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ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ III 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩς 

Ό Οπό του Αντιπρόεδροι) της Δημοκρατ ίας υπογραφείς την 28ην Δεκεμ
βρίου 1962, περί Προσωπικής Φορολογίας (Φόρος Εισοδήματος) (Τροποποιη
τικός) Νόμος της Τουρκ'κής Κοινοτικής Συνελεύσεως», δημοσιεύεται συμφώ-
νως προς ιό άρθρον 49, παράγραφος (i) του Συντάγματος . 

'Αριθμός 9 τοϋ 1962 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ! ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ) 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΌς) ΝΟΜΌς ΤΗς ΤΟΥΡΚΙΚΉς ΚΟΙΝΟΤΙΚΉς 
ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩς. 

Ι. 'Εν τω ΤΤαρόντί Νόμο*. Ερμηνεία. 
(α) «βασικός Νόμος» σημαίνει τον περί Προσωπικής Φορολογίας 

(Φόρος Εισοδήματος) Νόμον 13 τοϋ 1961 της Τουρκικής 
Κοινοτικής Συνελεύσεως 

(β) οι άλλοι δροι κέκτηνται τήν εννοιαν ην άπέ£ωκεν αύτο ΐς ό 
βασικός Νόμος. 

2. Ή λέξις «talimin» (ύπολογήσει) ήτις ακολουθεί αμέσως μετά τήν Τροποποίηση 
λέξιν «Διευθυντής» εις το "Αρθρον 10. εδάφιον (Ι), παράγραφον (γ) ™ ° ^ ^ 0

1 0 

άΓτιλά^εται και αντικαθίσταται διά τής λέξεως «tatmin» (ίκανοποιηθή). Νόμου.'* 

3. Ή φράσις «satin alinan» (αγορασθέν) είς τό "Αρθρον 11, εδάφιον (8), Τροποποίησις 
παράγραφον (α), πρώτη γραμμή, απαλείφεται και αντικαθίσταται διά τ°υ«ρθρουΐι 

~ \ VT · /» , \ ' του βασικού 
των λέξεων «satin alan» (αγοραστής). Νόμου. 

4. Ή λέξις «tah» έν τή δευτέρα γραμμή του "Αρθρου 32 τοϋ βασικοϋ ΤροττοΓοίησ.ς 
Ν5μου απαλείφεται και αντικαθίσταται διά τής λέξεως «tarh». του άρθρου 32 

1 . τ°υ δασικού 
Νόμου. 

5. Ό άοιθμός «49» δστις εμφαίνεται έν τή τελευταία γραμμή τοϋ Τρθ7Ι01,ο(ηοις 
"Αρθρου 39 τοϋ βασικοϋ Νόμου απαλείφεται και αντικαθίσταται διά τοϋ τοϋαρθρου39 
ά ρ ί θ μ ο ϋ «40» τοΰ βασικού 

Νόμου. 
6. Ό άοιθμός «53» δστις εμφαίνεται έν τή τρίτη γραμμή τοϋ έδα τροποποίησις 

φ'.ου (β) τοϋ "Αρθρου 53 τοΰ βασικοϋ Νόμου απαλείφεται και άντικα τοθ άρθρου 53 
θίσταται διά τοθ άοιθμοϋ «55» τοΰ βασικοΰ 

r Νόμου. 
(43) 



ΤροποποΙησις 
τοΟ άρθρου 56 
toO βασικοΟ 
Νόμου. 

ΤροποτιοΙησις 
τοΟ άρθρου 58 
τοΟ βασικοΟ 
Νόμου. 
Τροποποίησις 
του άρθρου 60 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 

Τροποποίησης 
του Παραρ

τήματος 
«Φορολογικοί 
Συντελεσταΐ» 
τοΰ βασικοϋ 
Νόμου. 
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7. All φέξεις «tatminkar &dmasi>> (ίκανοποιηθή) έν τή τρίτη γραμμή 
τής παρ^α^άφου (β) τομ έ|α|#'ου> (3) τοΟ "Αρθρου 56 τοΰ βασικοΟ Νόμου 
άπαλείφετα^καΚαντακοβίσταταΐ διά των λέξεων «tatminkar bulmamasi» 
(6έν Ικανόποιηθη).νν ' Λ^ 

8. ΑΙ λέξεις^κίεκΉί'^α'ϊΙίι» (είσηγήται) έν τή τελευταία γραμμή 
τοΟ "Αρθρου 58 (Τουρκικόν κείμενον) τοΟ ΒασικοΟ Νόμου, απαλείφεται 
καΐ αντικαθίσταται διά των λέξεων «tevkii edilir» (παρακρατήται). 

9. Ό αριθμός «56» δστις εμφαίνεται έν τή τελευταία γραμμή τοΟ 
"Αρθρου 60 τοΰ βασικού Νόμου απαλείφεται και αντικαθίσταται διά 
του αριθμού «58». 

10. Το Παράρτημα τοΰ βασικού Νόμου καταργείται καΐ αντικαθίσταται 
διά τοΟ ακολούθου— 

«Ι. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου καΐ των 
διατάξεων των επομένων "Αρθρων, ol έν "Αρθρω 22 προβλεπόμενοι 
συντελεσταΐ φορολογίας θά εΤναι ώς εκτίθενται κατωτέρω— 

Φορολογητέον Φορολογικός 

Μέχρι £250 . . 
Έφ' εκάστης λίρας υπέρ τάς 

.» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2. Πάς φορολογούμενος δστις είναι ανύπανδρος τήν τελευταίαν 
ήμέραντοΟ έτους εκτιμήσεως καί του οποίου το φορολογητέον βασικόν 
εισόδημα βάσει του "Αρθρου 57 αποτελείται έξ απολαβών μισθωτό!ν 
υπηρεσιών καΐ πάν έτερον πρόσωπον όπερ ήτο άνύπανδρον τήν 
τελευταίαν ήμέραν TCO έτους το όποιον προηγείται αμέσως τοΟ έτους 
εκτιμήσεως θά καταβάλλη 20% έπιπρόσθετον τοΟ έν τω Παραρτήματι 
τοΟ "Αρθρου \ προβλεπομένου ποσού : 

Νοείται δτι είς περίπτωσιν καθ*ήν τό ποσόν του καταβαλλομένου 
φόρου ύπερβαίνη τάς £120 τό έν λόγω έπιπρόσθετον ποσόν αυξάνεται 
ε!ς50%. 

Νοείται επίσης δτι ή τοιαύτη αΰξησις εις ουδέν έτος θά ύπερβαίνη 
τάς £500. 

3. ΑΙ έταιρεΐαι καΐ δλαι at οργανώσεις μετά ή άνευ νομικής προ
σωπικότητας καταβάλλουν έφ* έκαστης φορολογητέας λίρας τοΟ εισο
δήματος των ποσόν 425 μίλς.». 

> τάς £250 f 
» £300 
» £350 
» £500 
» £1,000 
» £1.500 
» α,οοο 
» £7,500 
» £3.000 
» £3.500 
» £4,000 
» £5,000 
» £6,000 
» £10,000 

Εισόδημα 

'έχρ 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ι £300 
£350 
£500 

£1,000 
£1,500 
£2.000 
£2,500 
£3.000 
£3,500 
£4,000 
£5,0C0 
£6,000 

£10,000 

Συντελεστής 
Μηδέν 
25 μιλς 
50 » 
75 » 

100 » 
150 » 
250 » 
400 » 
500 » 
600 » 
650 » 
700 .» 
750 » 
800 » 
850 » 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφεία τής Κυπριακές Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 
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