καθαρού προϊόντος πωλήσεως· 

(ε) οσάκις ό λόγος άποδοτικότητος κέρδους ύπερβαίνη τό όγδοή
κοντα τοϊς εκατόν, δεν Θά χορηγήται εκπτωσις λόγω εξαντλήσεως 
του μεταλλείου : 

Νοείται ότι ή έκπτωσις λόγω εξαντλήσεως τοΟ μεταλλείου εν ουδεμία 
περιπτώσει θά ύπερβαίνη τό είκοσι τοις εκατόν των κερδών. 

(4) Όσάκις πρόσωπον τι άσκοΰν μεταλλευτική ν έπιχείρησιν έχη ασκήσει 
τό δυνάμει της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου ταύτης δικαίωμα 
επιλογής άναφορικώς προς φορολογικόν τι έτος, προς έξεύρεσιν τού φορο
λογητέου είσοδήματος τοιούτου προσώπου και προς προσδιορισμόν του 
λόγου άποδοτικότητος κέρδους, τό τοιούτον πρόσωπον Θά δικαιούται νά 
άφαιρή οιονδήποτε ποσόν έκ των εκ τού νέου μεταλλείου προσπορισθεισών 
κερδών, έν τ ή περιπτώσει δε ταύτη ποσόν ϊσον προς τό ούτως άφαιρεθέν 
ποσόν Θά προστίθηται είς τον ύ π ' αυτού καταβλητέον φόρον άναφορικώς 
προς τό έν λόγω έτος. 

(5) Νοείται ότι δεν θά παραχωρήται εκπτωσις λόγω εξαντλήσεως τού 
μεταλλείου άναφορικώς προς κέρδη ποριζόμενα ϋπό της Κυπριακής Μεταλλευ
τικής Εταιρείας Σκουριωτίσσης έκ της εκμεταλλεύσεως τού Μεταλλείου 
Μαυροβουνίου, ούτε άναφορικώς προς κέρδη ποριζόμενα ύφ' οίουδήποτε 
άλλου προσώπου ασκούντος μεταλλευτικήν έπιχείρησιν έκ μεταλλείου έκ 
τού οποίου ή εξαγωγή μεταλλεύματος ήρξατο πρό της 1ης ημέρας τού 
'Ιανουαρίου τού 1961. 

Αναθεώρησις 6. Ό σ ά κ ι ς ή έκμετάλλευσις της πηγής σιαμαιηυ[| ί'|, εις την περί
φορολογίας πτωσιν πηγής εκμεταλλευόμενης δυνάμει παραχωρήσεως προνομίου 
ειςπερπττω εκμεταλλεύσεως, ή παραχώρησις τερματισθή, τό ασκούν την έπιχεί
Γέκμ^άλλευ ρησιν πρόσωπον δύναται νά έπιλέξη δπως ή χορηγητέα ετησία άπό
σις της πηγής σβεσις διά τό έτος έν ώ έπεσυνέβη τό γεγονός και δι* Μκαστον των 
σταματ?. £ξ προηγουμένων ετών, ύπολογίζηται ώς έάν ή έν π α ρ α γ ρ ά φ ω 2 

του παρόντος Παραρτήματος αναφορά είς τήν πιθανή ν μελλοντικήν 
άπόδοσιν της πηγής άφεώρα είς τήν πραγματ ικήν άπόδοσιν της πηγής 
τήν συντελεσθεΐσαν μεταξύ τοΰ τέλους του έτους καΐ του χρόνου 
καθ ' δν έπεσυνέβη τό είρημένον γεγονός , και αί προμνησθεΐσαι απο
σβέσεις θά υπολογίζονται α ν α λ ό γ ω ς ' ανεξαρτήτως δέ παντός έν 
τω Νόμω διαλαμβανομένου περιορίζοντος τόν χρόνον βεβαιώσεως 
της φορολογίας ή της υποβολής απαιτήσεων δι' έπιστροφήν φόρου, 
θά γίνωνται απασαι αϊ ά ν α γ κ α ϊ α ι δια τήν εφαρμογή ν των προνοιών 
της παρούσης παραγράφου τοΟ παρόντος Παραρτήματος έπιστροφαί 
και συμπληρωματικά! φορολογίαι : 

