
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ "Αρ. 193 της 20ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Συμ φ ώ νως τω ' Αρθρω 52 τοΟ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς ό ύπό της Βουλής των 'Αντι

προσώπων ψηφισθείς περί Φορολογίας των Κληρονομιών Νόμος του 1962, τό 
κείμενον τοΟ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου καΐ του 'Αντιπροέ
δρου της Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυ
πριακής Δημοκρατίας . 

Αριθμός 67 του 1962 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΤΗΝ ΕΠίΒΟΛΗΝ ΚΑί Ε ί Σ Π Ρ Α Ξ ϊ π 
ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι . Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφερηται ώς ό περί Φορολογίας Σ·Α·οπ·ιΐκός 
των Κληρονομιών Νόμος του 1962. . ™λος. 

2 .  ( 1 ) Έ ν τω παρόντι Ν ό μ ω  ^ΡμΠν£(α. 
«ακίνητος περιουσία» έχει την έννοιαν την άποδιδομένην είς τόν 

δρον τούτον έν τω άρθρω 2 του περί "Ακινήτου Περιουσίας (Κα
τοχή, ' Ε γ γ ρ α φ ή καΐ Έκτ ίμησις ) Νόμου (Κεφ. 224) ' 

«ανίκανα προς δικαιοπραξία.ν πρόσωπα» σημαίνει τους ανηλί
κους, παράφρονας, όλιγοφρενεΐς ώς καΐ παν έτερον πρόσωπον 
ΰπερ, λ ό γ ω πνευματικής τίνος νόσου, στερείται της χρήσεως τορ 
λογικού" 

«.αντιπρόσωπος», οσάκις χρησιμοποιείται έν άναφορφ προς πρό
σωπον μή διαμένον έν τή Δημοκρατία, περιλαμβάνει— 

(α ) τόν έν τη Δημοκρατία πληρεζούσιον άντιπρόσωπον, πρά
κτορα, παραληπτην ή διαχειριστήν του τοιούτου προσώ

που" καΐ 
(6) παν έν τη Δημοκρατία διαμένον πρόσωπον δπερ έχει ύπό 

τήν φροντίδα, φύλαξιν, κατοχή ν, διαχείρισιν ή 6λεγχόν του 
περιουσίαν τοιούτου μή διαμένοντος έν τη Δημοκρατία προ

σώπου* 

(469) 



470 

«αποθανών» ή «αποθανόν πρόσωπον» σημαίνει παν πρόσωπον 
άποθνησκον κατά ή μετά τήν Ιην ήμέραν του Δεκεμβρίου τοΟ 
έτους 1942· 

«Βοηθός "Εφορος» σημαίνει τόν επί του Φόρου Κληρονομιών 
Βοηθόν "Εφορον, δστις διορίζεται δυνάμει τοΟ άρθρου 3" 

«δήλωσις περιουσίας* σημαίνει τήν δήλωσιν τήν ύποβαλλομένην 
δυνάμει τοΟ παρόντος νόμου ύπό εκτελεστού ή άλλου τινός προ
σώπου υπόχρεου ε (ς πληρωμήν φόρου κληρονομίας, επί τω τέλει 
της βεβαιώσεως και επιβολής του έν λόγω φόρου* 

«Δημοκρατία* σημαίνει τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν" 

«Δικαστής» σημαίνει δικαστήν τοΟ "Επαρχιακού Δικαστηρίου 
ή του Ανωτάτου Δικαστηρίου' 

•ίεκτελεστής* σημαίνει τόν έκτελεστήν της διαθήκης ή τόν διά
γει ριστην της περιουσίας αποθανόντος προσώπου, περιλαμβάνει δέ, 
αναφορικώς προς τάς δυνάμει του παρόντος νόμου υποχρεώσεις, 
παν πρόσωπον δπερ λαμβάνει ύπό τήν κατοχήν αύτου περιουσιακά 
στοιχεία αποθανόντος προσώπου ή επεμβαίνει καθ* οιονδήποτε τρό
πον έπί τοιούτων στοιχείων, πάντα νόμιμον κληρονόμον τοΰ απο
θανόντος, ώς και παν πρόσωπον δπερ έξητήσατο ή δικαιούται να 
αίτηση παρά του Δικαστηρίου τήν παροχήν δικαστικής κυρώσεως 
διαθήκης ή έ γ γ ρ α φ ω ν διαχειρίσεως ή τήν έπανακύρωσιν της δικα
στικής κυρώσεως διαθήκης ή των έγγραφων διαχειρίσεως αναφορι
κούς προς τήν περιουσίαν αποθανόντος προσώπου' 

>:εμπράγματοι άσ<[>ά\ε\.αι^ : ό δρος ούτος περιλαμβάνει ύπο
θήκας, ενέχυρα και τά περιωρισμένης χρονικής διαρκείας εμπράγ
ματα βάρη' 

«έν καταπιστεύματίί (settled), οσάκις ό δρος ούτος άφορα εις 
περιουσίαν, σημαίνει περιουσίαν ύποκειμένην είς καταπίστευμα 
(settlement)' 

.•.επίτροπος* : ό δρος ούτος χρησιμοποιούμενος έν άναφορφ προς 
ανίκανα πρόσωπα, περιλαμβάνει οίονδήποτε έπίτροπον, κηδεμό

να, διαχειριστήν ή έτερον πρόσωπον έχον τήν διεύθυνσιν, έλεγχον 
ή διοίκησιν οίασδήποτε περιουσίας έκ μέρος ανικάνου τινός προ

σώπου' 

«εταιρεία* σημαίνει πασαν άνώνυμον έταιρείαν συσταθεΐσαν ή 
έγγραφεΐσάν δυνάμει παντός έν τη Δημοκρατία Ισχύοντος νόμου, 
ώς kal πασαν έταιρείαν, ήτις, άν καί συνέστη ή ενεγράφη έκτος 
της Δημοκρατίας, διεξάγει επιχειρήσεις ή κέκτηται γραφεΐον ή 
έδραν εργασιών έν τη Δημοκρατία' 

«"■Εφορος» σημαίνει τόν "Εφορον έπί του Φόρου Κληρονομιών 
τόν έπιφορτισμένον, κατά τάς διατάζεις της παραγράφου Π ) τοΟ 
άρθρου 3, τά τής εφαρμογής του παρόντος νόμου, καί περιλαμβά
νει πάντα Βοηθόν "Εφορον είδικώς έξουσιοδοτηθέντα ύπό του 
'Εφόρου οπός ένεργη έκ μέρους τοΟ Εφόρου είτε γενικώς είτε 
δι* εϊδικόν τίνα σκοπόν' 

ν καταπίστευμα» (settlement) σημαίνει παν δημόσιον έγγραφον, 
διαθήκη ν, συμφωνίαν συστάσεως καταπιστεύματος ή Ετερον έγγρά
φον η αριθμόν έγγραφων ώς καί παν προφορικώς συσταθέν τραστ 
trust), δυνάμει τών οποίων περιουσιακόν τι στοιχείο ν ή συμφέρον 
ν άυτφ κατάλείπεται δι* ώρισμένον τι χρονικόν διάστημα προς 

όφ«λός οιουδήποτε προσώπου ή προσώπων κατά διαδοχήν ό δρος 
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ούτος περιλαμβάνει επίσης παν δ ικα ίωμα ψιλής κυριότητος 
(interest in remainder or reversion) μή διατεθέν δια τοιαύτης πρά
ςεως καΐ περιερχόμενον τελικώς είς τόν συστΛσαντα τό καταπί
στευμα (settlor) η είς τους έκ διαθήκης ή έξ αδιαθέτου κληρονό
μους αύτοΟ* 

«κινητή περιουσία» σημαίνει πασαν περιουσίαν πλην της ακινή
του τοιαύτης ' 

«Κυρίαρχοι Περιοχαι των Βάσεων» σημαίνει τήν ύπό Βρετνανι
κήν Κυριαρχίαν Περιοχήν της Βάσεως "Ακρωτηρίου ώς καΐ τήν ύιτό 
Βρεττανικην Κυριαρχίαν Περιοχήν της Βάσεως Δεκέλειας, ώ ς αύται 
καθορίζονται έν τώ "Αρθρω 1 της Ά φ ο ρ ώ σ η ς τήν Έγκαθ ίδρυσ ιν της 
Δημοκρατίας της Κύπρου Συνθήκης, ήτις υπεγράφη έν Λευκωσία 
τήν 16ην Αυγούστου, I960" 

«μή διαμένον πρόσωπον» σημαίνει πρόσωπον μή διαμένον έν τη 
Δημοκρατία" 

«οργανισμός προσώπων» περιλαμβάνει τοπικός ή δημοσίας άρ^ 
χάς , οργανισμούς, μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος. ώς καί 
αδελφότητας, σωματεία ή ενώσεις προσο>πων κεκτημένων νομικήν 
προσωπικότητα ή μή" 

«περιουσία» σημα ίνε ι 

(α) είς τήν περίπτωσιν αποθανόντος προσώπου, δπερ κατά τόν 
χρόνον του θανάτου αύτου είχε τήν κατοικίαν του (domicile) 
έν τη Δημοκρατία, πασαν περιουσίαν είτε τελούσαν έν κατα
πιστεύματι (settled) είτε μή (not settled), περιεχόμενη ι έπί 
τώ θανάτω του είς άλλους, εξαιρέσει ακινήτου περιουσίας 
μη κειμένης έν τη Δημοκρατία ' 

(β) είς τήν περίπτωσιν αποθανόντος προσώπου, δπερ δέν είχε 
τήν κατοικίαν του (domicile) έν τη Δημοκρατία, πασαν έν τη 
Δημοκρατία περιουσίαν, είτε τελούσαν έν καταπιστεύματι 
(settled) είτε μή (not settled), ί^τις έπί τω θανάτω του περιέρχε
ται είς άλλους ' 

•5 περιουσία περιερχομένη είς άλλους έπί τω θανάτω» περιλαμβάνει 
περιουσιακά στοιχεία ανήκοντα είς τόν αποθανόντα κατά τόν χρό
νον τοΟ θ(χνάτου αύτου, ώς καΐ περιουσιακά στοιχεία λογ ιζόυενα 
ώς περιερχόμενα έπί τ ω θανάτω εις άλλους, περιλαμβανομένων καΐ 
περιουσιακών στοιχείων άτινα περιέρχονται είς άλλους ά μ α τω θα
νάτω ή μετά πάροδον χρονικού τίνος διαστήματος, είτε οριστικώς 
είτε ύπό αΐρεσιν, καΐ είτε αρχ ικώς είτε κατόπιν υποκαταστάσεως* 
και ό δρος «έπί τω θανάτω» σημαίνει «κατά χρόνον βεβαιούμενον 
μόνον έν αναφορά προς τόν θάνατον»' 

«περιουσιακά στοιχεία» : δ δρος ούτος περιλαμβάνει παντός 
είδους κινητήν ή άκίνητον περιουσίαν καί τό προϊόν της πωλήσεως 
ταύτης αντιστοίχως, ώς καί χρήματα ή επενδύσεις ή άλλο τι στοι
χεΐον ένεργητικοΟ άντιπροσωπεΟον εκάστοτε τό προϊόν της τοιαύ
της πωλήσεως ' 

«πρόσωπον», πλην των περιπτώσεων καθ* ά ς ό δρος ούτος χρη
σιμοποιείται άναφορικώς προς αποθανόν πρόσωπον, περιλαμβάνει 
καί εταιρείας ή οργανισμούς προσώπων' 

«φόρος κληρονομίας» ή *φόρος» σημαίνει τόν δυνάμει του παρόν
τος νόμου έπιβαλλόμενον φόόον. 
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(2) Διά τους σκοπούς τοΟ παρόντος νόμου— 
(α) πρόσωπον τι θα θεωρήται κβκτημένον Ικανότητα όπως διάθε

ση περιουσίαν έάν £χη τοιοΟτο δικαίωμα f) συμφέρον έν αύτβ, 
ή τοιαύτην γενικήν έξουσίαν οΤα, έαν οδτος ήτο Ικανός 
προς δικαιοπραξίαν (sui juris), θά παρεΐχεν αύτώ τό δικαίω
μα διαθέσεως ταύτης" ό δέ ορός «γενική εξουσία» περιλαμ
βάνει πάσαν έξουσίαν παρέχουσαν τό δικαίωμα είς τό πρό
σωπον είς δ αϋτη εδόθη ή τό κατέχον ταύτην δπως όρίση ή 
διάθεση περιουσίαν κατά τό δοκούν, είτε ή τοιαύτη εξουσία 
ενασκείται δυνάμει πράξεως έν ζωη ή δυνάμει διαθήκης, 
ή δυνάμει αμφοτέρων, άλλ ' εξαιρουμένης πάσης εξουσίας 
ασκούμενης υπό προσώπου τινός έν τη ίδιότητι αύτοΟ ώς 
επιτρόπου δυνάμει διαθέσεως μή γενομένης 6π* αυτού' 

(ft) διάθεσις γενομένη έκ της περιουσίας του αποθανόντος θά 
λογίζηται γενομένη ύπ* αύτοΟ είτε ήτο α ν α γ κ α ί α ή συναί
νεσις τρίτου τινός προσώπου είτε όχι' 

( γ ) χρήματα άναφορικώς προς άτινα πρόσωπον τι κέκτηται 
γενικήν έξουσίαν διαθέσεως χορηγη.θεΐσαν αύτω ύπό τρίτου 
τινός προσοόπου, θά λογίζωνται περιουσία άναφορικώς προς 
τήν οποίαν τό τοιούτον πρόσωπον κέκτηται έξουσίαν δια
θέσεως. 

'Ι:, φόρος έιιί 
Γΐ,ιϋ Φόροο 
Κληρονομιών 
«ιί ΒοηΡΛς 
1:.ψορος επί 

toil Φύρου 
Κληρονομιών. 

Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

3 . (1) Διά την καλήν και πιστήν έφαρμογήν του παρόντος νόι.ιυυ, 
ό Διευθυντής του Τμήματος "Εσωτερικών Προσόδων θά είναι ό "Εφο
ρος επί τοΰ Φόρου Κληρονομιών.ώς τοιούτος δέ θά προδαίνη είς πάσαν 
ένέργειάν ήν ήθελε κρίνει αναγκα ίαν ή σκόπιμον διά τήν έφαρμογήν 
των προνοιών τοΰ παρόντος νόμου. 

(2) Ό "Εφορος δύναται νά εξουσιοδότηση οιονδήποτε έτερον λει
τουργύν του Τμήματος Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν Προσόδων Οπως ενεργή ώς Βοη
θός "Εφορος καΐ Οπως άσκή τοιαύτας εξουσίας καΐ καθήκοντα διά 
τήν έφαρμογήν ί ου παρόντος νόμοι; οία ό "Εφορος ήθελε καθορίσει. 

(3) Ό Βοηθός "Εφορος, ό ένασκών ή έκτελών οίασδήποτε εξου
σίας, καθήκοντα ή αρμοδιότητας του "Εφόρου δυνάμει του -παρόντος 
νόμου, θά θεωρήται, μέχρι αποδείξεως τοΟ εναντίου, δι* απαντάς 
τους σκοπούς, ώς δεόντως εξουσιοδοτημένος διά τήν ένάσκησιν ή 
έκτέλεσιν τοιούτων εξουσιών, καθηκόντων ή αρμοδιοτήτων. 

"επιβολή 
τοϋ Φόρου 
ΚληρονομΙας. 

Καθορισμός 
τΗςάξιας^ς 
ιτέριουσίας. 

ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

1. Είς τήν περίπτωσιν παντός προσώπου αποθνήσκοντος κατά 
ή μετά τήν Ιην Δεκεμβρίου, 1942, έκτος ώς κατωτέρω ρητώς προ
νοείται, θα έπιβάλληται καΐ καταβάλληται επί της αξ ίας της περιου
σίας αύτου φόρος καλούμενος φόρος κληρονομίας : 

Νοείται 6τι ουδείς φόρος κληρονομιάς θά καταβάλληται οσάκις 
ή αξία της περιουσίας τοιούτου προσώπου δέν ύπερβαίνη τάς τρεις 
χιλιάδας λίρας. 

