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Οττ" Άρ. 154 τής 17ης Μ Α Ι Ο Υ 1962 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ 1 
Συμφώνως τ φ "Αρθρω 52 τόΟ Συντάγματος ό ύιτό της Βουλής των 'Αντι

προσώπων ψηφισθείς περί Είσπραξεως Φόρων Νόμος του 1962, τό κείμενον του 
οποίου ακολουθεί, εκδίδεται-ύπό-τοΟ Προέδρου και του 'Αντιπροέδρου της Δη

μοκρατίας διά δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

'Αριθμός }[ Το0 1962. 
Ν Ο Μ Ο Σ Π Ρ Ο Ν Ο Ω Ν ΠΕΡΙ Τ Η Σ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ Φ Ο Ρ Ω Ν . 

Ή Βουλή τών "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Ι . "Ο παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Εισπράξεως Συνοπτικός 

h Φόρων Νόμος του 5962.
 τ1τλος 

2. "Εν τώ παρόντ» Νόμω, 4κτός ίάν βλλως ηροκύτττΓ| έκ τοϋ κειμένου— Ερμηνεία 
«Δημοκρατία)» σημαίνει τήν Δημοκρατία ν τής Κύπρου. 
«Δικαστήριον» σημαίνει τό "Επάρχιακόν Δικαστήριον της Έπαρ-

V χίας ε^/θά τό πρόσωπον τό όφεϊλον όΐονδήποτε φόρο ν επιβληθέντα 
Ιπ ούτρϋ δυνάμει τοΟ εκάστοτε Ι ν Ισχύϊ νόμου Εχει τήν συνήθη αύτοϋ 
διαμονή ν : 

Νοείται δτι, διό τους σκοπούς τής παρούσης παραγράφου, ή υπό 
Βρεττανικήν Κυριαρχίαν Περιοχή τής Βάσεως Ακρωτηρίου θα λογί

ζητάϊ κειμένη εντός των ορίων τής 'Επαρχίας ΛεμεσοΟ, τό δέ τμήματα 
τής ύπό Βρεττανικήν Κυριαρχίαν Περιοχής τής Βάσεως Δεκελείας, 
δτινα, αμέσως πρό τής 16ης Αύγ< ύστου i960, Ζκειντο εντός των ορίων 
των "Επαρχιών 'Αμμοχώστου και Αάρνακος, θά λογίζωνται κείμενα 
εντός των είρημένων "Επαρχιών αντιστοίχως. 

«Κοινοτικοί Συνελεύσεις» σημαίνει τήν Έλληνικήν καΐ τήν Τουρκι

κήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν, αΐτινες καθιδρύθησαν δυνάμει του άρθρου 
86 τοΟ Συντάγματος τής Δημοκρατίας. 

«Κυρίαρχοι Περιοχαΐ των Βάσεων» σημαίνει τήν ύπό Βρεττανικήν 
Κυριαρχίαν Περιοχήν της Βάσεως Ακρωτηρίου ώς καΐ τήν ύττ.ό 
Βρεττανικήν Κυριαρχίαν Περιοχήν τής Βάσεως Αμελε ίας , ως αύται 
καθορίζονται έν τω δρθρω Ι τής Συνθήκης 'Εγκαθιδρύσεως τής Δημο

κρατίας ήτις υπεγράφη έν Λευκωσία τήν Ι6ην Αυγούστου I960. 
«Πρώτος Λειτουργός Προσόδων» σημαίνει τόν Πρώτον Λειτουργόν 

Προσόδων τής Δημοκρατίας. 
* «Σύνταγμα» σημαίνει τό Σύνταγμα τής Δημοκρατίας. 

«φοροεισπράκτωρ» σημαίνει πάντα λειτουργόν τοΟ Τμήματος 
"Εσωτερικών Προσόδων τόν οποίον ό Πρώτος Λειτουργός Προσόδων 
ήθελεν άπό καιροΟ είς καιρόν εξουσιοδοτήσει όπως είσπράττη φόρους, 

» «φόρος», διό τους σκοπούς τοΟ παρόντος Νόμου, σημαίνει ρΐόνδή·? 
ποτέ φόρον, τέλος, τέλος τοπικής αυτοδιοικήσεως, δικαίωμα, συνεισφο