Νοείται ότι όσάκις ή ετησία άπόσβεσις ύπολογίζηται έκ νέου δυνάμει 
τών διατάξεων τής παραγράφου ταύτης και ή έκ νέου ύπολογισθεϊσα ετησία 
άπόσβεσις, προστιθεμένης αύτη τής αρχικής εκπτώσεως δι* ώρισμένον τι 
φορολογικόν έτος, ύπερβαίνη τό ποσόν τής εκπτώσεως λόγω εξαντλήσεως 
του μεταλλείου τής ήδη χορηγηθείσης άναφορικώς προς τό αυτό φορολο
γικόν έτος δυνάμει τών διατάξεων τής παραγράφου 5 τού παρόντος 
Παραρτήματος, τοιαύτη έκ νέου ύπολογισθεϊσα ετησία άπόσβεσις, προστι
θεμένης αύτη τού ποσού τής αρχικής εκπτώσεως, θά έπιτρέπηται ώς 
εκτττωσις αντί τής ήδη χορηγηθείσης εκπτώσεως λ ό γ ω εξαντλήσεως τού 
μεταλλείου, παρά τάς διατάξεις τής είρημένης παραγράφου 5 καΐ τήν βάσει 
τούτων άσκηθεΐσαν επιλογήν : 
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Νοείται περαιτέρω ότι οσάκις πρόσωπον τι Ιπιλέξη όπως ή ετησία άπό
οβεσις ύπολογισθή συμφώνως τ η παροΰση παραγράφω, αί διατάξεις της 
παραγράφου 7 τοΰ παρόντος Παραρτήματος θά εφαρμόζω vrrai δια στοιχείο ν 
ή στοιχεία παγίου ενεργητικού άντιπροσωπεύοντα δαπανάς άναφορικώς 
προς τάς οποίας αϊ τοιαϋται αποσβέσεις υπολογίζονται ανεξαρτήτως του 
χρόνου καθ' δν έπεσυνέβη το γεγονός ή γεγονότα τα έν εκείνη τ η παραγράφω 
αναγραφόμενα ή ανεξαρτήτως τοΰ γεγονότος ότι ή έπιχείρησις έτερμα
τίσθη οριστικώς ή όχι. 

7.—(1) Έ ά ν , έν οιοδήποτε φορολογικώ ετει, πρόσωπον τι πωλήση πώλησις 
στοιχεία παγ ίου ενεργητικού άντιπροσωπεύοντα δάπάνας άναφορι τήςιτηγης 
κώς προς τάς οποίας έχορηγήθη οίαδήποτε έκπτωσις δυνάμει των μ^ρ?υ ς 

διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος ή δυνάμει των διατάξεων του "ρεύσης 
άρθρου 12 του Νόμου και ό αγοραστής των τοιούτων στοιχείων άγο έπιχειρή
ράση ταύτα διά τους σκοπούς επιχειρήσεως ασκούμενης ή μελλούσης σεως. 
νά άσκηθή υπ* αύτοΟ, και ή τοιαύτη έπιχείρησις συνίσταται ή. περι
λαμβάνει τήν έκμετάλλευσιν του δλου ή μέρους της πηγής άναφορι
κώς προς τήν οποίαν έγένετο ή προμήθεια των τοιούτων στοιχείων, 
ro πρόσωπον τούτο (ό πωλητής) υποχρεούται όπως ύποβάλη εις 
τόν "Εφορον, εντός τοΰ φορολογικού έτους, κατάστασιν (έν τω Παραρ
τήματι τούτω άναφερομένην ως «εξισωτική κατάστασις») άναφο
ρικώς προς τά έν λ ό γ ω στοιχεία δεικνύουσαν τα ακόλουθα, ήτοι : — 