5 . Ή αξία τής περιουσίας αποθανόντος προσώπου θά καθορίζηται 
έν τφ έν τοΐς κατωτέρω προβλεπόμενο τρόπω. 
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(1) Τό ποσόν του πληρωτέου φόρου κληρονομίας έπί της πε Ποσόν'ίν. 
ριουσίας αποθανόντος προσώπου Θά ύπολογίζηται συμφώνως ταΐς πληρωτέου 
διατάξεσι τοΟ παρόντος νόμου επί tfl δάσει του συντελεστοΟ ή των κληρονομιάς. 
συντελεστών τών αναφερομένων έν τω Πίνακι τοΟ παρόντος Νόμου Π( 
ώς εφαρμοστέων διά τό κλιμάκιον εντός τών ορίων του οποίου εμπί
πτει ή αξία της περιουσίας του προσώπου τούτου : 

Νοείται δτι, οσάκις, ώς έκ του δτι ή αξία της περιουσίας υπερ
βαίνει τό μείζον τών δύο Ορίων οίουδήποτε κλιμακίου καθοριζομένου 
έν τώ Πίνακι, δέον νά καταβληθη φόρος κληρονομίας επί τη βάσει 
τοΟ υψηλότερου συντελεστοΟ του καθοριζομένου διά τό αμέσως έπό
μενον κλιμάκιον έν τω είρημένω Πίνακι, τό ποσόν τοΟ πληρωτέου 
φόρου κληρονομίας δέν θά ύπερβαίνη τό άθροισμα— 

(α) του ποσοΟ όπερ θά έπεβάλλετο έπί της περιουσίας έάν ή 
αξία ταύτης ήτο ϊση προς, άλλα δέν υπερέβαινε, τό μείζον 
τών δύο προμνησθέντων ορίων' και 

(β) του ποσού δι* ου ή αξ ία της περιουσίας υπερβαίνει τό μείζον 
τούτο δριον : 

Νοείται, περαιτέρω, δτι, έν ουδεμία περιπτώσει τό ποσόν του πλη
ρωτέου φόρου κληρονομίας θά ύπερβαίνη τό ποσόν καθ' δ ή άξια 
της περιουσίας υπερβαίνει τάς τρεις χ ιλ ιάδας λίρας. 

(2) Προς προσδιορισμόν της αξ ίας της περιουσίας αποθανόντος 
προσώπου, άπαντα τά περιουσιακά στοιχεία έξ ών αυτή συνίσταται 
θά συνυπολογίζονται ώς αποτελούντα μίαν περιουσίαν : 

Νοείται, δμως, δτι περιουσιακόν στοιχεΐον συνιστών μέρος της 
περιουσίας έφ* οδ ουδείς φόρος κληρονομίας εΐναι έπιβλητέος δέν 
θά συνυπολογίζηται προς τόν σκοπόν τοΟ προσδιορισμού της αξίας 
της περιουσίας. : , 

(3) Περιουσιακά στοιχεία περιερχόμενα είς άλλους έπί τω θανά
τω δέν θά συνυπολογίζονται πλέον της μιας φοράς ούτε θά έπιβάλ
ληται ψόρος κληρονομίας άναφορικώς προς ταΰτα πλέον της μιας 
φοράς έπί τω αύτω θανάτω. 

(4) Τό ποσοσχόν τοΰ φόρου κληρονομίας τό πληρωνόμενον έψ' οί
ουδήποτε περιουσιακού στοιχείου συνιστώντος μέρος της περιουσίας 
αποθανόντος προσώπου θά είναι τό ποσοστόν τό έξευρισκόμενον 
βάσει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου άναφορικώς προς 
την περιουσίαν ταύτην. 

ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΠΕΡΙΕΡΧΟΜΕΝΗ 
ΕΙΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩ ΘΑΝΑΤΩ 

7. Περιουσία λογιζόμενη ώς περιερχομένη είς άλλους έπί τω θα Ποία 
νάτω προσώπου τινός, θά περιλαμβάνη τά ακόλουθα περιουσιακά περιουσία 
στοιχεία, ή τ ο ι  ' λογίζεται 

/ ν ' τιεριερχομένη 
(α ) περιουσιακά στοιχεία μη ανήκοντα κατά κυριότητα εις τόν 1^[ τφ °υ ς 

αποθανόντα άναφορικώς προς τά όποια δμως οΰτος έκέ θανάτφ. 
κτητο Ικανότητα διαθέσεως κατά τόν χρόνον του θανάτου 
του' 

(6) περιουσιακά στοιχεία έν οίς ό αποθανών f) οιονδήποτε έτερον 'ισόβιος 
πρόσωπον είχε συμφέρον τερματιζόμενον έπί τφ θανάτω του

 έιτικα
Ρ

π1α
· 

αποθανόντος, κατά τήν έκτασιν καθ" f]v προκύπτει δφελός τι 
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Περιουσιακά 
στοιχεία 
υποκείμενα 
ε(ς έτησίαν 
ττάροχήν. 

ώς έκ *©0 τεραατισμοΟ toO τοιούτου συμφέροντος, περιλαμ
βανομένων και τιεριουσιακον στοιχείων έν οΐς τό δικαί
ωμα ή συμφέρον έξεχωρήθη, ήσφαλίσθη, άπεξενώθη ή <Χλλώς 
διετέθη, είτε επί αντιπαροχή είτε άνευ αντιπαροχής, είς πρό
σωπον ή προς δφελος προσώπου έχοντος δικαίωμα f\ συμ
φέρον ψιλής κυριότητος (interest in remainder or reversion) 
έπί τοιούτου περιουσιακοί) στοιχείου, έκτος έάν ή τοιαύτη 
έκχώρησις, άσφάλισις, άποξένωσις ή διάθεσις έγένετο ή 
έπραγματοποιήθή, καλή τη πίστει, τρία έτη πρό τοΰ θανάτου 
του αποθανόντος καΐ αμέσως άμα τη τοιαύτη εκχωρήσει, 
ασφαλίσει, αποξενώσει ή διαθέσει έκτήθη καλόπιστος κατο
χή και χρήσις του περιουσιακού τούτου στοιχείου καΐ διε
τηρήθη έκτοτε υπό συνθήκας άποκλειούσας καθ' ολοκλη
ρίαν έκ του περιουσιακού τούτου στοιχείου κα'ι έκ πα/τός 
συμβατικού ή άλλου τινός οφέλους τό πρόσωπον δπερ εΐχε 
τό δικαίωμα ή' συμφέρον τό τερματιζόμενον ώς έν τοΐς ανω
τέρω' της διατάξεως ταύτης εξαιρούνται περιουσιακά στοι
χεία έν οΤς ό αποθανών ή τό έτερον πρόσωπον εΐχε συμφέ
ρον μόνον έν τη ίδιότητί του ώς κατόχου ώρισμένου τινός 
αξιώματος ή' ώς παραλήπτου των οφελών φιλανθρωπικού 
τίνος ιδρύματος, ή έν τη ίδιότητί του ώς αντιπροσώπου σω
ματείου συγκειμένου, έξ ενός μόνον προσώπου" 

(γ) περιουσιακά στοιχεία άτινα ήσαν δεδαρυμένα δι* ετησίας 
παροχής ή ετέρας περιοδικής πληρωμής τερματιζομένης έπί 
τω θανάτω του αποθανόντος, κατά τήν έκτασιν τοΰ οφέλους 
δ θά προέκυπτεν ώς έκ τοΰ τερματισμού τής ετησίας παροχής 
ή ετέρας περιοδικής πληρωμής, ανεξαρτήτως τοΰ γεγονό
τος δτι ή ετησία παροχή ή έτερα περιοδική πληρωμή έξεχω
ρήθη, ήσφαλίσθη, άπεξενώθη ή άλλως διετέθη έν ζωή τοΰ 
αποθανόντος, είτε έπί αντιπαροχή είτε άνευ αντιπαροχής, 
είς τό πρόσωπον τό δικαιούμενον είς τά περιουσιακά ταύτα 
στοιχεία ή προς δφελος αυτού, έκτος έάν ή έκχώρησις, 
άσφάλισις, άποξένωσις ή διάθεσις έγένετο ή έπραγματο
ποιήθη, καλή τη πίστει, τρία έτη πρό τοΰ θανάτου τοΰ απο
θανόντος καί τό δικαιούμενον είς τήν έτησίαν παροχήν 
ή έτέραν περιοδικήν πληρωμήν πρόσωπον δέν ελάμβανε 
καθ* οίονδήποτε χρόνον διαρκούσης τής προμνησθείσης πε
ριόδου οίανδήποτε έτέραν ύποκατάστατον έτησίαν παροχήν 
ή έτέραν περιοδικήν πληρωμήν τερματιζομένην έπί τω θα
νάτω αύτοΰ, ήτις ετησία παροχή ή έτερα περιοδική πληρωμή 
συνέστη αύτω, διά συμβάσεως ή άλλως, ώς αντάλλαγμα διά 
τήν τοιαύτην έκχώρησιν, άσφαλισιν, άποξένωσιν ή διάθεσιν" 

ΔωρεαΙ. (δ) περιουσιακά στοιχεία ληφθέντα ύπό μορφήν δωρεάς αίτία 
θανάτου γενομένης ύπό τοΰ αποθανόντος, ή περιουσιακά 
στοιχεία ληφθέντα δυνάμει διαθέσεως γενομένης ύπ' αύτοΰ 
σκοπούσης όπως Ισχύη ώς άμεσος δωρεά έν ζωή, έϊτε διά 
μεταβιβάσεως εΐτε διά παραδόσεως, συστάσεως τραστ 
(trust) ή άλλως, έφ* όσον ή τοιαύτη δωρεά δέν έγένετο 
καλή τη πίστει τρία έτη πρό του θανάτου αύτοΰ, ή περιου
σιακά στοιχεία ληφθέντα δυνάμει πάσης δωρεάς, οποτεδή
ποτε γενομένης, έφ ών ό δωρεοδόχος δέν άπέκτησεν ευθύς 
άμα τη* συμπληρώσει της δωρεάς καλόπιστον κατοχήν καί 
χρήσιν καί δέν οιετήρησεν έκτοτε ταότα ύπό τήν κυριότητα 
«του ύπό συνθήκας αποκλειούσας .καθ* ολοκληρίαν τό.ν 6ω
ρητήν έκ τ&ν τοιούτων στοιχείων f) έξ οίουδήποτε συμβατι
κοΟ Λ άλλου τινός οφέλους : 
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.fcioewoct δτι— 
(i) χά τοιαύτα περιουσιακά στοιχεία δέν θά λογίζον

ται ώ.ς περιερχόμεν,α είς άλλους επί τω θανάτω του 
αποθανόντος εάν μεταγενεστέρως, λόγω εκχωρή
σεως, τοΟ έπιφυλαχθέντος οφέλους ή άλλης τίνος αί
τιας, πρόσωπον τι ένέμετο ταύτα ύπό συνθήκας άπο
κλειούσας καθ* ολοκληρίαν τον αποθανόντα έκ τού
των f) έξ οιουδήποτε ετέρου οφέλους επί περίοδον 
τριών ετών πρό του θανάτου' 

(ii) δωρεαι απόλυτοι, έφ' ων ό αποθανών ουδέν δφελος 
έπεφύλαξεν είτε διά συμβάσεως είτε άλλως, γενόμε
να ι είς τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν ή είς τήν Έλλη
νικήν ή Τουρκικήν Κοινοτική ν Συνέλευσιν διά θρη
σκευτικούς, φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς ή έτε
ρους δημοσίους σκοπούς, δέν θά συνιστώσι περιουσίαν 
περιερχομένην είς άλλους έπι τω θανάτω' 

(iii) εις τήν περίπτωσιν δωρεών, πλην τών είς το εδάφιον 
(ii) της παρούσης παραγράφου διαλαμβανομένων 
τοιούτων, γενομένων διά θρησκευτικούς, φιλανθρωπι
κούς ή άλλους δημοσίους σκοπούς, ή έν τη παρούση 
παραγράφω περίοδος τών τριών ετών θά περιορίζηται 
είς εν έτος' 

(ίν) ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων θά 
ίσχύη άναφορικώς προς δωρεάς αΐτινες αποδεικνύον
ται κατά τρόπον ίκανοποιοΰντα τόν "Εφορον δτι άπε
τέλουν μέρος τών συνήθων δαπανών τοΟ αποθανόντος 

; . ..και δτι ήσαν λόγικαί, λαμβανομένου ύπ' δψιν τοΟ πο
σού τοο"εισοδήματος αυτού ή τών περιστάσεων ύφ"' άς~ 
έγένοντο, ή τών οποίων ή άξια ή ποσόν δέν υπερβαίνει 
κατ' άθροισμα τάς εκατόν λίρας δι' Μκαστον δωρεο
δόχον' 

(ν) Ουδέν τών έν τώ παρόντι διαλαμβανομένων θά ίσχύη 
άναφορικώςχιιρός δωρεάς γενομένας λόγω γάμου, εάν 
αϊ τοιαΟται δωρεαι έγένοντο κατ' εφαρμογή ν και έν 
τη εκτελέσει έγκυρου και εκτελεστού συμφώνου. Διά 
τους σκοπούς της παρούσης υποπαραγράφου ως ημερο
μηνία εκτελέσεως παντός ουμφώνου θά θεωρήται 
ούσα ή αληθής ημερομηνία εκτελέσεως αύτου άνευ 
περαιτέρω αποδείξεως, έάν το πρωτότυπον του συμ
φώνου, ή άντίγραφον αύτου πιστοποιημένον ώς αληθές 
παρά τίνος Πρωτοκολλητου Επαρχιακού Δικαστηρίου, 
προσαχθή εΐς τίνα Πρωτοκολλητήν Επαρχιακού Δικα
στηρίου εντός τριάκοντα ήμερων άπό της ημερομηνίας 
της εκτελέσεως του συμφώνου, ή, εις τήν περίπτωσιν 
συμφώνου εκτελεσθέντος έκτος της Δημοκρατίας, εντός 
τριάκοντα ήμερων άπό της ημερομηνίας της λήψεως 
του συμφώνου έν τη Δημοκρατία, καΐ ή ημερομηνία 
εκτελέσεως αύτου πιστοποιηθη παρά του Πρωτοκολ
λητου' ή προσαγωγή δέ του πρωτοτύπου του τοιούτου 
συμφώνου, ¥\ παντός πιστοποιημένου αντιγράφου παρά 
τοΟ Πρωτοκολλητου ώς προς τήν ήμερομηνίαν έκτελέ
ιρεως ώς έν τοις ^ανωτέρω* συνιστφ διά τους Όκοπούς 
της παρούσης υποπαραγράφου άμάχητον άπόδειξιν 
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ΚοιναΙ 
έττενδύσεις. 

Καταπιστεύ
μαια Οπό 
έπιφϋλαξιν. 

"Ασφάλεια 
ζ ο % ιχρώς 
όφελος 
τρίτων. 