ρών, εττ ιβάρυνσιν, πρόσθετον έπιβάρυνσιν ή δόσιν, ών ή βεβαίωσις η ή 
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επιβολή έπ! προσώπου τινός γίνεται δυνάμει των εκάστοτε έν ίσχυϊ 
έν τή Δημοκρατία νόμων, ώ ς και έτερον τι ποσόν ομοίως καταλογιζό
μενον εϊς τίνα διά καταβολήν αποζημιώσεως, περί ών έγένετο είδική 
πρόνοια έν τ φ οίκείω νόμω διά τήν είσπραξίν των δυνάμει των διατά
ξεων τοϋ παρόντος Νόμου, περιλαμβάνει δέ και όΐανδήποτέ προσωπι 
κήν είσφοράν έπιβληθέϊσαν δυνάμει οίουδήποτε νόμου θεσπισθέντος 
ύπό τής 'Ελληνικής ή Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως έν τη 
ενασκήσει των δικαιωμάτων καΙ αρμοδιοτήτων δι* ών αϊ Κοινοτικά! 
Συνελεύσεις περιβέβληνται δυνάμει του εδαφίου (<ΓΤ) τής παραγράφου Ι 
του άρθρου 87 τόΰ Συντάγματος. 
3. Διά τους σκοπούς τού παρόντος Νόμου, ό Πρώτος Λειτουργός 

Προσόδων κέκτηται έξουσίαν δ π ω ς Οποδιαιρή τήν Δημοκρατίαν εις 
είσπρακτορικά διαμερίσματα, ΐ καστον των οποίων νά ύπάγηται είς τήν 
αρμοδιότητα ενός ή πλειόνων φοροεισπρακτόρων. 

4. "Απαντες ol φόροι έφ" ών εφαρμόζονται αϊ διατάξεις τοϋ παρόντος 
Νόμου θά λογίζωνται καταστάντες πληρωτέοι καΙ απαιτητοί αμα τή 
λήξει τής προθεσμίας τής προβλεπομένης επί τούτω έν τ φ οίκείω νόμω 
ή έν οίωδήποτε κανονισμφ ή διατάγματι δυνάμει αύτοϋ έκδοθέντι. 

5.-( Ι) "Ο "Υπουργός ΟΓκονομικών, έν έκάστω ετει και ουχί βραδύτερον 
τής ΙΌης Ιανουαρίου, θά υπογραφή καΙ έκδίδη ένταλμα έν τω τύπω τω 
διαλαμβανομένω έν τ φ Πρώτω Παραρτήματι (έν τοις εφεξής άναφερό
μενον ώς «"Ενταλμα») διατάττον τόν Πρώτον Λειτουργόν Προσόδων 
καΙ απαντάς τους φοροεισπράκτορας δ π ω ς χωρώσιν είς τήν εΐσπραξιν 
φόρων ευθύς ώς ούτοι ήθελον καταστή πληρωτέοι καΙ απαιτητοί κατά 
τήν διάρκειαν τοϋ £τους : 

Νοείται δτι άναφορικώς προς τό έτος 1962 τό "Ενταλμα θά έκδοθή 
εντός ενός μηνός από τής ενάρξεως τής ισχύος τοϋ παρόντος Νόμου. 

(2) "Αντίγραφσν τοϋ "Εντάλματος θά δημοσιεύηται έν τή έπισήμω 
έφημέρίδι τής Δημοκρατίας. 

(3) Πάς φοροεισπράκτωρ θά προβαίνη είς τήν τοιχοκόλλησιν ενός 
αντιτύπου του "Εντάλματος έπ! τοϋ Πίνάκος Ειδοποιήσεων έν τώ γρα
φείω τοϋ "Επαρχου τής "Επαρχίας έν έκαστη πόλει κειμένη έν τω είς τήν 
αρμοδιότητα αύτοϋ ύπαγομένω είσπρακτορικώ διαμερίσματι, ώ ς καΙ έπι 
τοϋ κυρίου ναοΰ ή τεμένους ή έτερου περίοπτου μέρους έν έκάστω χ ω 
ρίω έν τω ρηθέντι διαμερίσματι. 