(i) τό ΰπόλοιπον των κεφαλαιουχικών δαπανών ώς ήτο αμέσως πρό 
της ημερομηνίας πωλήσεως· και 

(ii) τό ποσόν των έκ της πωλήσεως τούτων εισπραχθέντων ή οφειλο
μένων χρημάτων και 

(iii) τό άθροισμα πασών τών εκπτώσεων έκ του φορολογητέου εισο
δήματος αΐτινες έχορηγήθησαν ήδη δυνάμει τοΰ παρόντος Παραρτή
ματος και άφηρέθησαν κατά τόν προσδιορισμόν τοΰ τοιούτου 
υπολοίπου καφαλαιουχικών δαπανών, ώς και πασών τών εκ
πτώσεων έκ του φορολογητέου εισοδήματος αΐτινες έχορηγήθησαν 
ήδη δυνάμει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 12 τοΰ Νόμου. 

(2) Λιά τόν προσδιορισμόν τοΰ φορολογητέου εισοδήματος προσώ
που υπόχρεου δυνάμει της υποπαραγράφου (1) της παρούσης παρα
γράφου όπως ύποβάλη εις τόν "Εφορον εξισωτική ν κατάστασιν, άφαί
ρεσις (έν τω παρόντι Παραρτήματι αναφερομένη ώς «εξισωτική άφαί
ρεσις») θά έπιτρέπηται ή, κατά περίπτωσιν, πρόσθεσις (έν τω παρόντι 
Παραρτήματι αναφερομένη ώς «εξισωτική πρόσθεσις») θά γίνηται 
καΐ ή τοιαύτη εξισωτική άφαίρεσις ή εξισωτική πρόσθεσις θά λογί
ζηται βάσει τών έν τη εξισωτική καταστάσει τη ύπό τοΰ προσώπου 
υποβαλλομένη εμπεριεχομένων στοιχείων άναφορικώς προς τό έτος 
τό αμέσως προηγούμενον τοΰ φορολογικού έτους, ώς ακολούθως : — 

(α) τό ποσόν της εξισωτικής αφαιρέσεως θά είναι τό ποσόν δι' ου 
τό ποσόν τοΰ στοιχείου (i) της εξισωτικής καταστάσεως 
υπερβαίνει τό ποσόν τοΰ στοιχείου (ii) της Ιδίας καταστά
σεως' ή 

(β) τό ποσόν της εξισωτικής προσθέσεως θά είναι τό ποσόν δΓ 
οδ τό ποσόν τοΰ στοιχείου (ii) της εξισωτικής καταστάσεως 
υπερβαίνει τό ποσόν τοΰ στοιχείου (i) της ιδίας καταστάσεως, 
νοουμένου δτι έν ουδεμία περιπτώσει ή εξισωτική πρόσθεσις 
δύναται νά ύπερβή τό ποσόν τοΰ στοιχείου (iii) της κατα
στάσεως. 
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(3) ΑΙ διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 12 του Νόμου 
θά εφαρμόζονται άναφορικώς προς έξισωτικάς καταστάσεις ύπο
δαλλομένας δυνάμει του παρόντος Παραρτήματος. 

(4) Δια τους σκοπούς των διατάξεων τοΰ παρόντος Παραρτήματος 
αΐτινες άφορώσι εις ετησίας άπΰσδέσε'.ς, εξισωτικός αφαιρέσεις 
και έξισωτικάς προσθέσεις, ό αγοραστής τοιούτου ή τοιούτων στοι
χείων παγίου ενεργητικού, θά θεωρήται δτι υπέστη άναφορικώς 
προς τα στοιχεία ταύτα, κατά τον χρόνον της αγοράς , δαπανάς 
αΐτινες έμπίπτουσιν εις τάς διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος, 
ϊσας προς το έλασσον των ακολούθων δύο ποσών, ήτοι— 