περί τήν αληθή ήμβρομηνίαν εκτελέσεως, ijbO τοιούτου 
συμφώνου : 

Νοείται δτι ουδέν τών έν τη παρούση ύποπαραγρά
φω διαλαμβανομένων θα Ισχοη άναφορικώς προς δω
ρεάς γενομένας λόγω γάμου συνεστοτος πρό της ημε
ρομηνίας ενάρξεως της .Ισχύος του παρόντος Νόμου" 
at τοιαΟται δωρεαΐ θά έξακολουθώσι νά διέπονται 
υπό τών οίκείων διατάξεων του περί Φορολογίας Κλη
ρονομιών Νόμου, Κεφ. 319" 

(vi) οσάκις ό "Εφορος κρίνη δτι διάθεσις περιουσιακού 
τίνος στοιχείου, ί^τις φέρεται κατ* είκόνα ώς μεταδί
δασις επί αντιπαροχή, δέν ήτο ουσιαστικώς καλή τη 
πίστει μεταδίδασις έναντι πλήρους χρηματικής ή έχού
σης χρηματική ν άξίαν αντιπαροχής ληφθείσης καθ* 
ολοκληρίαν υπό του αποθανόντος δι* ίδιον αύτου όφε
λος ή οφειλομένης είς αυτόν, δύναται ούτος νά θεώ
ρηση την τοιαύτην διάθεσιν ώς δωρεάν καΐ τό βάρος 
αποδείξεως δτι ή τοιαύτη διάθεσις έγένετο τω οντι 
καλή τή πίστει επιρρίπτεται έπι του προσώπου υπέρ 
οΰ έγένετο ή μεταβίδασις ή έπι τών κατά κυριότητα 
διαδόχων του προσώπου τούτου' 

(ε) περιουσιακά στοιχεία έφ' ών ό αποθανών είχε δικαίωμα 
απολύτου κυριότητος, άτινα τή ενεργεία του αποθανόντος 
μετεβιδάσθησαν είς αυτόν έν κοινωνία μεθ' έτερου προσώ
που ή περιήλθον ε'ις την κατοχήν αύτοΰ έν κοινωνία πάλιν 
μεθ* έτερου προσώπου, είτε διά διαθέσεως εΐτε άλλως (πε
ριλαμβανομένης οιασδήποτε αγοράς ή επενδύσεως ήτις έγέ
νετο μονομερώς ύπό του αποθανόντος ή τή συμπράξει μεθ' 
έτερου προσώπου) έπι τω δρω δτι. άπαντα τά έξ αυτών 
ή έξ οίουδήποτε μέρους αυτών προκύπτοντα οφέλη θά περιέρ
χωνται έπι τω θανάτω αύτου είς τό επιζών τοιούτον έτερον 
πρόσωπον' 

(στ) περιουσιακά στοιχεία περιερχόμενα είς άλλους δυνάμει 
συνεστηκότος ή μέλλοντος νά συσταθή καταπιστεύματος γε
νομένου ύπό του αποθανόντος δι* έγγραφου μή έχοντος ίσχύν 
διαθήκης, διά του οποίου έπιφυλάττεται τω συστήσαντι τό 
καταπίστευμα (settlor), ρητώς ή σιωπηρώς, συμφέρον τι, 
ίσοδίως ή δι* έτέραν τινά χρονικήν περίοδον καθοριστέαν δι' 
αναφοράς προς τόν θάνατον, επί τών τοιούτων στοιχείων ή έπι 
τών έκ τής πωλήσεως τούτων προκυπτόντων χρημάτων, ή διά 
του οποίου ό συστήσας τό καταπίστευμα έπεφύλαξεν έαυ
τω τό δικαίωμα δπως, διά τής ασκήσεως οίασδήποτε εξου
σίας, ανάκτηση ή άξιώση απόλυτον συμφέρον επί τής τοιαύ
της περιουσίας ή τών έκ τής πωλήσεως ταύτης προκυπτόν
των χρημάτων : 

Νοείται δτι διά τους σκοπούς τής παρούσης παραγράφου, 
ό δρος «καταπίστευμα» θά περιλαμδάνη τράστς (trusts) 
πάσης φύσεως, γενόμενα εγγράφως ή μή, συσταθέντα προς 
δφελος οίουδήποτε προσώπου, και έάν ταύτα έμπεριέχωνται 
έν τω Ιδρυτικω του καταπιστεύματος εγγράφω, ανεξαρτή
τως του δτι τό έγγραφον έγένετο επί αντιπαροχή είτε άνευ 
αντιπαροχής μεταξύ του συστήσαντος τό καταπίστευμα 
(settlor) καί οίουδήποτε έτερου προσώπου* 

(ζ) χρήματα εισπραττόμενα δυνάμει ασφαλιστηρίου έγγρα
φου γενομένου ύπό τοΟ αποθανόντος επί τής ζωής του δταν 
τά ασφάλιστρα καταδάλλωνται καθ' ολοκληρίαν ύπό τοΟ 
αποθανόντος προς δφελος δωρεοδόχου τινός (άρχικοΟ ή έκ



477 

δοχέως), ή\ μέρος τών τοιούτων χρημάτων άνάλογον προς 
τά ύπο τοΟ αποθανόντος καταβληθέντα ασφάλιστρα είς 
περιπτώσεις καθ* ας τά ασφάλιστρα καταβάλλονται μερι
κώς Οπό τοΟ αποθανόντος διά το τοιούτον όφελος' 

(η) ετησία παροχή ft έτερον τι συμφέρον αγορασθέν ή συσταθέν 
ύπο τοΟ αποθανόντος, είτε μόνου είτε τη συμπράξει μεθ* έτε
ρου προσώπου, κατά τήν έκτασιν της αξίας του προκύπτον
τος λόγω επιβιώσεως ή άλλως οφέλους έπί τω θανάτω τοΟ 
αποθανόντος. 

Έτήσιαι 
πσροχαΐ. 

Περιουσιακά 
στοιχεία 
κατεχόμενα 
ύπό τοΟ 
αποθανόντος 
έν τ^ 
Ιδιότητι 
αύτοΰ ώς 
επιτρόπου. 

Δέν λογίζεται 
περιερχομένη 
ή περιουσία 
έπί επεκτά

σεως του 
δικαιώματος 
τοϋ συστή

σαντος τό 
καταπίστευμα 
(set t lor) . 

0. Ή έπί τω θανάτω του αποθανόντος περιερχομένη είς άλλους 
περιουσία δέν θά περιλαμβάνη περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα 
ύπό του αποθανόντος έν τη ιδιότητι αύτου ως επιτρόπου άλλου προ
σώπου, δυνάμει διαθέσεως έχούσης νομικόν κύρος καΐ γενομένης 
ύπό του αποθανόντος πέραν των τριών ετών πρό του θανάτου αύτου, 
οσάκις ό τετιμημένος ανέλαβε καλόπιστον κατοχήν και χρήσιν τών 
στοιχείων ευθύς άμα τη συστάσει του καταπιστεύματος και Κκτοτε 
διετήρησε ταύτην υπό συνθήκας άποκλειούσας καθ' ολοκληρίαν τόν 
αποθανόντα έκ της περιουσίας ή έκ παντός συμβατικού ή άλλου 
τινός οφέλους. 

9. Είς περιπτώσεις καθ* άς περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται είς 
καταπίστευμα (settlement) συσταθέν ύπό τίνος προσώπου μέ πρώτον 
ισόβιον έπικαρπωτήν τό πρόσωπον τούτο καί μετά τόν θάνατον αύτου 
άλλα πρόσωπα ώς έπικαρπωτάς έπί τω δρω δτι τελικώς θά έπσνέλ
θη εις ιόν συστήσαντα τό καταπίστευμα (settlor) ή κυριότης απολύ
του τινός συμφέροντος η' ή απόλυτος εξουσία διαθέσεως έπί τό) θα
νάτω ενός τών άλλων τούτων προσώπων, τά περιουσιακά ταύτα στοι
χεία δέν θά λογίζωνται ώς περιερχόμενα εϊς τόν συστήσαντα τό κατα
πίστευμα (settlor) °ια μόνον τόν λόγο ν δτι. αυτός,} .έχ.ω.ν _ήδη„. ύπό τήν 
κατοχήν τ ο υ τ ά περιουσιακά τ/χύτα στοιχεία ώς ισόβιος επικαρπω
τής, δικαιούται, συνεπεία τοιούτου θανάτου, είς τήν άμεσον άνάκτη
σιν της κυριότητος τούτων ή άποκτα απόλυτον έξουσίαν διαθέσεως 
τούτων. 

10.—(Ί) Όσάκις δυνάμει διαθέσεως περιουσιακού τίνος στοιχείου, "Λνάκτησις 
κτάται ισόβιος τις επικαρπία ύπό τίνος προσώπου άλλου ή του δια τίΐς. *υριοτη
η- ■ ,-, ι · y' , > « ~ η , >'  »' r ~ τ ο ς ύπό τ ο υ 
θετού η επικαρπία τερματιζομενη επι τω θανάτω αοτου, και το τοιου δι„0έτου 
τον πρόσωπον λαμβάνει κατοχήν της επικαρπίας και διατηρεί ταύτην 
ύπό συνθήκας άποκλειούσας καθ' ολοκληρίαν τόν διαθέτην έκ τοΰ 
στοιχείου τούτου ή έκ παντός συμβατικού ή άλλου τινός οφέλους, 
και τό μόνον δφελος δπερ διατηρεί ό διαθέτης έπί του τοιούτου περι
ουσιακού στοιχείου υπόκειται είς τήν τοιαύτην Ισόβιον ή τερματι
στέαν έπικαρπίαν καί ουδέν έτερον συμφέρον δημιουργείται διά της 
ρηθείσης διαθέσεως, έπί τω θανάτω του τοιούτου προσώπου τό περι
ουσιακών τούτο στοιχεΐον δέν θά λογίζηται περιερχόμενον είς άλλους 
έκ μόνου του λόγου δτι ό διαθέτης άνακτφ κυριότητα έπ* αύτου έν 
ζωη. 

(2) 'Οσάκις δυνάμει διαθέσεως περιουσίας παρέχηται οιονδήποτε 
δικαίωμα επικαρπίας ώς τό έν τω παρόντι άρθρω προμνησθέν τοιού
τον είς δύο η

1 πλείονα πρόσωπα, είτε ατομικώς είτε έν κοινωνία, είτε 
έν διάδοχη, τό παρόν άρθρον θά έφαρμόζηται κατά τόν αυτόν τρό
πον ώς έαν £ν μόνον πρόσωπον έκτήσατο τό δικαίωμα τούτο. 

(3) At ανωτέρω παράγραφοι δέν θά εφαρμόζονται όσάκις τό πρό
σωπον ή πρόσωπα *ά κτηοξάμενα τήν είρημένην Ισόβιον fl τερματι
στέαν έ^ικαρπίαν^εΐχονΚαθ* οιονδήποτε χρόνον πρό τής διαθέσ*^ 
ot ϊδιοι τήνι Ικανότητα διαθέσεως της είρημένης περιουσίας. 
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"Εξαιρέσεις 
δικαιοπρα
ξιών γενο
μένων επί 
χρηματική 
αντιπαροχή. 

Περιουσία 
εν καταπι

στεόματι. 

"ΑπαλλαγαΙ 
από του 
φόρου 
κληρονομίας 
εις ώρισμένας 
περιπτώσεις. 

"Απαλλαγή 
αντικειμένων 
έθνικοΟ κλπ. 
ενδιαφέ
ροντος, 
δοθέντων κλπ. 
δια 
δημοσίους 
σκοπούς. 

1.1.—(1) Δέν θά καταβάλληται φόρος κληρονομίας αναφορικός 
προς περιουσιακά στοιχειά περιερχόμενα είς άλλους επί τω θανάτω 
του* αποθανόντος λόγω μόνον καλόπιστου αγοράς έκ τοΟ προσώπου 
διά της διαθέσεως του οποίου περιέρχεται ταύτη εΙς «Αλους, ουδέ 
άναφορικώς προς τήν κτήσιν κατοχής έπί της ψιλής κυριότητος είς 
περίπτωσιν Ισοβίου μισθώσεως, ούοέ άναφορικώς προς τόν τερυατι
σμόν Ισοβίου τινός ετησίας παροχής, οσάκις ή τοιαύτη αγορά έγέ
νετο ή ή τοιαύτη μίσθωσις ή ετησία παροχή συνέστη ά'ντί πλήρους 
χρηματικής ή έχούσης χρηματική ν άξίαν αντιπαροχής, καταβληθεί
σης είς τόν πωλητήν \) τόν έκμισθωτήν ή τόν συστήσαντα τήν έτησίαν 
παροχήν δι* ιδίαν αύτοΰ χρήσιν ή όφελος, ή, είς τήν περίπτωσιν μι
σθώσεως, διά τήν χρήσιν ή όφελος του προσώπου του οποίου ό εκμι
σθωτής είναι επίτροπος. *· 

(2) 'Οσάκις έγένετο τοιαύτη αγορά, ή συνέστη μίσθωσις ή ετησία 
παροχή αντί μερικής χρηματικής ή έχούσης χρηματικήν άξίαν αντι
παροχής καταβληθείσης είς τόν πωλητήν ή έκμισθωτήν ή τόν συστή
σαντα τήν έτησίαν παροχήν δι* ιδίαν αύτοΰ χρήσιν ή όφελος ή, είς 
τήν περίπτωσιν μισθώσεως, διά τήν χρήσιν ή όφελος τοΟ προσώπου 
του όποιου ό εκμισθωτής είναι επίτροπος, ή άξια τής αντιπαροχής 
θά έκπίπτηται έκ τής άξιας του περιουσιακού στοιχείου διά τους 
σκοπούς του φόρου κληρονομίας. 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΝ ΚΑΤΑΠΙ ΣΤΕΥΜΑΤΙ 
12. Είς τήν περίπτωσιν περιουσίας έν καταπιστεύματι (settled 

property), οσάκις τό δυνάμει του καταπιστεύματος συμφέρον προσώ
που τινός ματαιοΰται ή τερματίζεται λόγω του θανάτου αύτοΰ πριν ή 
τό έν λόγω συμφέρον περιέλθη είς τήν κατοχήν του προσώπου τούτου 
και εξακολουθούν νά υφίστανται οι επιβληθέντες έν τω καταπιστεύ
ματι δροι υποκαταστάσεως, ή περιουσία δέν θά θεωρήται ώς περιερ
χομενη είς άλλους έπί τω θανάτω αυτού. 

ΑΠΑΛΛΑΓΑΙ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕ1Σ 
13.—(1) Δέν θα έπιβάλληται φόρος κληρονομίας άναφορικώς προς 

οιανδήποτε περιουσίαν τής κατηγορίας βακουφιών ήτις άφιερώθη ώς 
δακούφιον ή άναφορικώς προς οιονδήποτε συμφέρον έν τοιαύτη περι
ουσία, όπερ έδημιουργήθη πρό τής ημερομηνίας τής εκδόσεως του 
παρόντος Νόμου. 

(2) Δέν θά έπιβάλληται φόρος κληρονομίας άναφορικώς προς 
έτησίαν τινά παροχήν μή ύπερβαίνουσαν τάς είκοσι λίρας αγορα
σθείσα ν ή συσταθείσα ν υπό του αποθανόντος, είτε μονομερώς είτε 
τή συμφωνία μεθ* έτερου προσώπου, έφ' όρου ζωής του ιδίου και 
έτερου τινός προσώπου καΐ του επιζώντος εξ αυτών, ή άναφορικώς 
προς τοιαύτην παροχήν αρχομένη ν κατά ιόν θάνατον αύτου προς 
όφελος έτερου τινός προσώπου' και είς περίπτωσιν καθ* ήν ύπάρ
χουσι πλείονες τής μιας ετησίας παροχής, μόνον ή πρώτον συστα
θείσα ετησία παροχή θά δικαιούται είς τήν δυνάμει του παρόντος 
άρθρου χορηγουμένην άπαλλαγήν. 

(3) Δέν θά έπιβάλληται φόρος κληρονομίας άναφορικώς προς τά 
είδη Ιματισμού και υποδήσεως του αποθανόντος. 