ο. "Εκτός έάν άλλως προβλέπεται έν οίωδήποτε έτέρω νόμω. ή κατα
βολή βεβαιωθέντων φόρων δύναται, μέχρις ου ούτοι καταστώσι πληρω
τέοι καί απαιτητοί ώ ς προβλέπεται έν ϋρθρω 4. νά γίνηται είς τά "Επαρ
χιακά Γραφεία Εισπράξεως τοϋ Τμήματος 'Εσωτερικών Προσόδων ή 
εις τίνα φοροεισπράκτορο. 

7. "Αμα τή έκδόσει τοΟ Εντάλματος, ό φοροεισπράκτωρ προβαίνει 
εΐς τήν εΤσπραξιν απάντων των έν αύτω αναφερομένων φόρων, οϊτινες 
κατέστησαν πληρωτέοι καΙ απαιτητοί ή οίτινες θά καταστώσι πληρωτέοι 
.καϊ απαιτητοί μεταγενεστέρως κατά τήν διάρκειαν τοϋ Ετους, έξ απάν
των τών είς καταβολήν τούτων υπόχρεων προσώπων ατινα ΐίχόυσι τήν 
συνήθη διαμονήν των έν τ φ έν τή άρμοδιότητί του ύπαγομένω είσπρα
κτορικφ διαμερίσματι 

&~~(Ι) Τηρούμενης οΙάσδήποτε ετέρας διατάξεως έν τ φ οίκείω νόμω 
π|ίΟβλεπρύσης trepl ττροσθέτου ^ττιβάρύνόεως η αυξήσεως τ©0 οφειλο
μένου ττοΦόΟ; "&ν ττρόσώττόν δφέΐλόν ©Ιονδήποτε φόρον, δτ ϊε^δεν Κατέ
βαλε τό utt* άύτσΟ δφείλόμενον ποσόν εντός τής έν Τφ οίκείω ν ό ^ φ πρόβλε 
ίτομένης προθεσμίας ιτληρωμήίς» GnoypeoOrai είς τήν καταβολήν rrpoaDl-
του έτϊΐβαρΰνσίωςΐσήί;trρθςττέντείττΙτοΤςεκατόντοΟ μετά τήνίταροδοΛ* 
τής είρημένης προθίσμίας τταραμ£(ναντος απλήρωτου ττοσοΟ τοΟ φόρου. 
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(2) 'Οφάκις ϊ?οσ4>ν τι καταστάν πληρωτέο ν Οπό μορφή ν προοθέτου 
έπιβαρύνσβως ώς προνοείται έν έδαφίω (Ι) δίν είναι Ακριβές ιτολλαιτλά
σ*ον τφν πέντε μίλίς, τό τοιούτο ποσόν θά αύξάνητοι είς τό αμέσως 
υψηλότερο ν πολλαπλάσιο ν τών πέντε μίλς. 

(3) "Απαντα τά δίκην προσθέτου επιβαρύνσεως επιβληθέντα δυνάμει 
των διατάξεων τού παρόντος άρθρου ποσά, άμα τή εΙσπράξει των θά 
πιστώνωνται είς τόγ λογαριασμόν Παγίου Ταμείου τής Δημοκρατίας, 
έκτος έάν άλλως προνοήτάι περί τής διαθέσεως αυτών έν τω Νόμω 
δυνάμει ούτινος επεβλήθησαν. 

(4) Ουδείς θά ύιττοχρεοΰται είς τήν καταβολήν προσθέτου επιβαρύν
σεως ή αυξήσεως τοΟ οφειλομένου ποσού άναφορικως προς φόρον 
επιβληθέντα δυνάμει τών διατάξεων Κοινοτικού τίνος νόμου, εκτός 
έάν ό οίκεϊος Κοινοτικός νφμος προβλέπη τοιαυτην πρόοθετον έπιβά^ 
ρυνσιν ή αύξησιν τοΰ οφειλομένου ποσού. "Εν Τοιαύτη περιπτώσει ό 
συντελεστής έπί του οποίου θά ύπολογίζηται καΐ έπιβάλληται ή πρό
σθετος έπιβάρυνσις ή αυξησις του οφειλομένου ποσού ως και ή διάθεσις 
τών ούτως εισπραττομένων ποσών θά οιέπωνται υπό τών διατάξεων 
τοΰ οικείου Κοινοτικού νόμου. 