(i) το εις τά στοιχεία παγ ίου ενεργητικού αναλογούν μέρος του 
τιμήματος, και 

(ii) το ύπόλοιπον των κεφαλαιουχικών δαπανών τών γενομένων 
ύπό του πωλητού έπί τών τοιούτων στοιχείων παγ ίου ενεργη
τικού μέχρι της ημέρας της πωλήσεως, ήλαττωμένον διά 
του ποσού οιασδήποτε εξισωτικής αφαιρέσεως ή έπηυξημένον 
διά τοΰ ποσού οιασδήποτε εξισωτικής προσθέσεως γενομέ
νης εις τον πωλητήν δυνάμει της παρούσης παραγράφου . 

■Εφαρμογή 
έπί δαπανών 
γενομένων 
ύπό προσώ
που μή ενα
σχολούμενου 
έν μεταλλευ
τική επι
χειρήσει. 

8.—(1) "Απσσαι. αϊ δαπάναι α'ι γενόμεναι δ 11'.; σκοπούς ασκήσεως 
μεταλλευτικής επιχειρήσεως ύπό προσώπου μέλλοντος νά άσκηση 
ταύτην, θά λογ ίζοντα ι διά τους σκοπούς του παρόντος Παραρτή
ματος ως δαπάναι γενόμεναι ύπό του προσ<ν>π<?υ τούτου κατά τήν 
πρώτην ήμέραν καθ' ην έγένετο ή έναρξις τών εργασιών της επι
χειρήσεως : 

Νοείται δτι θά έκπίπτηται 4κ τών τοιούτων δαπανών το ποσόν το άντι
προσωπεΰον το τίμημα πωλήσεως ή καταβολή ν άσφαλισθέντος ποσοΰ ή 
άλλης τινός αποζημιώσεως, ή το κατάλοιπου της αξίας, τό είοπραχθέυ ή 
οφειλόμενου ώς έκ της πωλήσεως, κατεδσφίσεως ή καταστροφής στοιχείων 
παγίου ενεργητικού ή μέρους τούτων προ της ημερομηνίας καθ' ην εγένετο 
ή εναρξις τών εργασιών της μίτσλλευτικής επιχειρήσεως Οπό του προοώπου 
τούτου. 

(2) Εις περιπτώσεις καθ' ά ς πρόσωπον τι υφίσταται δαπανάς διά 
τήν διενέργειαν ερευνών, τήν άνακάλυψιν και έξακρίβωσιν της ποιό
τητος τών μεταλλευτικών κοιτασμάτων ή τήν προσπέλασιν προς τό 
κοίτασμα ή τήν άνάπτυξιν της π η γ ή ς και τήν πρό της ενάρξεως της 
π α ρ α γ ω γ ή ς γενικήν διαχείρισιν και διεύθυνσιν τών εργασιών και 
πρό της ενάρξεως τών εργασιών πωλήση στοιχεία παγ ίου ενεργη
τικού άντιπροσωπεύοντα τοιαύτας bcm&vac,, τότε, έάν τό κτώμενον 
τά στοιχεία ταύτα πρόσωπον άσκηση τοιαύτην έπιχείρησιν ώς ανω
τέρω έν αναφορά προς τήν πηγήν, τό πρόσωπον τούτο, διά τους 
σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος, θά θεωρήται δτι υπέστη, διά 
τους σκοπούς της είρημένης επιχειρήσεως, δαπανάς εμπίπτουσας 
είς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Παραρτήματος ΐσας προς τό έ'λασσον 
τών ακολούθων δύο ποσών, ήτοι τοΰ ποσοΰ τών δαπανών αΐτινες 
έμπίπτουσιν εΙς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Παραρτήματος και αντι
προσωπεύουν τήν άξίαν τών τοιούτων στοιχείων ή τοΰ ποσοΰ τοΰ 
υπ* αύτοΰ καταβληθέντος τ ιμήματος διά τά στοιχεία ταΰτα : 