14. θ ά άποτελή πράξιν νόμιμον ή έκ μέρους τοΟ 'Εφόρου άφεσις 
του φόρου κληρονομίας άναφορικώς προς πίνακας, έντυπα, βιβλία, 
χειρόγραφα, £ργα τέχνης ή έπιστημονικάς συλλογάς, όίτινα κατά τήν 
γνωμην τοΟ 'Εφόρου είναι έθνικοΟ, επιστημονικοί), καλλιτεχνικού* 
f\ Ιστορικοί) j ενδιαφέροντος κα\ fitfivoc εδόθησαν $ ίκληροδοτηθήσαν,: 
είς τήν ΔημοκρατΙαν f\ είς ρίονδήποτε θρησκεϋτικόν όργαννσμόν, 
σχολειον, πανεπιστήμιο ν ί\ δημόσιον Φιβλιοθήκην έν τη Δημοκρατία» 
ή είς οίονδήποτε Δημοτικόν Συμβούλιον, Χωριτικήν Επιτροπής fy 
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Συμδούλιον Βελτιώσεως. Τά δέ περιουσιακά στοιχεία άναφορικώς 
προς τά όποια δ φόρος άφίεται δέν θά συνυπολογίζωνται μετά της 
λοιπής περιουσίας προς τόν σκοπόν καθορισμού* τοϋ συντελεστού τοΟ 
φόρου κλήρονομίας. 

15. Δέν θά έπιδάλληται φόρος κληρονομίας άναφορικώς τρός 
οιανδήποτε σύνταξιν f] έτησίαν παροχήν πληρωτέαν Οπό της Δημο
κρατίας είς τήν χήραν ϋ\ τό τέκνον αποθανόντος υπαλλήλου της 
Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως του δτι δ αποθανών έν δσω ϋζη προέ
βαινεν είς συνεισφοράς είς οιονδήποτε Ταμεΐον έξ οδ καταβάλλεται 
ή τοιαύτη σύνταξις ή ετησία παροχή. 

16. 'Οσάκις κατεβλήθη φόρος κληρονομίας δυνάμει τοΰ παρόντος 
νόμου έπί τω θανάτω τοΰ ενός των συζύγων άναφορικώς προς περιου
σιακά στοιχεία υποκείμενα είς καταπίστευμα συσταθέν διά της δια
θήκης τοΰ συζύγου τούτου ή άτινα, ύπαχθέντα είς καταπίστευμα 
δυνάμει ετέρας τινός διαθέσεως, περιήλθον είς άλλους έπί τω θα
νάτω του συζύγου τούτου, δέν θά έπιβάλληται φόρος κληρονομίας 
άναφορικώς προς τό έν λόγω καταπίστευμα έπί τω θανάτω του επι
ζώντος συζύγου έκτος εάν κατά τόν χρόνον του θανάτου αύτοΰ 
ή αυτής, ούτος ή αϋτη έκέκτητο ικανότητα διαθέσεως των τοιούτων 
στοιχείων. 

17. Είς περιπτώσεις καθ' άς κατεβλήθη τέλος χαρτοσήμου ή οιον
δήποτε έτερον τέλος ή κατεβλήθησαν οιαδήποτε δικαιώματα άναφο
ρικώς προς οιονδήποτε έγγραφον δΓ ου έγένετο ή δωρεά ή ή μετα
βίβασις οιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων ύπό αποθανόντος προ
σώπου και έπί τω θανάτω του προσώπου τούτου φόρος κληρονομίας 
καθίσταται πληρωτέος άναφορικώς προς ταΰτα ώς έκ του γεγονό
τος δτι τά περιουσιακά ταΰτα στοιχεία εμπίπτουν είς τήν κατηγορίαν 
τών περιουσιακών στοιχείων τών διαλαμβανομένων έν τω άρθρω 
7 (δ), τό ποσόν του τοιούτου τέλους θά έκπίπτηται έκ τοϋ ποσού του 
φόρου κληρονομίας του έπιβλητέου άναφορικώς προς τά περιουσια
κά ταΰτα στοιχεία : 

Νοείται δτι τό δυνάμει του παρόντος άρθρου έκπεστέον ποσόν έν 
ουδεμία περιπτώσει θά δύναται νά ύπερβή τό ποσόν του φόρου κλη
ρονομιάς του έπιβλητέου άναφορικώς προς τά περιουσιακά ταΰτα 
στοιχεία. 

18. Είς περιπτώσεις καθ* άς ό "Εφορος Ικανοποιείται δτι ό φόρος 
κληρονομίας κατέστη έπιβλητέος έπί περιουσιακών στοιχείων συγ
κειμένων έξ ακινήτου περιουσίας ή έξ επιχειρήσεως (άλλης ή επιχει
ρήσεως ασκούμενης ύπό ανωνύμου εταιρείας) ή έπί συμφέροντος 
τίνος έπί ακινήτου περιουσίας ή τοιαύτης επιχειρήσεως, έπί τω θα
νάτω προσώπου τινός, κάΙ δτι, μεταγενεστέρως, εντός πέντε ετών, 
φόρος κληρονομίας κατέστη και πάλιν έπιβλητέος έπί τών Ιδίων πε
ριουσιακών στοιχείων ή μέρους τούτων έπί τω θανάτω τοΰ προσώπου 
είς δ τά περιουσιακά ταύτα στοιχεία περιήλθον έπί τω πρώτω θανά
τω, τό ποσόν τοΟ φόρου κληρονομίας τοΰ έπιβλητέου έπί τφ δευτέ
ρω θανάτω άναφορικώς προς τά οϋτως περιερχόμενα περιουσιακά 
στοιχεία, θά μειοΰται ώς ακολούθως— 

(α) οσάκις ό δεύτερος θάνατος έπισυμβαίνη εντός ενός έτους 
άπό τοΟ πρώτου θανάτου, κατά πεντήκοντα τοΐς εκατόν 

(β) οσάκις ό δεύτερος θάνατος έπισυμβαίνη εντός δύο ετών 
άπό τοΟ πρώτου θανάτου, κατά τεσσαράκοντα τοις εκατόν 

(γ) οσάκις ό δεύτερος θάνατος έπισυμβαίντ] εντός τριών ετών 
άπό τοΟ ττρώτου θανάτου, κατά τριάκοντα τοΐς εκατόν* 

(δ) οσάκις ό δεύτερος θάνατος έπισυμβαίνρ εντός τεσσάρων 
ετών άπό τοΟ πρώτου θανάτου, κατά είκοσι τοις εκατόν 

Συντάξεις 
Χήρων καΐ 
'Ορφανών. 

Περιουσιακά 
στοιχεία 
έν καταπι
στεύματι 
προς όφελος 
τοΰ έτερου 
τών 
συζύγων. 

'Έκπτωσις 
αναφορικώς 
προς τέλη 
χαρτοσήμου. 

"Εκπΐωσις 
είς περίπτω
σιν συντόμου 
κληρονομικής 
διαδοχής είς 
περιπτώσεις 
καθ' ας τά 
περιουσιακά 
στοιχεία 
σύγκεινται 
έξ ακινήτου 
περιουσίας 
ή έξ επι
χειρήσεως 
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(ε) οσάκις δ δεύτερος θάνατος επισυμβαίνω εντός π£ντε ετών 
άπό του πρώτου θανάτου, κατά δέκα τοίς εκατόν : 

Νοείται δτι οσάκις ή αξία των περιουσιακών στοιχείων 
κατά τόν δεύτερον θάνατον, έφ* ής θά έπιβληθη φόρος, ύπερ
βαίνη τήν άξίαν έφ* ής επεβλήθη φόρος κατά τόν itpcTaov 
θάνατον, ή τελευταία αξία θά ύποκαταστήση τήν πρότην 
προς τόν σκοπόν προσδιορισμού του ποσού του φόρου έφ" οδ 
δέον νά ύπολογισθή ή δυνάμει του παρόντος άρθρου ίκ
πτωσις. 

"Αφεσις του 
φόρου 
κληρονομιάς 
εις την 
περίιιτωοιν 
προσώπων 
φονευθέντων 
έν πολί μω 
ή λόγω 
πολεμικών 
επιχειρήσεων. 

19.  (1) Ό σ ά κ ι ς 

(α) πρόσωπον τι άποθάνη λόγω τραυμάτων ά υπέστη, τυχαίου . 
συμδεδηκότος λαβόντος χώραν, ή ασθενείας έξ ής προσε
βλήθη, εντός .τριών ετών πρό του θανάτου, καθ" δν χρόνον 
τούτο διετέλει έν ενεργώ στρατιωτική" υπηρεσία κατά ξηράν, 
θάλασσαν ή αέρα, εναντίον του εχθρού, ή έν υπηρεσία ήτις, 
κατά τήν γνώμην του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι πολε
μικής φύσεως ή επάγεται τους αυτούς κινδύνους ώς ή ενερ
γός στρατιωτική υπηρεσία, και τό πρόσωπον τούτο κατά 
τόν χρόνον καθ* δν υπέστη τά τραύματα ή έ'λαδε χώραν τό 
τυχαΐον συμβεδηκός ή προσεβλήθη έκ της ασθενείας, ύπέ
κειτο εις οιονδήποτε ναυτικόν, στρατιωτικόν ή άεροπορικόν 
νόμον' ή 

(β) πρόσωπον τι, πλην των έν έδαφίω (α) της παρούσης παρα
γράφου αναφερομένων τοιούτων, άποθάνη έκ τραυμάτων 
προξενηθέντων κατά τό διάστημα των τριών ετών πρό του 
θανάτου του, άτινα, κατά τήν γνώμην τού 'Υπουργικού Συμ
βουλίου, ώφείλοντο εις πσλεμικάς επιχειρήσεις, 

τό Ύπουργικόν Συμδούλιον δύναται, εάν κρίνη. τούτο σκόπιμον νά 
χαρίση, ή, εις τήν περίπτωσιν καταβληθέντος ήδη φόρου κληρονο
μιάς, νά έπιστρέψη, έν εκάστη περιπτώσει, τό δλον ή μέρος τού φόρου 
κληρονομιάς τού εισπρακτέου δυνάμει τού παρόντος νόμου αναφο
ρικός προς περιουσιακά στοιχεία περιερχόμενα επί τω θανάτω τού 
αποθανόντος εις τήν χήραν αυτού ή τους κατ' ευθείαν γραμμή ν κα
τιόντας ή κατ' ευθείαν γραμμήν άνιόντας κληρονόμους του ή εις τσύς 
αδελφούς ή άδελφάς αυτού, ή τους κατιόντας τών τοιούτων αδελφών. 
Τό ποσόν του άφεσίμου ή επιστρεπτέου φόρου θά περιορίζηται εις 
τά ακόλουθα ποσά : — 

(i) εις περιπτώσεις καθ' άς διά τους σκοπούς του τοιούτου φό
ρου κληρονομιάς, ή άξια τών περιουσιακών στοιχείων τών 
περιερχομένων είς τήν χήραν, τους κατ* ευθείαν γραμμήν 
κατιόντας, τους κατ* εύθεΐαν γραμμήν άνιόντας, τους αδελ
φούς ή άδελφάς ή τους κατιόντας τών τοιούτων αδελφών δέν 
υπερβαίνει τάς πέντε χιλιάδας λίρας, τό δλον ποσόν τού 
τοιούτου φόρου κληρονομιάς άναφορικώς προς τά περιου
σιακά ταύτα στοιχεία' καΐ 

(U) είς περιπτώσεις καθ* ας ή ώς άνω αξία υπερβαίνει τάς πέντε 
χιλιάδας λίρας— 

(α) άναφορικώς προς τάς πρώτας πέντε χιλιάδας λίρας, τό 
δλον ποσόν του φόρου κληρονομίας" καΐ 

.(β,) άναφορικώς προς τό, ύπόλοιπον, ποσόν μή υπερβαίνον 
τό ^μισυ τοΟ δυνάμει ,τοδ παρόντος νόμου είοτρα

. κτέον Φορο« κληρονρμίας επί τοΟ τοιΰύτου ΟπΟλοΙπρυ. 
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(2) Τό δφελος τό προκΟπτόν έκ της βάσει τόΟ παρόντος άρθρου 
χορηγούμενης εκπτώσεως δσον άφορα" τάς πρώτας πέντε χιλιάδας 
λίρας, θά έπιμερίζηται μεταξύ των διαφόρων προσώπων ατινα άλλως 
θά κατέβαλλον τόν ώς έν τοΐς ανωτέρω άφιέμενον f) έπιστρεφόμενον 
φόρον κληρονομιάς αναλόγως των ποσών ατινα οδτοι θά ύπεχρεουντο 
νά καταδάλωσιν, ανεξαρτήτως των ιδίων έκαστου δικαιωμάτων προ
τεραιότητος. 

20.—(1) Έάν τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ίκανοποιηθή δτι φόρος 
κληρονομιάς εισπρακτέος δυνάμει του παρόντος νόμου £χει έπιβληθή 
έφ* οιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων περιερχομένων είς άλλους έπί 
τω θανάτω οιουδήποτε προσώπου εμπίπτοντος είς τάς διατάξεις του 
άρθρου 19 καΐ δτι, μεταγενεστέρως, φόρος κληρονομιάς έχει κατσστή 
καΐ πάλιν έπιδλητέος επί των αυτών περιουσιακών στοιχείων ή μέ
ρους τούτων λόγω θανάτου, υπό παρομοίας συνθήκας, έτερου προ
σώπου είς δ τά περιουσιακά ταύτα στοιχεία ή τό μέρος τούτων 
περιήλθε κατά χόν προηγούμενον θάνατον, τό δλον ποσόν τοΰ φόρου 
κληρονομιάς του πληρωτέου επί τω τελευταίο θανάτω επί τον πε
ριουσιακών τούτων στοιχείων ή του μέρους τούτων θά άφ'ιηται ή έάν 
κατεβλήθη, θά έπιστρέφηται,. και' τά τοιαύτα περιουσιακά στοιχεία 
ή μέρος τούτων δεν θά συνυπολογίζονται μετά πάντων τών λοιπών 
περιουσιακών στοιχείον τών περιερχομένων είς άλλους έπί τω τελευ
ταίο) θανάτω προς τόν σκοπόν καθορισμού του εφαρμοστέου συντε
λεστού φόρου κληρονομιάς. 

(2) Τό παρόν άρθρον θά τυγχάνη εφαρμογής είτε έπί τω τοιούτο 
θανάτω περιερχομένη είς άλλους περιουσία περιέρχεται είς την χή
ραν, τους κατ' ευθείαν γραμμήν κατιόντας, τους κατ' ευθείαν γραμ
μήν άνιόντας, τους αδελφούς ή άδελφάς, ή τους κατιόντας τών τοιού
των αδελφών, του αποθανόντος είτε δχι. 

21. Οιαδήποτε αναφορά προς χήραν έν τοΐς άρθροις 19 και 20 θά 
περιλαμΰάνη είς τήν περίπτωσιν ύπάνδρου γυναικός ής ό σύζυγος 
επέζησε ταύτης και τόν επιζήσαντα σύζυγον. 

"Αφεσις τοΰ 
φόρου 
κληρονομ(ας 
ε(ς περίπτω
σιν περιου
σιακών 
στοιχείων 
περιερχο
μένων είς 
πλείονας 
της μ:ας 
φοράς 
λόγο 
θανάτου; 
προζενη
Οέντος ΰτώ 
πολέμου. 

Ό ορός 
«χήρα» 
έν τοις 
άρθρο ις 
1 9 καΐ 20 θά 
περιλαμβώντ) 
Kill τΛν 
χίίρον. 

22. Αϊ διατάξεις τών άρθρων 19, 20 και 21 θά έφάρμόζωνται μόνον "Εφαρμογή 
άναφορικώς προς θανάτους έπισυμβάντας κατά ή μετά τήν Ιην Δε *ων<χρ9ρων 
κεμβρίου, 1942. Hi™. 

ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
23.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων του εδαφίου (2) του .πα Αξία τίϊς 

ρόντος άρθρου, ή αξία οίουδήποτε περιουσιακοΟ στοιχείου θά λο περιουοίας. 
γίζηται δτι εΐναι τό τίμημα δπερ κατά τήν γνώμην του Εφόρου θά 
άπέφερεν έάν έπωλεΐτο έν τη ελευθέρα άγορφ κατά τόν χρόνον του 
θανάτου του αποθανόντος, ουδεμία δέ έ'κπτωσις θά γίνηται εις τήν 
έκτίμησιν λόγω του δτι ή έκτίμησις έβασίσθη έπί της προϋποθέσεως 
δτι ολόκληρος ή περιουσία θα προσφερθη προς πωλησιν κατά τόν 
αυτόν χρόνον : 

Νοείται δτι οσάκις άποδεικνύηται προς Ικανοποίησιν τοΟ Εφόρου 
δτι ή αξία περιουσιακοΟ τίνος στοιχείου έ'χει ύποστή ύποτίμησιν ώς 
έκ τοΟ θανάτου τοΟ αποθανόντος, ό "Εφορος, κατά τόν καθορισμόν 
της τιμής, θά λαμδάνη ύπ* 6ψιν του τήν τοιαύτη ν ύποτίμησιν. 