9.—(Ι) *Εάν πρόσωπον όφείλον οίονδήποτε φόρον παραλείψη νά κατα
βολή άπαντα τά ύπ' άύτού οφειλόμενα ποσά όταν τούτο άπαιτηθη ύπό 
τοΰ φοροεισπράκτορος, τό Δικαστήριον δύναται, τη" αΐτ.ήσει τού φορο
εισπράκτορος καΊ τή προσαγωγή πιστοποιητικού υπογεγραμμένου 
ύπό του Πρώτου Λειτουργού Προσόδων, βεβαιοΰντος δτι ποσόν τι 
οφείλεται καϊ παραμένει άπλήρωτον; νά κάλέση τό έν υπερημερία πρό
σωπον ενώπιον του καϊ νά προβή είς τήν διενέργειαν έρεύνης περί τής 
καταστάσεως κοινών μέσων .διαβιώσεως τού έν υπερημερία προσώπου, 
καϊ νά διατάξή;5τ0 τοιούτο πρόσωπον δπως καταβολή τό όφειλόμενον 
ποσόν όμοΰ μετά τών συνεπεία τής υπερημερίας γενομένων εξόδων 
καϊ τών άλλων δλων εξόδων ων τήν καταβολήν ήθελε κρίνει εύλογον, 
εϊτε παραχρήμα εΤτε διά δόσεων ώς τό Δικαστήριον ήθελε καθορίσει. 

(2) "Η αϊτηςτις^τοΰ φοροεισπράκτορος καϊ τό πιστοποιητικόν τού 
Πρώτου Λειτουργού Προσόδων, ών μνεία γίνεται έν έδαφίω (Ι), θά 
είναι έν τω τύττ<*) τω έκτεθειμένω ί. ι τω Δευτέρω Παραρτήμάτι. 

(3) Τό Δικαστήριον, έκδίδον διάταγμα ώς έν τω έδαφίω (Γ), δύναται 
κατά νόμον νά διάταξη δπως, έν περιπτώσει παραλείψεως καταβολής 
τοΰ οφειλομένου ποσού ή δόσεως τίνος αυτού, κατασχεθή 'καϊ πωληθή, 
κατά τόν αύτφ\?;|τρόπον καθ* δν θά έπωλεΐτο δυνάμει διατάγματος αρμο
δίου Αικαστη0||!ύ διά πληρώμήν έκ δικαστικής αποφάσεως χρέους, 
τοσούτον μέροςΡ^ής κινητής περιουσίας τού έν υπερημερία προσώπου 
δσρν θά έττήρ^|ι δια τήν έξήφλήσιν τού ύπ' αΰτοΟ οφειλομένου ποσοΟ. 
ΈΟ.ν δέν δυνατ^^ά έξευρεθή επαρκής κινητή περιουσία έξ ής τό ύπότοό έν 
ύπερημερίςί .ττρι^ΐΐίπου όφειλόμενον ποσόν νά δύναται νά είσπράχθ^ ή 
Ανάκτηθή, ίή^^ΐΙΙιτόπιν έ^υνης διέξαχθείσης δυνάμει τ<?ΰ εδαφίου "((.)■'· 
καταδειχθώ M f̂fjfo 4 ι κ α σ τ ή£ιον δτι τό έν υπερημερία πρόσωπον κέ
κτηται ακίνητ^ρτίερφύσία^^ δύναται νά πωλήθή διά τήν έξόφλησιν 
τοΟ οφειλομένου, ποσοΟ, τό Δικαστήριον δύναται κατά νόμόν, βνευ 
οΙάσδήπότε. τιεράιτέρώ διαδικασίας, νά έκδώστ) ένταλμα πωλήσεως 
ακινήτου πεβκίυσίάς ανηκούσης κατά κυριότητα ε!ς τό έν υπερημερία 
πρόσωπον κατά τόν αυτόν τρόπον ώς έάν αύτη έπωλεΐτο δυνάμει διατάγ
ματος αρμοδίου Δικαστηρίου διά τήν πληρώμήν έκ δικαστικής Αποφά
σεως χρέους, τό δέ προϊόν τής τοιαύτης πωλήσεως θά διατίθηται διά τήν 
πληρωμΛν τοΟ οφειλομένου ποσού πάν ύπόλοιπον, μετά τήν άφαίρεσιν 
τοΟ οφειλομένου ποσοΟ καϊ τών λοιπών πληρωτέων εξόδων καϊ δικαιω
μάτων, θά καταβάλληται είς τό έν υπερημερία πρόσωπον. 