Νοείται δτι ουδέν τών έν τη παρούση π α ρ α γ ρ ά φ ω διαλαμβανο
μένων επιτρέπει τήν παροχήν αρχικής εκπτώσεως άναφορικώς προς 
δαπανάς γενομένας πρό της 1ης Ιανουαρ ίου , 1946. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

("Αρθρον 25) 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΑΙ 

Ι. Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 2, 
παρόντος Παραρτήματος, οι φορολογικοί συντελεσταί 
εκτίθενται κατωτέρω— 

Φορολογητέον 
Εισόδημα 

ΊΕφ έκαστης λίρας μέχρι ποσοΰ £300 
*F<f>' 'κάστης λίρας υπέρ τάς £300 

£350 
£500 

£1.000 
£1,500 
£2,000 
£2,500 
£3,000 
£3.500 
£4,000 
£5,000 
£6,000 

£10,000 

μέχρι 
» 
» 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

£350 
£500 

£1,000 
£1,500 
£2.000 
£2,500 
£3,000 
£3.500 
£4,000 
£5,000 
£6,000 

£10.000 

3 και 4 του 
θα είναι ώς 

Φορολογικός 
Συντελεστής 
. . Μηδέν 

50 μίλς 
75 » 

100 ». 
150 » 
250 » 
400 » 
500 » 
600 » 
65 D » 
700 » 
750 » 
800 » 
850 » 

2. Έ ν τη περιπτώσει φυσικού τίνος προσώπου, ούτινος το μεγαλύ
τερον μέρος ~α ΰ φορολογητέου εισοδήματος του συνίσταται έξ απο
δοχών ώς καθορίζεται έν τω άρθρω 63 καί τό όποιον ήτο ά γ α μ ο ν 
κατά τήν τελευταίαν ήμέραν του φορολογικού έτους, καί έν τη περι
πτώσει οιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου, όπερ ήτο ά γ α μ ο ν κατά 
τήν τελευταίαν ήμέραν τοϋ έτους του αμέσως προηγουμένου του 
φορολογικού, ό πληρωτέος φόρος βάσει της παραγράφου (1) τοΰ 
παρόντος Παραρτήματος θά αύξάνηται κατά 20 τοις εκατόν : 

Νοείται ότι εις περιπτώσεις καθ ' α ς ό πληρωτέος φόρος ύπερϋαίνει 
τάς £120, ή τοιαύτη αυξησις έπί παντός υπέρ τάς £120 ποσοΰ θά 
λογίζηται έπί συντελεστού 50% : 

Νοείται περαιτέρω δτι ή ολική τοιαύτη αϋξησις δεν θά δύναται νά 
ύπερβαίνη τάς £500 κατ' έτος. 

3. Πάν φυσικόν πρόσωπον ούτινος τό φορολογητέον εισόδημα δέν 
υπερβαίνει τάς £400 θά άπαλλάττηται τοΰ φόρου. Εις περιπτοόσεί' 
καθ' ά ς τό φορολογητέον εισόδημα φυσικού τίνος προσώπου ύπερ 
βαίνει τάς £400 ά λ λ α δέν υπερβαίνει τάς £425, ό πληρωτέος φόρος 
θά ισούται προς τά τρία δέκατα τοΰ ποσού καθ' δ τό τοιούτον εισό
δημα υπερβαίνει τάς £400. 

4. Αϊ έταιρεϊαι περιορισμένης ευθύνης καί άλλοι οργανισμοί προ
σώπων, μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος, θά φορολογώνται διά 
τοΰ ποσοΰ των τετρακοσίων είκοσι πέντε μίλς έφ' έκαστης λίρας τοΰ 
φορολογητέου των εισοδήματος. 

'tTvmi)8n ίν τ© Ιυπογραφ8ΐο της Κυπριακής ΔηιιοκοατΙας. ίν Λευκωσία. 