(2) Όσάκις εΙσόδημα περιουσιακοΟ τίνος στοιχείου κατέστη όφει
λόμενον άλλα δέν είσεπράχθη ύπό τοΟ αποθανόντος πρό του θανάτου 
αύτοΟ, ή αξία τοΟ περιουσιακοΟ τούτου στοιχείου, δια τους σκοπούς 
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ΆξΙα οφέ

λους •προ

κύπτοντος 
έκ τοΰ* τερ

ματισμού 
ισοβίου 
επικαρπίας. 

Εκπτωσις 
δια χρέη 
καϊ τάς 
δαπανάς της 
κηδείας. 

τοΰ παρόντος νόμου, θά εΐναι τό άθροισμα της δυνάμει της παρα
γράφου (1) του παρόντος άρθρου υπολογισθείσης τιμής καϊ τοΟ 
ποσού τοΟ τοιούτου εισοδήματος. 

(3) Όσάκις τό έκτιμηθησόμενον περιουσιακόν στοιχεΐον συνίστα
ται έξ αδιαιρέτου Ιδανικής μερίδος ακινήτου περιουσίας ή άξια της 
έξ αδιαιρέτου ταύτης ιδανικής μερίδος θά εΤναι ίση προς τό άντί
στοιχον ποσόν της αξίας του δλου ακινήτου ως αύτη εκτιμάται δυνά
μει της παραγράφου (1)

 Τ
ου παρόντος άρθρου, μειούμενη κατά 

ποσόν ϊσον προς δέκα τοις εκατόν έπι τοΟ τοιούτου αντιστοίχου 
ποσού. 

(4) Όσάκις τό έκτιμηθησόμενον περιουσιακόν στοιχεΐον σύγκειται 
έκ μετοχών εταιρείας εγγεγραμμένης έν τη Δημοκρατία, κατά τόν 
καθορισμόν της άξιας των τοιούτων μετοχών διά τους σκοπούς του 
παρόντος νόμου, θά λαμδάνηται υπ' όψιν, μεταξύ άλλων παραγόν
των, και ή κατά τόν χρόνον του θανάτου αγοραία αξία του ενεργη
τικού της εταιρείας. 

24. Ή αξία τοΰ οφέλους του προκύπτοντος ώς έκ του τερματισμού 
ισοβίου τινός επικαρπίας τερματιστέας έπί τω θανάτω του αποθα
νόντος, θά λογίζηται ώς έξης : — 

(α) έάν ή επικαρπία έπεξετείνετο έφ' ολοκλήρου του εισοδήμα
τος του περιουσιακού στοιχείου του υποκειμένου εις τήν έπι
καρπίαν, ή άξια τοΰ περιουσιακού τούτου στοιχείου θά λαμ
βάνηται ώς ή αξία τοΰ οφέλους, και 

(6) έάν ή επικαρπία δεν έπεξετείνετο έφ' ολοκλήρου τοΰ εισοδή
ματος τοΰ περιουσιακού στοιχείου τοΰ υποκειμένου εις τήν 
έπικαρπίαν, ώς ή άξια τοΰ οφέλους θά λαμβάνηται τοσούτον 
ποσόν της αξίας τοΰ περιουσιακού στοιχείου δσον αναλογεί 
προς τό μερίδιον τοΰ εισοδήματος δπερ περιέρχεται εις άλ
λους κατά τόν τερματισμόν της επικαρπίας.' 

25 . Κατά τόν ύπολογισμόν της άξιας της περιουσίας αποθανόντος 
προσώπου, τηρουμένων των έν τοις εφεξής διατάξεων, 6ά χορηγήται 
εκπτωσις λογικού τίνος ποσοΰ δια τάς δαπανάς κηδείας, ώς και 
εκπτωσις διά χρέη και έμπρογμάτου ασφαλείας συνομολογηθείσας 
ή δημιουργηθείσας ύπό τοΰ αποβιώσαντος ή αΐτινες έβάρυνον οιον
δήποτε περιουσιακόν στοιχεΐον συνιστούν μέρος της περιουσίας πριν 
τοΰτο. περιέλθη εις τήν κυριότητα τοΰ άποθανόντος^εΐτε διά κληρο
νομικής διαδοχής, δωρεάς, μεταβιβάσεως, αγοράς είτε άλλως, και 
αΐτινες έσυνέχισαν βαρύνουσαι τό στοιχεΐον τοΰτο κατά τήν ήμερο
μηνίαν τοΰ θανάτου. ■ Ουδεμία, δμως, εκπτωσις θά χορηγήται— 

(α) διά χρέη συναφθέντα ύπό τοΰ αποθανόντος, ή εμπράγμα
τους ασφαλείας δημιουργηθείσας ύπ' αύτοΰ, έκτος έάν τά 
τοιαύτα χρέη ή εμπράγματοι άσφάλειαι συνήφθησαν ή έδη
μιουργήθησαν καλοπίστως αντί πλήρους χρηματικής ή ετέ
ρας έχούσης χρηματικήν άξίαν αντιπαροχής, καθ' ολοκλη
ρίαν προς χρήσιν καϊ δφελος τοΰ αποθανόντος' ή 

(δ) διά χρέη οφειλόμενα εις τίνα συγγενή τοΰ αποθανόντος και 
βαρύνοντα τό συμφέρον τοΰ αποθανόντος έκτος έάν προ
σκομισθώσιν αποδεικτικά στοιχεία άποδεικνύοντα δτι τό 
χρέος συνήφθη ή συνωμολογήθη καλοπίστως ύπό τοΰ απο
θανόντος αντί πλήρους χρηματικής ή έχούσης χρηματικήν 
άξίαν αντιπαροχής, καθ' ολοκληρίαν προς χρήσιν καϊ δφε
λος τοΰ αποθανόντος. Διά τους σκοπούς τής παρούσης πα
ραγράφου, δ δρος «συγγενής» σημαίνει τόν σύζυγον ή τήν 
σύζυγον, τους άνιόντας, τους κατ' ευθείαν γραμμήν κατιόν
τας, τους αδελφούς καϊ τάς άδελφάς" ή 



483 

( y ) διά χρέη άναφορικως προς τά όποια υφίσταται δικαίωμα 
πληρωμής έξ οίασδήποτε ετέρας περιουσίας f) έτερου προ

σώπου, έκτος έάν ή τοιαύτη πληρωμή δέν δύναται νά έπι

τευχθή· ή 
(δ) πλέον της μιας φοράς διά το αυτό χρέος ή έμπράγματον 

άσφάλειαν δαρύνουσαν διάφορα τμήματα της περιουσίας, 
και τ ά χρέη ή εμπράγματοι άσφάλειαι δι* ας χορηγείται έ'κπτωσις 
θά άφαιρώνται έκ της αξ ίας του διά τούτων δαρυνομένου περιουσια

κού στοιχείου : 
Νοείται δτι δεν θά χορηγήται έ"κπτωσις διά ^αηάνας κηδείας γενο

μένας έκτος της Δημοκρατίας ή διά χρέη οφειλόμενα υπό του απο

θανόντος εις πρόσωπα μή διαμένοντα έν τη Δημοκρατία (έκτος έάν 
συνεφωνήθη ή έν τη Δημοκρατία πληρωμή αυτών ή έάν ταύτα δαρύ

νωσι περιουσιακόν στοιχεΐον κείμενον έν τη Δημοκρατία) , παρά μό

νον έκ της άξ ιας περιουσίας κε ιμένης έκτος της Δημοκρατίας, έπί 
της οποίας ε π ι β ά λ λ ε τ α ι φόρος κληρονομ ιάς : 

Ν ο ε ί τ α ι , περαιτέρο^, δτι, έάν άποδειχθη, ι κανοποιητ ικώς δ ιά τον 
"Eq>opov, δτ ι τό ποσόν τών ε ίρημένων δαπανών κηδείας· υπερβαίνε ι 
την ά ξ ί α ν τοΰ περιουσιακού στο ιχε ίου του αποθανόντος του κε ιμένου 
εκτός της Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς , τύ το ιούτον υπέρ την ρηθεΐααν ά ξ ί α ν ποσόν 
δύνατα ι νά ά φ α ι ρ ή τ α ι έκ της α ξ ί α ς της περιουσίας. 

2 6 . Εις περιπτώσεις καθ ' ας περιουσιακόν τ ι στοιχε ΐον περιερχόμε Εκπτωσις 
νον εις άλλους έπί τω θανάτω τοΰ αποβιώσαντος κ ε ί τ α ι έν άλλοδά δί'άλλοδαπόν 
πη' ·τ ιν ι χώρα κ α ι ό "Εφορος ι κανοπο ιε ί τα ι ϋ α λ ό γ ω τοΰ θανάτου Φ°Ρ°

ν κ λ τ
ι 

ε ίδος τ ι φόρου κληρονομ ιάς κ α θ ί σ τ α τ α ι πλη ροντέο ν έν t f j αλλοδαπή 
τ α ύ τ η χώρα άναφορ ικώς προς τό στοιχε ΐον τοΰτο, θά χορηγ ί ] έ'κπτω' 
σιν έκ της ά ξ ι α ς τοΰ περιουσιακού τούτου στο ιχε ίου ϊσην προς τό 
ποσόν τοΰ τοιούτου φόρου. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
2 7 . Ό εκτελεστής υποχρεούται νά καταδάλη τόν φόρον κλη Ύποχρέωσις 

ρονομίας άναφορικώς προς άπαντα τά περιουσιακά στοιχεία άτινα εκτελεστοί). 
έκέκτητο ό αποθανών κατά τόν χρόνον του θανάτου αύτοΰ ή άτινα 
ό αποθανών ήτο Ικανός νά διάθεση κατά τόν θάνατον αύτοΟ, και 
δύναται νά καταδάλη τόν φόρον κληρονομιάς άναφορικώς προς 
οιαδήποτε έτερα περιουσιακά στοιχεία περιερχόμενα έπί τω «.κύτω 
θανάτω, έάν τά πρόσωπα άτινα υποχρεούνται όπως καταδάλωσι τόν 
φόρον έπί τών τοιούτων στοιχείων ζητήσωσι παρ' αύτοΟ δπως προδη 
εις τήν τοιαύτην πληρωμήν άλλ* ό εκτελεστής δέν θά είναι υπόχρεος 
δι' οιονδήποτε ποσόν φόρου πέραν του ποσοΟ του ενεργητικού της 
περιουσίας τοΰ ληφθέντος ύπ' αύτοΰ έν τη Ίδιότητι αύτοΟ ώς εκτε

λεστού, f) πέραν του ποσοΟ δπερ θά ήδύνατο νά ληφθη άλλα δέν 
ελήφθη λόγω αμελείας ή πταίσματος αύτοΟ. 

2 8 . Εις περιπτώσεις καθ' άς περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται "Υποχρέωση 
ε'ις άλλους έπί τω θανάτω του αποθανόντος και ό εκτελεστής αύτοΰ έτερων προ

δέν είναι ύπόχρεως ε'ις τήν καταδολήν του φόρου κληρονομιάς άνα
 αύ>

™νι<Μ\ν 
φορικώς προς τ ά τοιαύτα στοιχεία, παν πρόσωπον εις δ περιουσιακόν χεστοΟ. 
τ ι στοιχεΐον οϋτω περιέρχεται ή εις δ συμφέρον τ ι επικαρπίας δύνα

τ α ι νά λογισθη ώς περιερχόμενον, καΐ πας επίτροπος, κηδεμών, δια

χειριστής ή ϊτερόν τ ι πρόσωπον είς τήν κατονήν τόΟ όποιου τελεΐ 
εκάστοτε ή επικαρπία ή είναι έμπεπισΐευμένη ή διάχείρισις ταύτης, 
καθ' t)v βκτασιν περιουσιακά στοιχεία ελήφθησαν έν τ|ι πραγματι

κότητι καΐ διετέθησαν ύπ' αύτοΟ, ώς καΐ παν πρόσωπον εις τήν κατο

χήν toG όποιου περιέρχεται τοιοΟτόν τ ι περιουσιακόν στοιχεΐον δι" 
απαλλοτριώσεως ή αΑλςυ τινός τρόπου αποκτήσεως τίτλου, Όά είναι 
υπόχρεων δπως καταβάλη τόν φορον κληρονομιάς έπί τόΟ τοιούτου 
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"Ο φόροςθά 
βαρΰνη τα 
περιουσιακά 
στοιχεία τά 
περιέρχόμενα 
έπίτφ 
Οανάτω 
τοϋ απο

θανόντος. 

περιουσιακοί) στοιχείου καΐ δπως έπιδώση είς τόν "Εφορον, εντός 
τής υπό τοΟ παρόντος Νόμου καθοριζομένης προθεσμίας ή εντός 
τοιαύτης παρατάσεως ταύτης οία ήθελε χορηγηθή, δήλωσιν περιου
σίους : 

Νοείται δτι ουδέν τών έν τφ παρόντι αρθρω διαλαμβανομένων θά 
καθιστςχ πρόσωπον τι δπερ ενεργεί απλώς ως αντιπρόσωπος έτερου 
προσώπου διαμένοντος έν τή Δημοκρατία, υπόχρεων είς τήν πληρω
μήν τοΟ φόρου κληρονομιάς. 

29.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων της παραγράφου (2) — 
(α) ό φόρος κληρονομιάς ό πληρωτέος ύπό του εκτελεστού θά 

είναι, κατά σειράν προτεραιότητος, ή πρώτη έπιβάρυνσις 
έφ* έκαστου τών περιουσιακών στοιχείων άτινα έκέκτητο 
ό αποθανών κατά τόν θάνατον αύτοΟ, ή άτινα ήδύνατο οδτος 
νά διάθεση κατά τόν θάνατον αύτοΰ καί ή τοιαύτη έπιβά
ρυνσις θά δύναται νά χωρήση εις καταναγκαστικήν πώλησιν 
τοιαύτης περιουσίας διά τήν εΐσπραξιν του δλου ή μέρους 
του τοιούτου φόρου κληρονομίας' 

(β) ό φόρος κληρονομίας, ό πληρωτέος ύφ' οιουδήποτε έτερου 
προσώπου πλην του εκτελεστού άναφορικώς προς περιου
σιακά στοιχεία, θά είναι κατά σειράν προτεραιότητος ή 
πρώτη έπιβάρυνσις επί τών περιουσιακών τούτων στοιχείων. 

(2) Τηρουμένων τών έν τοις εφεξής προβλεπομένων, ή έν τη παρα
γράφω (1) αναφερομένη πρώτη έπιβάρυνσις θά έπέχη θέσιν προτε
ραιότητος έναντι πάσης απαλλοτριώσεως, μισθώσεως και εμπραγμά
του ασφαλείας συναφθείσης ή συσταθείσης προ ή μετά τόν θάνατον : 

Νοείται δτι— 
(α) ή τοιαύτη έπιβάρυνσις δεν θά επεκτείνεται επί περιουσιακών 

στοιχείων, πωληθέντων προ της ημερομηνίας καθ' ην ταύτα 
κατεσχέθησαν προς καταναγκαστικήν πώλησιν διά τήν εΐσ
πραξιν του οφειλομένου φόρου, είς καλόπιστον άγοραστήν, 
έναντι αντιπαροχής έχούσης χρηματική ν άξίαν, τελούντα έν 
αγνοία της τοιαύτης επιβαρύνσεως" 

(6) άναφορικώς κρός άκίνητον περιουσίαν, ή τοιαύτη έπιβάρυν
σις δεν θά έχη προτεραιότητα έναντι μισθώσεως, υποθήκης 
ή ετέρας τινός εμπραγμάτου ασφαλείας συσταθείσης ή δη
μιουργηθείσης, καλή τή πίστει, έπί αντιπαροχή, δι* εγγρά
φου δεόντως ύπογραφέντος προ τής ημερομηνίας του θα
νάτου* 

(γ) άναφορικώς προς κινητήν περιουσίαν, ή τοιαύτη έπι
βάρυνσις δεν θά έ'χη προτεραιότητα έναντι οιασδήποτε υπο
θήκης ή οιουδήποτε ενεχύρου τής τοιαύτης περιουσίας συ
σταθέντος, καλή τή πίστει, έπί αντιπαροχή, δι* έγγραφου 
δεόντως ύπογραφέντος πρό τής ημερομηνίας τοΟ θανάτου. 