Καταναγκα
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Δίύτερον 
Παράρτημα. 
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(4) Έάν δέν δύναται νά έξευρεθή επαρκής κινητή ή ακίνητος περιουσία 
έξ ής νά έπιτευχθή ή εϊσπραξις fj άνάκτησις τοΟ υπό τοΟ έν υπερημερία 
προσώπου οφειλομένου ποσοϋ, τό Δικαστήριον δύναται, άνευ περαιτέρω 
διαδικασίας, νά διάταξη τήν φυλάκισιν του έν υπερημερία προσώπου διά 
διάστημα μή υπερβαίνον τους ?ξ μήνας έκτος έάν καταβληθή τό δφειλό
μενον ποσόν πρό τής παρόδου τής τοιαύτης περιόδου : 

Νοείται δτι ή δυνάμει του εδαφίου τούτου επιβληθείσα φυλάκισις δέν 
θα συνεπάγηται έξάλεϊψ.ιν τής ,ευθύνής τρΟ έν υπερημερία προσώπου 
προς καταβολή ν παντός ποσοό f\ πάσης δό σε ως άναφορικώς προς ή* ν 
επεβλήθη ή φυλάκισις. 

(5) Δέν επιτρέπεται κατά νόμον ή κατάσχεσις ή πώλησις δυνάμει 
διατάγματος του Δικαστηρίου— 

(α) των αναγκαίων ειδών Ιματισμού, κλινών και κλινοστρωμάτων 
τοΟ έν υπερημερία προσώπου ή τής οίκογενείας αύτοϋ 

(/?) των άναγκαιούντων σκευών μαγειρικής του έν υπερημερία 
προσώπου ή τής οΙκογενείας άύτοϋ 

(γ) των βιβλίων, εργαλείων, οργάνων, δοχείων και αγγείων, των 
άιτολύτως αναγκαίων διά τό επάγγελμα, τέχνην ή επιτήδευμα 
του έν υπερημερία προσώπου 

(/>) ενός ζεύγους καλών βοών ή ενός ήμιόνου καΐ ενός δνου, ή 
δυο δνων ή πέντε προβάτων ή πέντε αίγών, κατ' επιλογήν τοϋ 
έν υπερημερία προσώπου 

(.'■) παντός αντικειμένου δπερ είναι άπαραίτητον διά τήν χρήσιν τών 
εξαιρουμένων ζ ώ ω ν 

(στ) Τεμαχισμένου άχυρου και φορβής χρειαζομένων διά τήν δια
τροφήν τών εξαιρουμένων ζώων επί τρεις μήνας· 

(Γ) προμηθειών τριών μηνών διά τό έν υπερημερία πρόσωπον και 
τήν οίκογένειαν αύτοϋ. 

(6) Τό Δικαστήριον δέν δύναται κατά νόμον κατά τήν διενέργειαν 
έρεύνης δυνάμει τοϋ εδαφίου (Ι) νά έξετάση τό δίκαιον τής επιβληθείσης 
φορολογίας ή τήν άχρίβειαν τοϋ οφειλομένου ποσού  τό Δικαστήριον 
οφείλει νά χωρήση είς τήν εκδοσιν διατάγματος του ώ ς έν τοις ανωτέρω, 
έκτος έάν τό έν υπερημερία πρόσωπον άποδείξη δτι έπλήρωσε προη
γουμένως τό όφηλόμενον ποσόν ή δτι δέν είναι τό πρόσωπον τό άναφε
ρόμενον έν τω πιστοποιητικώ τόϋ Πρώτου Λειτουργού Προσόδων. 

10.  (Ι) "Ανεξαρτήτως παντός έν τώ παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου, 
έάν πρόσωπον μή δν πολίτης τής Δημοκρατίας είς δ επεβλήθη οιοσδή
ποτε φόρος ποόκειται νά εγκατάλειψη τήν Δημοκρατίαν χωρίς νά πλή
ρωση τό είς αυτό επιβληθέν ποσόν, ό Πρώτος Λειτουργός Προσόδων θά 
άποστέλλη προς τό Δικαστήριον πιστοποιητικόν έν τω τύπω τω έκτεθει
μένω έν τω Τρίτω Παραρτήματι, δεικνυον λεπτομερείας τοΟ επί τοΟ τοι
ούτου προσώπου επιβληθέντος φόρου καΐ παρακαλούν το Δικαστήριον 
δ π ω ς έκδώση διάταγμα άπαγορεϋον είς τό τοιούτο πρόσωπον δ π ω ς 
έγκαταλείψη τήν Δημοκρατίαν. έκτος έάν είτε τοϋτο καταβολή τόν έπ ' 
αύτοϋ επιβληθέντα φόρον είτε παράσχη άσφάλειαν διά τήν κάταβολήν 
αύτοϋ. ικανοποιούσαν τόν Πρώτον Λειτουργόν Προσόδων. 

(2) "Αμα τή λήψει πιστοποιητικού ώ ς έν έδαφίω (Ι) τοΟ παρόντος 
άρθρου, τό Δικαστήριον δύναται, άνευ περαιτέρω διαδικασίας καΐ ανε
ξαρτήτως τοϋ έάν ό επιβληθείς φόρος κατέστη πληρωτέος και απαιτητός, 
νά προβή είς τήν ε*κδοσιν τοϋ αΐτουμένου διατάγματος. 

11. Τό Ύιτουργικόγ Συμβοΰλιον δύναται, διά διατάγματος δημοσιευο
μένου έν tfj έττισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας, ν$ ΚάθόρΙς?} τ4 6i^Qi0i 
ματα τα καταβλητέα ύφ έκαστου προσώπου τελοΟντος έν ύπέρημερΐςί 
ά ν α φ ρ ρ ι κ ^ . ΛΤρύς^ ϊφ ιμπώληρ ιγ j « y i ^ £ : $ r Ακινήτου ττεριουσίής ΐ ό0 
fo#u^dii^poa2)TTOO 6ιΑτήνέΤσττροξίνotOu^frOTC6ττ#βύτόΟοφειλομένου 
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φάρου, τα τοιαύτα δε δικαιώματα θά καταβάλλωνται και εισπράττω ντα ι 
επιπροσθέτως τοϋ οφειλομένου ποσοϋ φόρου ώ ς και κατά τον αυτόν 
χρόνον καί τρόπον. 

12. "Οσάκις φόρος τις έχει καταστή πληρωτέος όπό προοώπου απου
σιάζοντος έκ της Δημοκρατίας καί απαιτητός παρά τοιούτου προσώπου , 
6 τοιούτος φόρος θά είσπράττηται υπό τοΰ φοροεισπράκτορος τοϋ 
είσπρακτορικοΰ διαμερίσματος, έν ψ το τοιούτο π ρ ό σ ω π ο ν κατέχει 
κινητήν ή άκίνητον περιουσίαν κατά τον αυτόν τρόπον ώ ς εάν τό τοιούτο 
πρόσωπον είχε την συνήθη διαμονή ν του εν αυτώ. 

13. Εκτός έάν αλλώς προνόήται ίν τινι νόμω έν ισχύϊ εν τη Δημοκρα
τία, ό Πρώτος Λειτουργός Προσόδων θά παρακράτη έξ απάντων τών 
ύπ* αύτοΟ εισπραχθέντων ποσών διά λονσριασμόν οιουδήποτε τοπικού 
σώματος η' αρχής δικαίωμα ίσον προς δύο και ήμισυ έπι τοις εκατόν 
τοΰ είσπραχθέντός ποσοϋ ινα καλυψθώσι τά δξοδα είοπράξεως, καί 6ά 
καταΡάλλη τό τοιούτο ΟΛκαίωμα είς τόν λογαριασμόν Παγίου Ταμείου 
της Δημοκρατίας. 

14. Πας δστις έσκεμμένως παρακωλύει ή ένανιιοΰται κατά φοροεισ
πράκτορος έν Tfj ενασκήσει τών καθηκόντων του δυνάμει τών διατόξε ω ν 
του παρόντος Νόμου, θά είναι ένοχος αδικήματος KG Ι έν περιπτώοει 
καταδίκης θά υπόκειται είς φυλάκιοιν διά διάστημα μη UTreppcuvov τό 
εν 'έτος η »:ίς πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς £100. ή εϊς άμφοτ^ρας τάς 
ποινάς της φυλακίσεως καί τοϋ προστίμοι·. 