(3) Δέν θά έπιτρέπηται ή μεταβίβασις μετοχών εταιρείας συστα
θείσης έν τή Δημοκρατία εγγεγραμμένων έπ' ονόματι του αποθα
νόντος καί ή άνάληψις χρημάτων κατατεθειμένων παρά τραπεζιτικώ 
ή έτέρω χρηματικφ ίδρύματι είς πίστιν του αποθανόντος ύφ* οιου
δήποτε προσώπου δικαιουμένου νά προβή είς τήν τοιαύτην μεταβί
βασιν ή άνάληψιν άνευ τής προσαγωγής είς τόν γραμματέα ή διευ
θυντήν της ενδιαφερόμενης εταιρείας ή έτερου τραπεζιτικού ή χρη
ματιστικού Ιδρύματος— 

(α) πιστοποιητικού* εκδοθέντος ύπό τοΟ Εφόρου, δηλοΟντος δτι 
οδτος ούδεμίαν Ενστασιν βχει διά τήν είρημένην μεταβίβασα/ 
ή άνάληψιν" ή 



m 
(6) πιστοποιητικοί) έκ6,οθέντ;οζ; $τφ ^φ Εφόρου δυνάμει της 

: παραγράφου (1) του άρθρου 4/ , ^
ν ω αϊ μεταδιβασθησόμε

ναι μ.εχοχςχΙ ή τά άναλ,ηφθησόμενα χρήματα αναφέρονται 
μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων άναφορικώς προς 
ατινα κατεβλήθη ό φόρος κληρονομίας ή παρεσχέθη έγγύή
σις δια τήν τοιαύτην καταβολήν ή 

( γ ) πιστοποιητικού εκδοθέντος υπό του Εφόρου δυνάμει της 
παραγράφου (2) του άρθρου 47, έν ώ α'ι μεταβιβασθησό
μεναι μετοχαί ή τά άναληφθησόμενα χρήματα αναφέρονται 
μεταξύ τών περιουσιακών στοιχείων άναφορικώς προς ατινα 
δεν δύναται να έπιβληθη φόρος κληρονομιάς' ή 

(δ) πιστοποιητικού εκδοθέντος υπό τοΰ Ε φ ό ρ ο υ δυνάμει της 
π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (1) ή της παραγράφου (2) του άρθρου 48, έν 
ώ α'ι μεταδιβασθησόμεναι μετοχαί ή τά άναληφθησόμε\/ά 
χρήματα αναφέρονται μεταξύ τών έν τω τοιούτω πιστοποιη
τ ι κ ό αναγραφομένων περιουσιακών στοιχείων : 

Μοεΐται δτι ουδέν τών έν τη παρούση παραγράφου διαλαμ
βανομένων θά Ίσχύη έπι μεταβιβάσεως μετοχών ε γ γ ε γ ρ α μ 
μένων έπ" ονόματι τοΰ αποθανόντος ή έπι αναλήψεως 
χρημάτων κατατεθειμένων εις πίστιν τοΰ 'αποθανόντος , γε
νομένης ύπό τοΰ εκτελεστού της διαθήκης ή τοΰ διαχειριστοΰ 
της περιουσίας τοΰ τοιούτου αποθανόντος προσο)που. 

(4) Ουδείς διευθυντής τραπεζιτικού ή ετέρου χρηματιστικού ιδρύ
ματος λειτουργούντος έν τή Δημοκρατία, θά έπιτρέπη το άνοιγμα 
χρηματοκιβωτίου μισθωθέντος ύπό τοΰ αποθανόντος χωρίς νά κα
λέση τον "Εφορον όπως άντιπροσωπευθή κατά το άνοιγμα. 

(5) Ουδέν τών έν τω παρόντι νόμω διαλαμβανομένων θά δύναται 
νά θεωρηθή ώς συνιστούν έμπράγματον &άρος διά φόρον κληρονο
μίας έπι περιουσιακών στοιχείων κειμένων έκτος της Δημοκρατίας. 

30.—(1) Πάν πρόσωπον έξουσιοδοτημένον ή υπόχρεων εις την κα 'Εξουσία 
ταβολήν του φόρου κληρονομιάς άναφορικώς προς οιονδήποτε περιου έί·ΕυΡ^σίίΔ^ 
σιακόν στοιχειον, θά δικαιούται, έπι τώ τέλει πληρωμής τοΰ φόρου ^ ρ 2 ς π ^ 
ή ανακτήσεως τοΰ ποσοΰ τοΰ ήδη καταβληθέντος φόρου, είτε τά πε ρωμήνχοΟ 
ριουσιακά στοιχεία περιήλθον είς αυτόν είτε δχι, νά έξεύρη, τή συναι φόρου κλη
νέσει Προέδρου τοΰ "Επαρχιακού Δικαστηρίου ή Επαρχιακού Δικά £

ονομ(
?'? 

στοΰ, τό ποσόν τοΰ τοιούτου φόρου ώς καί πάντα τόκον ή δαπανάς 0£^c"tmo
δεόντως γενομένας ή καταβληθείσας ύπ' αύτοΰ άναφορικώς προς θηκεόσεως 
τούτον, διά της πωλήσεως ή ύποθηκεύσεως τοΰ περιουσιακού τούτου <1 συστάσεως 
στοιχείου ή μέρους αύτοΰ; ή δι* εμπραγμάτου βάρους περιωρισμένης ^ p ° w « 
χρονικής διαρκείας επί τοΰ περιουσιακού τούτου στοιχείου ή μέρους ™ριωρ°^1. 
α υ τ ο ύ . νης χρονικής 

(2) Πρόσωπον έ'χον περιωρισμένον συμφέρον έφ* οιουδήποτε περί διαρκείας. 
ουσιακοΰ στοιχείου, καί ό μισθωτής ή ενυπόθηκος δανειστής οιων
δήποτε περιουσιακών στοιχείων, δστις καταβάλλει τόν φόρον κληρο
νομιάς άνάφορικώς προς ταΰτα, θά εχη τά αυτά δικαιώματα ώς εάν 
ό φόρος κληρονομίας άναφορικώς προς τά στοιχεία ταΰτα έξευρέθη 
διά της συστάσεως υποθήκης ύτίέρ αύτοΰ. 

3 1 . 'Εν σχέσει προς τά διάφορα -πρόσωπα άτινα £χουσιν οίονδή Έπψερι
ποτε κληρονομικόν συμφέρον έπι περιουσιακών στοιχείων τοΰ άπο ομοςτοΰ 
θανόντος άνάφορικώς προς τά όποια ό εκτελεστής εξουσιοδοτείται *^°g£

T
e,Fv. 

ή υποχρεούται, δυνάμει τών διατάξεων τοΟ παρόντος νόμου, νά πλη τ ο ς φ6ρ0υ 
ρώσή τ<ί>ν φόρον κληρονομίας, ό φόρος κληρονομίας δ καταβληθείς κληρονομίοχ 
άναφορικώς προς τήν τοιαύτην περιουσίαν θά θεωρήται ώς χρέος 
συναφθέν ύπό του αποθανόντος καί, έκτος έάν άλλως διέταξεν δ . 
αποθανών έν τη διαθήκη αύτοΟ, ,θά έπιμερίζηται μεταξύ τών τοιού
των προσώπων κατ* άναλογΓαν τής αξίας τοΟ συμφέροντος των έπ! 
της περιουσίας τοΰ αποθανόντος. 
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Δήλοσις 
Περιουσίας. 

Συμπληρω

ματ ική 
δήλωσις έν 
περιπτώσει 
λάθους 

"Ο "Εφορος 
δύναται να 
ζητήση 
στοιχεία είς 
ώρισμένας 
περιπτώσεις. 

Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ , Κ.Τ.Λ. 
32.— (1) Ό εκτελεστής ύποχρεοΟτοα δπως έπιδώση τω Έφόρω 

εντός βξ μηνών άπό της ημερομηνίας τοΟ θανάτου τοό αποθανόντος, 
δήλωσιν περιουσίας επί του προς τούτο καθορισμένου έντυπου, περι
έλουσαν πλήρη καί αληθή έκθεσιν των στοιχείων των σχετιζομένων 
μέ τήν περιουσίαν τοΟ αποθανόντος, περιλαμβανομένης και τής αξίας 
ταύτης' όμοΟ δέ μετά της τοιαύτης δηλώσεως περιουσίας, υποχρεού
μαι όΟτος νά έπιοώση τφ Έφόρω κεκυρωμένον αντΐγραφον τής δια
θήκης τοΟ αποθανόντος, έάν κατέλιπεν οΟτος τοιαύτην διαθήκην. 

(2) Εις περιπτώσεις καθ* δς ό εκτελεστής δέν είναι ύπόχρεως 
νά καταβάλη φόρον κληρονομίας άναφορικώς προς οΙαδήποτε περι
ουσιακά στοιχεία περιερχόμενα επί τω θανάτω αποθανόντος τινός 
προσώπου, τό υπόχρεων είς τήν καταβολήν του τοιούτου φόρου πρό
σωπον οφείλει δπως, εντός £ξ μηνών άπό τής ημερομηνίας του θανά
του τοΟ αποθανόντος, έπιδώση τω Έφόρω δήλωσιν φόρου κληρο
νομίας, επί του προς τούτο καθωρισμένου εντύπου, περιέχουσαν 
πλήρη καί αληθή έκθεσιν των στοιχείων των σχετιζομένων μέ τήν 
τοιαύτην περιουσιαν, περιλαμβανομένης καί τής αξίας ταύτης. 

(3) Ό "Εφορος δύναται, έάν κρίνη τούτο σκόπιμον, δι ' ειδικής 
είδοποιήσεως, νά απαίτηση παρά παντός έκτελεστοΟ του αποθανόν
τος, δπως έτοιμάση καί έπιδώση, εντός τής προθεσμίας τής είδικώς 
καθοριζομένης έν τη είδοποιήσει, δήλωσιν περιουσίας περιέχουσαν 
πλήρη και αληθή έκθεσιν των στοιχείων των σχετιζομένων μέ τήν 
περιουσιαν του αποθανόντος, περιλαμβανομένης και τής αξίας 
ταύτης. 

(4) Ό "Εφορος δύναται, ασκών τήν διακριτικήν του έξουσίαν. νά 
παρατείνη τήν έν τοις προηγουμένοις καθοριζομένην προθεσμίαν διά 
τήν έπίδοσιν οιασδήποτε δηλώσεως περιουσίας. 

33. 'Εάν, καθ' οιονδήποτε χρόνον, περιέλθη είς γνώσιν τοΰ εκτε
λεστού ή οιουδήποτε έτερου προσώπου υπόχρεου ε'ις τήν καταβο
λήν φόρου κληρονομίας, δτι έν οιαδήποτε δηλώσει περιουσίας έπιδο
θείση υπ' αύτοϋ ένυπάρχη λάθος λόγω τοΰ δτι— 

(α) περιουσιακόν στοιχεΐον ύποκείμενον είς φόρον κληρονομίας 
παρελείφθη εκ ταύτης' Ϋ\ 

(β) περιουσιακόν στοιχεΐον ύποκείμενον είς φόρον κληρονομίας 
ύπετιμήθη έν ταύτη' ή 

(γ) έγένετο άπαίτησις δι ' εκπτωσιν μη έπιτρεπομένην βάσει τοΰ 
παρόντος νόμου, 

ούτος υποχρεούται δπως έπιδώση πάραυτα τω Έφόρω συμπληρωμα
τικήν δήλωσιν περιέχουσαν λεπτομέρειας του τοιούτου λάθους. 

34.—(1) Ό "Εφορος δύναται νά δώση έγγραφον είδοποίησιν εις 
οιονδήποτε πρόσωπον δπερ, κατά τήν γνώμην αύτου, δύναται νά πα
ράσχη πληροφορίας άναφορικώς προς τήν οίκονομικήν κατάστασιν 
αποθανόντος προσώπου ή προσώπων, απαιτούσαν παρ' αύτου δπως 
εντός τής προθεσμίας τής καθοριζομένης έν τη τοιαύτη ειδοποιήσει 
παράσχη τοιαύτα στοιχεία οΐα ήθελον κριθή ύπό του Εφόρου 
αναγκαία. 

(2) Ό "Εφορος δύναται νά δώση έγγραφον είδοποίησιν είς παν 
πρόσωπον υπόχρεων δυνάμει του παρόντος νόμου είς ύποβολήν δη
λώσει.

 %
ς περιουσίας ή προς δ εστάλη είδοποίησις δυνάμει τής παρα

γράφου ( » ' του παρόντος άρθρου, καλούσαν τό τοιούτον πρόσωπον 
δπως, εντός ..",ς προθεσμίας τής καθοριζομένης έν τη τοιαύτη είδο
ποιήσει, προοαγάγη, κατά χρόνον καί είς τόπον καθορισθέντα 
ύπό τοΟ Εφόρου, πάντας τους τίτλους, σχέδια, επίσημα έγγραφα, 
βιβλία, λόγαρ ισ  ' ^κ ή άλλα έγγραφα ατινα δ "Εφορος ^,θελε κρίνε» 
αναγκαία. >> > 
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Β Ε Β Α Ι Ω Σ Ι Σ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 

3 5 . Ό "Εφορος δύναται καθ' οίονδήποτε χρόνον, είτε ή δήλωσις Ό "Εφορος 
περιουσίας έπεδόθη εϊτε όχι, να προβί) είς τήν βεβαίωσιν του φόρου

 π
.
ρο

®
α
β
1ν<

:
1 

κληρονομιάς του πληρωτέου αναφορικός προς τήν περιουσίαν άπο χ0οφ6Ρ^"σα 

θανόντος προσώπου, καΐ θα άποστέλλη εις τό πρόσωπον ή πρόσωπα 
άτινα οδτος θεωρεί υπόχρεα διά την καταβολήν του τοιούτου φόρου 
κληρονομιάς, είδοποίησιν περί της τοιαύτης βεβαιώσεως δμοΰ μετά 
καταστάσεως δεικνυούσης λεπτομέρειας περί της ύπό του 'Εφόρου 
γενομένης εκτιμήσεως της περιουσίας. 

36.—(1) 'Οσάκις ό "Εφορος νομίση δτι τό ποσόν δ πρόσωπον τι Συμπληρω
ύποχρεοΰται νά καταβάλη ώ ς φόρον κληρονομιάς .έχει έκτιμηθή είς ματικα1· 
έλασσον του δέοντος, οΰτος δύναται, καθ* οιονδήποτε χρόνον εντός φ ο ρ ο 0 > ι σ ι 

τριών ετών από της ημερομηνίας της αρχικής βεβαιώσεως, νά πυοβή 
είς συμπληρωματικήν βεβαίωσιν του ποσού δ τό τοιούτον πρόσωπον, 
κατά την γνώμην του, οφείλει νά καταβάλη : 

Μοεϊται δτι— 

(α) είς περιπτώσεις καθ' ας ή χαμηλή φορολογία οφείλεται εις 
δόλον ή εσκεμμένη ν φοροδιαφυγήν, ή τοιαύτη συμπληρωμα
τική δεβαίωσις δύναται νά γίνη καθ' οιονδήποτε χρόνον" 

(β) ανεξαρτήτως του γεγονότος δτι ή προμνησθεΐσα περίοδος 
τών τριών ετών έξέπνευσεν, ό "Εφορος δύναται νά βεβαίωση 
καθ' οιονδήποτε χρόνον ύποχρέωσιν είς συμπληρωματικήλ' 
φορολογίαν ήτις δυνατόν νά άχθη είς γνώσιν του ύπό τοΰ 
εκτελεστού ή ύφ' οιουδήποτε έτερου προσώπου υπόχρεου είς 
τήν καταβολήν φόρου κληρονομίας βάσει του παρόντος 
νομού' 

( γ ) συμπληρωματική βεβαίωσις γενομένη δυνάμει τοΰ παρόντος 
άρθρου δέν θα έπηρεάζη περιουσιακά στοιχεία αναφερόμενα 
έν πιστοποιητικό' έκδοθέντι δυνάμει του άρθρου 48 τοΰ παρόν
τος νόμου, ουδέ θά δημιουργή ή συνιστά έπιβάρυνσιν έπι 
τοιούτων στοιχείων έκτος ύπό τάς συνθήκας τάς άναόερο
μένας έν τη π α ρ α γ ρ ά φ ω (4) τοΰ είρημένου άρθρου. 

(2) Είς περιπτώσεις καθ ' ά ς έγένετο συμπληρωματική βεβαίωσις 
δυνάμει της παραγράφου (1) τοΰ παρόντος άρθρου, ό εκτελεστής, 
πλην τών περιπτώσεων είς ά ς ενυπάρχει δόλος, δέν θά ύπέχη προ
σωπικήν εύθύνην διά φόρον κληρονομίας επιβληθέντα δυνάμει τοιαύ
της συμπληρωματικής βεβαιώσεως λ ό γ ω τοΰ δτι έτερμάτισε τήν δια
χείρισιν ή διένειμε τήν περιουσίαν τοΰ αποθανόντος χωρίς νά παρα
κράτηση μέρος αυτής διά τήν πληρωμή ν τοΰ φόρου. 

Ε Ν Σ Τ Α Σ Ι Σ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ 

37.—(1) Παν πρόσωπον έπιθυμοΟν νά ύποβάλτ] ένστασιν οφείλει Είδο^οίησις 
δπως, εντός τριάκοντα ήμερων άπό τί}ς ημερομηνίας της είδοποιή Στάσεως. 
σεως περί ίής )έπιδληΟέίστ]ς φορολογίας^ έπιδ'ωση τ&> Έφόρω έγγρα
φον είδοποίησιν ενστάσεως^ ήτις Φά έκθετη έίοικώ< τους οιάώόρόυς 
λόγους έφ' ων στηρίζεται ό Ισχυρισμός δτι ή φορολογία; είναι εσφαλ
μένη fj οτι τό πρόσωπον τοΟτο δέν εΐναι υπόχρεων είς τήν καταβολήν 



m 
τοΟ απαιτουμένου φόρρυ κληρρνρμίας* καΐ έάν Ισχυρίζηται δτι ή γε
νομένη άποτίμησις ό9υ*6ήποΐε· ττερι1ουσι1ακ*ου' ·στοιχείου έν τη ειδο
ποιήσει περί της επιβληθείσης φορολογίας είναι υπερβολική, οφείλει 
δ^ως' ίδν tff ΙνσίΓό^σέϊ' ίο^κρϊθόριοη ' επακριβώς ;τό ^ ρ ι χ ε ΐ ο ν τρΟτο 
κοό^οήλώσή τήν ά ξ ί ά ν ί|πρις, ώς~όοτος Ισχυρίζεται, £6ει<να άπώδοθ^ είς 
τό ' to ibdtoV Ρτοιχ^ΐΟν. J ■ 

Νοείται, δτι είς περιπτώσεις καθ* ά ς δ "Εφορος Ικανοποιείται δτι 
λόγω. απουσίας έκ της Δημοκρατίας , ασθενείας ή ξτέρας ευλόγου 
τινός αιτίας, το άμφισβητοΟν τήν φόρολογίάν πρόσωπον έκωλύετο νά 
ύποβάλη τήν έ"νστασιν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, Οά χο
ρηγη εϋλογον κατά τάς περιστάσεις παράτασιν της προθεσμίας 
ταύτης. 

(2) Ή ενστασις θά ύπογράφηται υπό του ένισταμένου ή του δικη
γόρου αύτου. 

"Εγκυρότης 3 8 . Ή £νστασις δέν θά είναι έγκυρος έκτος έάν παραθέτη άπαντα 
/ τ ^ ^ ^ άρθρφ 37 αναφερόμενα στοιχεία καΐ έπιδοθή τω Έ φ ό ρ ω 

εντός της περιόδου της αναφερομένης έν τω είρημένω αρθρω. 

3 9 , Ό "Εφορος, ευθύς ώς ήθελεν έπιδοθή αύτφ έγκυρος ένστασις, 
δύναται νά καλέση το ένιστάμενον πρόσωπον δπως έμφανισθή ενώ
πιον αύτου και π ρ ο σ α γ ά γ η αποδε ικτ ικά στοιχεία προς ύποστήριξιν 
τών έν τη ένστάσει εκτιθεμένων λόγων . 

4 0 . Είς περίπταίσιν καθ' ην το ένιστάμενον πρόσωπον ήθελε συμ
φωνήσει μετά τοΰ 'Εφόρου ώς προς το ποσόν του πληρωτέου φόρου, 
ή φορολογία θά τροποποιήται α ν α λ ό γ ω ς και θά έπιδίδηται ύπό τοΰ 
'Εφόρου είς, το τοιούτον πρόσωπον είδοποίησις όπως καταβάλη τον 
συμφωνηθέντα φόρον όμοΰ μετά καταστάσεως δεικνυούσης λεπτομέ
ρειας της εκτιμήσεως της περιουσίας ώς αυτή έτροποποιήθη βάσει 
της γενομένης συμφωνίας. 

4.1. Εις περίπτωσιν καθ' ην δέν επέρχεται συμφωνία ώς προς το 
ποσόν τοΰ πληρωτέου φόρου μεταξύ τοΰ Ε φ ό ρ ο υ και τοΰ ένισταμέ
νου προσώπου, ό "Εφορος θά χωρή είς τήν λήψιν αποφάσεως επί της 
υποβληθείσης ενστάσεως και θά έπιδίδη τω προσώπω τούτω ειδο
ποίησα/ δπως καταβάλη τόν φόρον συμφώνως τη τοιαύτη άποφάσει 
έπί της ενστάσεως. Είς τήν τοιαύτην είδοποίησιν θά έπισυνάπτηται 
άντίγραφον τής καταστάσεως της δεικνυούσης λεπτομέρειας της γε
νομένης εκτιμήσεως τής περιουσίας ώς αυτή άνεθεωρήθη ή έτροπο
ποιήθη ύπό τοΰ Ε φ ό ρ ο υ κατά τήν λήψιν τής αποφάσεως έπί τής υπο
βληθείσης ενστάσεως. 

42.—(1) Παν πρόσωπον οδτινος προσβάλλονται τά νόμιμα συμ
φέροντα ώς έκ τής έπί τής ενστάσεως αύτοΟ ληφθείσης αποφάσεως 
δυνάμει τόΟ άρθρου 41, δύναται νά προσφυγή είς τό Συνταγματ ικόν 
Δικαστήριον. 

(2) Τό βάρος τής αποδείξεως δτι ή προσβληθείσα φορολογία εΐναι 
υπερβολική φέρει τό ύποβάλλον τήν προσφυγήν πρόσωπον. 

Προσαγωγή 
όιοδεικτικων 
οοι/ε(ων. 

Τροποποιησις 
της φορολο
γίας Koivfj 
αυναινέσει. 

Ληψις αποφά

σεως έπί τής 
ένατάοεως. 

Προσφυγή 
κατά της 
φορολογίας. 
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Π Λ Η Ρ Ω Μ Η ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ 

43.— (1) Ό φόρος κληρονομ ίας θά κ α τ α β ά λ λ η τ α ι έν τω τρόπω Τρόπος 

too φόρου 
κλήρο νομίας. 

τ ω καθορ ι ζόμενο έν τη ε ίδοποιήσε ι περί της επιβληθείσης φορολο 
γ ΐας , πρό ή κ α τ ά τήν έν τη* τ ο ι α ύ τ η ε ίδοποιήσει καθοριζομένην ήμερο 
μηνίαν. 

(2) Ό φόρος κληρονομ ίας θά κ α τ α β ά λ λ η τ α ι ανεξαρτήτως οιασδή

ποτε ενστάσεως ή εφέσεως, εκτός έάν ό "Εφορος δ ι ά τ α ξ η τήν άνα

στολήν της πληρωμής τοΟ φόρου ή μέρους αύτοΰ μέχρ ι της έν τω το ι 

ούτω δ ι α τ ά γ μ α τ ι καθορ ιζομέλης ημερομην ίας . 

(3) Φόρος κληρονομ ίας μή πληρωθείς πρό ή κ α τ ά τήν ήμερομην ίαν 
τήν καθοριζομένην έν τη ε ιδοποιήσε ι περί της επιβληθείσης φορολο

γ ί α ς ή έν οϊωδήποτε δ ι α τ ά γ μ α τ ι έκδοθέντ ι δυνάμε ι τοΰ εδαφίου 
(2) του παρόντος άρθρου, θά θεωρήτα ι έν υπερημερία έκτος έάν ό 
"Εφορος συνεφο'>νησεν δπως άποδεχθή πληρωμήν του φόρου κληρονο

μ ιάς δ ιά δόσεων. 

4Ί · . Ά π λ ο ΰ ς τόκος προς τ έσσαρα τοΓς εκατόν κ α τ ' έτος θά κατά  'όκοςέπΐ 
β ά λ λ η τ α ι επί παν ιός φόρου κληρονομ ίας άπό της παρόδου δώδεκα

 Τ
°° *

ί
\°\ 

μηνών άπό της ημερομην ίας του θανάτου του αποθανόντος μέχρ ι της 
ημερομην ίας της πληρωμής κ α ι θά ε ίσπράττητα ι ώς έάν άπετέλε ι 
μέρος του έν υπερημερία φόρου κληρονομίας : 

Νοε ί τα ι δτι είς περιπτώσεις καθ ' ας δεν ε'χει γ ί ν ε ι ή βεδαίωσις του 
πληρωτέου φόρου κληρονομ ίας , ό εκτελεστής ή οιονδήποτε έτερον 
πρόσωπον υπόχρεων είς τήν κ α τ α β ο λ ή ν του φόρου δύνατα ι νά κατα 

6άλη είς τόν "Εφορον παν ποσόι/ έναντ ι τοΰ μετέπε ι τα δεβαιο

θησομένου φόρου κληρονομ ιάς ' κ α ι πάν ποσόν ούτω κ α τ α β α λ λ ό μ ε 

νον θά κ α τ α λ ο γ ί ζ η τ α ι κ α τ ά τήν <5εδαίωσιν τοΰ φόρου έναντ ι του 
φόρου κληρονομίας τοΰ οφε ιλομένου ύπό το ιούτου εκτελεστού ή έτε

ρου προσώπου, α ν α λ ό γ ω ς της περιπτ θέσεως. 

4 5 . 'Οσάκ ις δυνάμε ι του παρόντος Νόμου ποσόν τ ι κ α θ ί σ τ α τ α ι πλη Καταλογισμός 
ρωτέον ύπό προσώπου τ ινός ύπό μορφήν τόκου κ α ι φόρου κληρονο "λπρωμ^ν. 
μίας, πάσα πληρωμή γενομένη ύπό το ιούτου προσώπου θά κ α τ α 

λ ο γ ί ζ η τ α ι πρώτον έναντ ι τοΰ οφε ιλομένου τόκου κ α ι τό ύπόλοιπον 
έναντ ι τοΰ φόρου κληρονομίας . 

46.—(1) Έ ά ν ό Έ φ ο ρ ο ς ί κανοποιηθή δτ ι ή περιουσία τοΰ άποθα Πληρωμή 
νόντος σ ύ γ κ ε ι τ α ι κ α θ ' ο λ ο κ λ η ρ ί α ν ή κ α τ ά τό κυριώτερον μέρος αυτής

 δ ,Λ 6 ό σ ί ω ν
· 

έ ξ ακ ινήτων κ α ι δτ ι τ ά κ ι νη τά περ ιουσ ιακά στο ι χ ε ί α άτ ι να ε ί να ι δια

θέσ ιμα δ ι ά τήν πληρωμήν τοΰ φόρου κληρονομ ίας δέν έπαρκοΰσι δ ιά 
τήν το ιαύτην πληρωμήν, ό "Εφορος δύνατα ι , τηρουμένων των προ

θεσμιών, ορών καΐ λοιπής ακολουθητέας τ α κ τ ι κ ή ς , των δ ιαλαμβανο

μένων έν τοΐς Κανονισμοΐς οΐτ ινες ήθελον έκδοθή δυνάμε ι τοΰ άρ

θρου 78 τοΟ παρόντος Νόμου, νά άποδεχθή πληρωμήν τοΰ φόρου κλη

ρονομίας κ α τ ά ε ξ α μ η ν ι α ί α ς ίσας δόσεις ών ό αρ ιθμός δέν θά ύπερ

βα ίνη τάς δεκαέξ , της πρώτης το ιαύτης δόσεως καθ ισταμένης απα ι 

τητής έ'ξ μήνας άπό της ημερομην ίας του θανάτου του αποθανόντος 

(2) ΕΙς ουδέν πρόσωπον θά έπιτραπη ή δ ι ά δόσεων πληρωμή τοΟ 
φόρου κληρονομ ίας άνευ της παροχής ασφαλε ίας ίκανοποιούσης τόν 
"Εφορον δ ιά τήν το ιαύτην πληρωμήν. 
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(3) "Οσάκις έπιτραπή ε ίς πρόσωπον τ ι ή δ ιά δόσεων πληρωμή τού 
φόρου κληρονομίας κα ί τό πρόσωπον τοΟτο παράλε ιψη νά πλήρωση 
δόσιν τ ι νά εντός εϊκοσι οκ τώ ήμερων άφ ' ής αϋτη κατέστη απα ι τη τή , 
αϊ υπόλοιποι δόσεις θα θεωρώντα ι έν υπερημερία κα ί τό δλον ποσόν 
του μή καταβληθέντος φόρου κληρονομ ιάς θά ε ίσπράττητα ι κ α τ ά τόν 
έν τω παρόντι νόμω προβλεπόμενον τρόποι· δ ια την ε ίσπραξιν τοΟ εν 
υπερημερία φόρου κληρονομίας . 

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο Ι Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ Κ Λ Ι Α Π Α Λ Λ Α Γ Ή Σ 

π.ιηοποιηι.. 47.—(1) ' Ό τ α ν ό εκτελεστής θά έχη κ α τ α β ά λ ε ι τόν φόρον ή πα

ηρωμ>ις. ρ β σ χ £ ι . άσφάλε ιαν ικανοποιούσαν τόν "Εφορον δ ιά τήν πληρωμήν 
ολοκλήρου του φόρου κληρονομ ιάς δι" δν ούτος ε ίνα ι ύπόχρεως, ό 
"Εφορος θά έκδίδη πιστοποιητ ικόν περί της το ιαύτης πληρωμής 
ή παροχής ασφαλε ίας , ε ίς δ θά έπισυνάπτητα ι άντ ί γράφον τής δη

λώσεως περιουσίας άναφορ ικώς προς τήν οποίαν έ'χει καταβληθή ό 
φόρος κληρονομίας ή έίχει παρασχεθή ασφάλε ια δ ιά τήν πληρωμήν 
αΰτοΰ. 