IS.·(Ι) Ή εΐσπραξις καί άνάκτησις οιουδήποτε φόρου οφειλομένου 
ύπό Tir-rcjCmov διαμένοντος ή εργαζομένου εντός τών ύπό Βρειτανικήν 
Κυριαρχίαν Περιοχών τών Βάσεων υπόκειται είς τάς οικείας διατάξεις 
της Συνθήκης 'Εγκαθιδρύσεως. 

Εϊσπραξις 
φόρων 
•πληρωτέων 
Cm ο τιροσώ
,ιτων δτι.να 
άττουσί,ώζου
σιν έκ της 
Δημοκρατίας 

Δικαίωμα 
ιταρακρατού 
μενον ύιιό 
του Πρώτο· > 
Λειτουργό" 
Προσόδων 
έκ ίων είπ
τφανΒάνκ.ν. 
ποσών δ .('χ 
λογαριασμοί 
τοπικών 
«κωμάτων. 

Παρακώλυ

τνράκτοροη. 

ϋίυ'πραί.,ις 
φόρων έκ 
ϊΐροαώτων

■''"θ:μενό.ντ<.ιν 

() (ργ^ζομί-

των Ι\ 
Αρχων 

(2) Διά τούς σκοπούς τοΰ παρόντος άρθροι;— 
(«) ο ορος «Συνθήκη ΕγκοιΟρυσευ.>ς»σημαινειτην άφορωσαν είς τήν Περιοχών 

έγκαθίδρυσιν της Δημοκρατίας τής Κύπρου Συνθήκην. τήν ύπο τ «ν ΒΛ,,. 
γραφεϊσαν έν Λευκωσία την Ι6ην Αυγούστου I960, περιλαμβά
νει δέ καί τήν Άνταλλαγήν Διακοινώσεων καί τήν Διάκήευζιν 
ύπό της Κυβερνήσεως τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου άνσφορικώς 
προς τήν Διόίκησιν τών Κυριάρχων Περιοχών τών Βάσεων 
αΐτινες υπεγράφησαν έν Λευκωσία κατά τήν αυτήν ήμερομηνίον 

(/ϊ) όί έν έδαφίω Π) χρησιμοποιούμενοι δροι ή* λέξεις βά Γ.χωοι τήν 
έννοιαν τήν αποοιδομένην είς αύτάς έν τη Συνθήκη 'Εγκαθι
δρύσεως. 

16. Ό περί Είσπράξεως Φόρων Νόμος. Κεφ. 329. διά τοϋ παρόντος 
καταργείται: 

Νοείται δτι φόροι καταστάντες πληρωτέοι και απαιτητοί δυνάμει τοΰ 
ώ ς εΐρηται νόμου άλλα παραμείναντες άνείσττρακτοι κατά τήν ήμερομη
νίον ενάρξεως τής Ισχύος τοϋ παρόντος Νόμου θά είσπράττωνται καί 
ανακτώνται συμφώνως ταΐς διατάξεσι του παρόντος Νόμου : 

Ndettot τΐεράιτέρω σΥίMrravrtc όί κανονισμοί, fa διατάγματα καί α! 
γνωστοττόιήσεις. τά εκδοθέντα δυνάμει τοΟ διά τοϋ παρόντος Νόμου 
καταργουμένου τοιούτου, θά λογίζωνται ώ ς εκδοθέντα δυνάμει του πα
ρόντος Νόμου καί θά έςακολουθώσιν εν πλήρει ί^χύϊ μίχρις όυανακλη» 
θώσιν, καταργηθώσιν τ) άντικατασταθώσι δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου. 

καί ίηι

<Κ·\«ζις· 
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ΠΡΩΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
("Αρ$ρον 5.) 

Ε Ν Τ Α Λ Μ Α . 

Ό περί Ε'σπράξίως Φόρων Νόμος τοΰ 1962. 

'Εγώ. ό :...,.., 
'Υπουργός Οικονομικών, δια τοΰ παρόντος απαιτώ παρ' υμών καΐ διατάττω 
ύμδς δπως χωρήσητε είς την εΐσ.πραξιν τών έν τοις κατωτέρω αναφερομένων 
φόρων, οϊτινες κατέστησαν πληρωτέοι καΐ απαιτητοί η δυνατόν νά καταστώσι 
τοιούτοι μεταγενεστέρως διαρκοϋντος τοΰ έτους τοϋ λήγοντος τήν 31 ην Δεκεμβρίου 
19 . . . παρά πάντων τών υπόχρεων είς τήν καταβολήν τούτων προσώπων, καΐ 
δπως, έν περιπτώσει μη πληρωμής, λάβητε τοιαύτα δλλα μέτρα, δυνάμει τών 
διατάξεων τοϋ περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου, εναντίον τών τοιούτων προσώπων 
οΐα ήθελον καταστή αναγκαία διά την εΐσπραξιν τών ποσών ων ή πληρωμή κατέστη 
υπερήμερος. 

Πάντα τά ποσά "ΐά βεβαιωθέντα ή επιβληθέντα δυνάμει τών διατάξεων τού 
"Αρθρου : 

Τή Ιανουαρίου 19 "Υπουργός Οικονομικών. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
("Αρθρον 9 (\).) 

ΑΊΤΗΣΙς ΦΟΡΟΕΙςΠΡΑΚΤΟΡΟς ΠΡΟς ΤΟ ΔΙΚΑςΤΗΡΙΟΝ. 

Ό περί Είσπράξεως Φόρων Νόμος τοϋ Ι962

'Αναφορά είς τήν 
Φορολογίαν 

*Αρ. J Χωρίον "Ετος 

"Ονομα του έν υπε
ρημερία τελούντος 

προσώπου 
Διαμονή 

Φύσις τοΰ πληρωτέου 
καΐ απαιτητού φόρου 

Ι Ι I I 'QA.iKov 
. Ι μ. Ι μ. μ. | Μίλς 
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Πρώτον Λειτουργδν Προσόδων, 

Διά ταύτης δηλώ δτι τά ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα τελοϋν εν υπερημερία 
περί την ττληρωμήν των ποσών των δεικνυομένων Εναντι των ονομάτων αυτών, 
καΐ έξαιτοΰμαι δπως ύπογράψητε τό κατωτέρω πιστοποιητικόν ίνα δυνηθώ να 
υποβάλω τφ Δικαστηρίω την αϊτησιν ταύτην διά τήν λήφιν μέτρων δυνάμει τοΟ 
άρθρου 9 τοΟ Νόμου. 

Ημερομηνία Φοροεισπράκτωρ. 

Διά τοϋ παρόντος πιστοποιώ δτι όί ανωτέρω φόροι οφείλονται καΐ δέν έπλη
ρώθησαν είσέτι. 

Ημερομηνία. Πρώτος Λειτουργός Προσόδων. 

ΤΡΙΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
("Αρθρον 10.) 

Έν τώ Έπαρχιακώ Δικαστηρίω 

ΑΙΤΗΧΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡΟΥΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟ ΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 

Ό n;pl Είσπράξίως Φόρων Νόμος τοΟ 1962. 

Διά τοϋ παρόντος πιστοποιώ δτι σι έν τοίς κατωτέρω αναφερόμενοι φόροι 
επεβλήθησαν έπί, ή κατέστησαν πληρωτέοι ύττό. και απαιτητοί παρά τοϋ Κου 

όστις δέν είναι πολίτης της Δημοκρατίας και δστις 
κατά πληροφορίαν ληφθεΐσαν υπ' έμοΟ πρόκειται να εγκατάλειψη τήν Δήμόκρατίαν. 

2. Δεδομένου δτι. εις περίπτωσιν εξόδου αΰτοο έκ της Δημοκρατίας, ή Λνό 
κτησις τών περί ων ό λόγος φ ρ'ων δέν θα είναι δυνατή, έξαιτοΰμαι δπως τό Δικά

στήριον έκδώση διάταγμα άπαγορεϋον είς τό προμνησθέν πρόσωπον δπως εγκατά

λειψη τήν Δήμόκρατίαν εκτός είτε έάν καταβληθή ό επιβληθείς φόρος εϊτε ίο 
παρασχεθή Ικανοποιητική κατ* έμέ ασφάλεια διά τήν πληρωμή ν αΰτόΰ. 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ. 

Ποσόν 
Περιγραφή 

Ήμβρόμήνία 
Πρώτος Λειτουργός Προσόδων. 