(2) " Ο τ α ν ό "Εφορος Ίκανοποιηθή δτ ι ό εκτελεστής δεν ε ίναι ύπό

χρεως είς τήν πληρωμήν φόρου κληρονομ ίας δυνάμε ι τοΟ παρόντος 
νόμου, ούτος θά έκδ ίδη πιστοποιητ ικόν περί τούτου είς δ θά έπισυνά

πτητα ι άντ ίγράφον τής δηλώσεως περιουσίας άναφορικώς προς τήν 
οποίαν φόρος κληρονομίας δέν ε ίνα ι έπιβλητέος. 

(3) θ ά κ α τ α β ά λ λ η τ α ι τέλος μιας λ ίρας δ ιά παν πιστοποιητ ικόν 
εκδιδόμενον δυνάμει του παρόντος άρθρου : 

Νοε ί τα ι δτι είς περιπτώσεις καθ ' άς κατεβλήθη ήδη τέλος δυνάμει 
του άρθρου 50, δέν θά κ α τ α β ά λ λ η τ α ι άναφορικώς προς τήν αυτήν 
περιουσίαν τέλος δυνάμει του παρόντος άρθρου. *. 

48.— (1) Ό "Εφορος, ευθύς ώς ήθελεν Ικανοποιηθή δτ ι τό όλον 
ποσόν του φόρου κληρονομ ιάς , άναφορ ικώς προς άπαντα τ ά επί 
τω θανάτω του αποθανόντος περιερχόμενα περ ιουσ ιακά στο ιχε ία 
δΓ α ό εκτελεστής ε ίνα ι ύπόχρεως δπως πλήρωση τόν φόρον κλη

ρονομίας δυνάμει του παρόντος νόμου, κατεβλήθη ή θά καταβληθή . 
οφε ίλε ι , έάν τοΰτο ζητηθή ύπό του εκτελεστού , δπως έκδώση πιστο

ποιητ ικόν περί τούτου, δπερ θά ά π α λ λ ά τ τ η τ ά έν τούτω αναγραφό

μενα περ ιουσ ιακά στο ιχε ία πάσης περαιτέρω απαιτήσεως δ ιά φόρον 
κληρονομίας. 

(2) 'Οσάκ ι ς πρόσωπον ά λ λ ο ή ό εκτελεστής ε ίνα ι υπόχρεων είς 
τήν πληρωμήν φόρου κληρονομ ιάς άναφορ ικώς προς περ ιουσ ιακά 
στο ιχε ία περιερχόμενα έπ( τ ι ν ι θανάτω, τό το ιούτον πρόσωπον δύνα

τ α ι , έάν ό εκτελεστής δέν έπέδωκε δήλωσιν δυνάμε ι τοΟ άρθρου 
32 έμπεριέχουσαν άναφοράν ε ίς τ ά τ ο ι α ύ τ α περ ιουσ ιακά στο ιχε ία , 
νά παράσχη τω Έ φ ό ρ ω πλήρη κατάστασ ι ν δεικνύουσαν, έξ δσων 
τούτο κάλλ ιον γνωρ ί ζε ι κ α ί πιστεύε ι , πλήρεις λεπτομέρε ιας τών πε

ρ ιουσιακών στοιχε ίων τών περιερχομένων είς άλλους επί τω θανάτω · 
τούτω, κ α ί τών διαφόρων ε ίς τ α ύ τ α δ ικα ιουμένων προσώπων' κα ι ό 
"Εφορος δύνατα ι νά καθορ ίζη τόν συντελεστήν του φόρου κληρονο

μ ίας άναφορ ικώς προς τ ά σ τ ο ι χ ε ί α δι" α ό α ϊ τών ε ΐναι ύπόχρεως νά 
κ α τ α β ά λ η τόν φόρον, κα ί α μ α xfj κ α τ α β ο λ ή τοΟ φόρου κ α τ ά τόν 
ανωτέρω συντελεστήν, τ ά περ ιουσ ιακά ταΟτα στο ιχε ία κα ί ό α ϊ τών Ψ 
(άναφορ ικώς προς τ ά σ τ ο ι χ ε ί α τ α ύ τ α ) , θά ά π α λ λ ά τ τ ω ν τ α ι πάσης 
περαιτέρω απαιτήσεως δ ι ά φόρον κληρονομ ίας , κα ί ό "Εφορος θά 
έκδ ίδη πιστοποιητ ικόν περί τής τ ο ι α ύ τ η ς α π α λ λ α γ ή ς . 

Πιοχοηοιητι

κύν ύι ι ί ΐλ
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(3) Τη αΐτήσει τοΟ εκτελεστοί) ή οίουδήποτε έτερου προσώπου 
έχοντος συμφέρον τι έν τινι περιουσιακή στοιχείω περιερχομένω ΙπΙ 
τφ θανάτο τοΟ αποθανόντος, ό "Εφορος δύναται, έαν κρίνη τοΟτο 
πρέπον, να προσδιορίση τόν φόρον κληρονομίας τόν πληρωτέον άνά
φόρικώς προς τό περιόυσιακόν τοΟτο στοιχεΐον, καΐ a u a TJ) προση
κούση καταβολή) του τοιούτου φόρου κληρονομίας, θα δύναται να 
έκδίδη πιστοποιητικόν δπερ θά άπαλλάττη τό έν τούτω άναγραφό
μενον περιόυσιακόν στοιχεΐον πάσης περαιτέρω απαιτήσεως δια φό
ρον κληρονομίας. 

(4) Πιστοποιητικόν τοΟ "Εφόρου έκδιδόμενον δυνάμει του παρόν
τος άρθρου δέν θά άπαλλάττη του* φόρου κληρονομίας πρόσωπον 
ή περιουσιακά στοιχεία έν περιπτώσει άπατης f) παραλείψεως δηλώ
σεως ουσιωδών γεγονότων, καΐ δέν θά έπηρεάζη τόν συντελεστήν 
βάσει τοΟ οποίου δέον νά πληρωθη φόρος άναφορικώς προς περιου
σιακά στοιχεία ατινα μεταγενεστέρως αποδεικνύονται ότι περιήλθον 
επί τώ θανάτω, καΐ ό επί των τοιούτων περιουσιακών στοιχείων επι
βαλλόμενος φόρος θά είναι κατά τόν συντελεστήν όστις θά έφηρμόζετο 
έάν ή αξία τούτων προσετίθετο είς τήν άξίαν τών στοιχείων άναφο
ρικώς προς τά όποια κατεβλήθη ήδη φόρος : 

Νοείται δτι πιστοποιητικόν φερόμενον ώς έξόφλησις του δλου φό
ρου κληρονομίας του πληρωτέου άναφορικώς προς τι τών έν τω πι
στοποιητικό) τούτω περιουσιακών στοιχείων θά άπαλλάττη του φόρου 
κληρονομίας πάντα έν αγνοία τελούντα καλόπιστον άγοραστήν επί 
καταβολή αξιόλογου αντιπαροχής ανεξαρτήτως οιασδήποτε τοιαύτης 
άπατης ή παραλείψεως. 

49. "Απασαι αί δηλώσεις αϊ γενόμεναι έν πιστοποιητικώ έκδο fevovOTa 
θέντι ύπό τοϋ 'Εφόρου δέον νά. θεωρώνται ώς άληθεΐς μέχρι άποδεί εκτιθέμενα 
ξεως του εναντίου' και μή ύπαρχούσης αποδείξεως περί του έναν ένπισιο
τίου, τό Δικαστήριον θά ένεργη έπι τών τοιούτων δηλώσεων χωρίς νά πο1η.ρ"^ 
άπαιτή προσαγωγήν περαιτέρω αποδείξεων. δέν χρήζουν 

ώποδιίζίως. 

ΚΥΡΩΣΙΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 

50.—(1) Ή διαθήκη δέν θά κυρουται ουδέ θά χορηγώνται έγγρα Η διαθήκη 
φα διαχειρίσεως άναφορικώς προς τήν περιουσίαν αποθανόντος προ ΜνκυροΟτα· 
σώπου μέχρις ου— μ*χρ»*ής 

τίληρωμ^ς 
τοΟ φόρου 

(α) ό "Εφορος έκδώση πιστοποιητικόν δηλοΟν δτι ό φόρος κλη κληρονομιάς. 
ρονομίας διά τήν πληρωμήν του οποίου ό εκτελεστής είναι 
υπόχρεως δυνάμει τοΟ παρόντος νόμου, κατεβλήθη ή ή πλη
ρωμή αύτου ήσφαλίσθη, ή δτι δ εκτελεστής δέν ύποχρεοΟται 
δυνάμει τοΟ παρόντος νόμου νά πλήρωση οΙονδήποτε φόρον 
κληρόνομίας· καΐ 

(β) τό οΰτω εκδοθέν πιστοποιητικόν κατατεθη παρά τώ δικα
στηρίφ. 

(2) Επιβάλλεται τέλος μιας λίρας επί πιστοποιητικών εκδιδομέ
νων δυνάμει τοΟ εδαφίου (1) τοΟ παρόντος άρθρου. 
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ΕΙσπραξις 
χρημ&τον f\ 
χριΰν Εναντι 
τ οΟ φόρου 
κλήρονομίας 

Άνάκτησις 
τοΟ φόρου 
διά κοπα

σχίσίως καΐ 
ιτωλήσεος 
nfριουσια: 
κΰν στοι

χείων. 

Ε 1 Σ Π Ρ Α Ξ Ι Σ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

51.—(1) Όσάκις πρόσωπον τ ι άποδείξη κατά τρόπον Ικανοποι
οΰντα τόν "Εφορον δτι θά έδικαιοΰτο, επί τη καταβολή φόρου κληρο
νομιάς, είς κύρωσιν της διαθήκης ί) χορήγησιν έγγραφων διαχειρί
σεως, καΐ ζητήση παρά τοΰ Εφόρου όπως ούτος είσπραξη ποσόν τ ι 
έναντι του φόρου κληρονομ(ας όστις θα καταβληθή ύπο του τοιούτου 
προσώπου έκ χρημάτων η" χρεών συνιστώντων μέρος της περιουσίας 
του αποθανόντος, ό "Εφορος δύναται, έάν κρίνη τοΰτο πρέπον, δι ' 
έγγραφου αύτοΰ ειδοποιήσεως, ν* απαίτηση πάρα παντός προσώπου 
ή προσώπων εχόντων υπό την κατοχήν των τοιαύτα χρήματα ή όφει
λόντων τοιαύτα χρέη, δπως πληρώσωσιν, έν τω τρόπω καΐ εντός της 
προθεσμίας της καθοριζομένης έν τη τοιαύτη ειδοποιήσει, τοσούτον 
μέρος των τοιούτων χρημάτων ί} χρεών δσον ήθελεν ό "Εφορος κρίνει 
επαρκές διά την άποπληρωμήν του φόρου κληρονομίας του πληρω
τέου άναφορικως προς την περιουσίαν του αποθανόντος. 

(2) Παν πρόσωπον είς ί) απεστάλη ύπό του 'Εφόρου είδοποίησκ; 
σύμφωνος τη παραγράφω (1) του παρόντος άρθρου υποχρεούται 
δπως, ανεξαρτήτως παντός διαλαμβανομένου έν οίωδήποτε γ ράπτω 
νόμο. συμδολαίω ή συμδάσει, συμμορφωθή προς την τοιαύτην είδο
ποίησιν μέχρι τοΰ ποσού ιών χρημάτων άτινα έχει ύπο την κατοχή ν
του διά λογαριασμόν της περιουσίας τοΰ αποθανόντος ή άτινα οφεί
λονται ύπ* αύτοΰ εις τήν τοιαύτην περιουσίαν, και διά τοΰ παρόντος 
άπαλλάττεται πάσης ευθύνης, αστικής ή ποινικής, άνσφορικώς προς 
πάσαν πληρωμήν γε\Όμένην δυνάμει της ειδοποιήσεως ταύτης. 

(3) Ουδέν των έν παραγράφοις (1) και (2) εμπεριεχομένων θά 
παρέχη ή θά λογίζηται παρέχον τό δικαίωμα είς τόν "Εφορον 
δπως είσπραξη ή ανάκτηση παρά τίνος οιονδήποτε χρέος προ της 
ημερομηνίας καθ' ήν τό τοιούτον \ρέος καθίσταται πληρωτέοι

1 ύπο 
τοΰ προσώπου τούτου είς τήν περιουσίαν τοΰ αποθανόντος. 

(4) 'Οσάκις οιονδήποτε ποσόν ούτινος ή πληρωμή έζητήθη δι ' ειδο
ποιήσεως δοθείσης δυνάμει της παραγράφου (1) δέν πληρώνητα· 
σύμφωνος τη τοιαύτη είοοποιήσει, τούτο θά ανακτάται έκ τοΰ προ 
σώπου είς δ εστάλη ή είδοποίησις ώς έάν τό τοιούτον ποσόν ήτο 
φόρος κληρονομίας οφειλόμενος ύπό τοΰ προσώπου τούτου και ός 
έάν δ τοιούτος φόρος κληρονομιάς ήτο έν υπερημερία. 

52.—(1) ΕΙς περιπτώσεις καθ* «ς ή καταβολή φόρου κληρονομιάς 
καθυστερείται, ό "Εφορος δύναται νά έκδώση τω Επαρχία κ ω Δικά 
στηρίω πιστοποιητικών, έν τω παρόντι νόμο άναφερόμενον ώς πιστο
ποιητικόν εισπράξεως, έμπεριέχον λεπτομέρειας τοΰ τοιούτου φόρου. 
τό όνομα κ α! τήν διεύθυνσιν τοΰ προσώπου ύφ* ου ούτος οφείλεται, 
και λεπτομερή περιγραφήν των περιουσιακών στοιχείων διά της πω
λήσεως των οποίων δύναται νά άνακτηθή ό φόρος. Τό Επαρχιακοί ' 
Δικαστήριον, επί τούτω, θά έκδίδη, άνευ περαιτέρω διαδικασίας, 
δικαστικόν ένταλμα πωλήσεως των τοιούτων περιουσιακών στοιχείων 
ή επαρκούς μέρους τούτων, έν τω αύτω τρόπω ώς έάν ταΰτα έπω
λοΰντο δυνάμει διατάγματος αρμοδίου δικαστηρίου διά τήν πληρω
μήν χρέους έκ δικαστικής αποφάσεως, και τό προϊόν της τοιαύτης 
πωλήσεως θά διατίθεται διά τήν πληρωμήν τοΰ οφειλομένου φόρου 
κληρονομιάς, καΐ έάν παραμένη οιονδήποτε πλεόνασμα μετά τήν 
άφάίρεσιν των τυχόν οφειλομένων εξόδων καΐ τελών ατινα τυχόν 
καταβάλλονται, τοΟτο θά πληρώνηται είς τό περί τήν πληρωμήν τοΰ 
φόρου έν υπερημερία πρόσωπον. 

(2) ΑΙ διατάξεις τοΟ παρόντος άρθρου δέν θά εφαρμόζονται είς 
περιπτώσεις καθ" ας εξεδόθη άπόφασις τοΟ Ανωτάτου Συνταγμα
τικοί) Δικαστηρίου επί προσφυγής γενομένης δυνάμει τοΟ παρόντος 
Νόμου. 
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53.—(1) ΕΙς περιπτώσεις καθ ' α ς ή καταβολή φόρου κληρονομιάς Άνάκτηοις 
πληρωτέου έπί τ φ θανάτω αποθανόντος προσώπου τελεί έν ύπερη χοθ φόρου 
μερία, καΐ δ "Εφορος νομίζει οτι πιθανώς πρόσωπον τ ι  Γκ^Ον'0 1 

(α) προτίθεται νά πλήρωση χρήματα είς τόν έκτελεστήν δια 
λογαριασμόν τής περιουσίας του αποθανόντος* ή 

(β) κατέχει χρήματα δια τόν λογαρισμόν τής τοιαύτης περιου

σίας ' ή 

(y) έχει έξουσιοδότησιν παρά τίνος έτερου προσώπου νά πλή
ρωση ποσόν τι χρημάτων είς τόν έκτελεστήν δια λογαρια
σμόν τής τοιαύτης περιουσίας" ή 

(δ) είναι υπόχρεων νά πλήρωση διά λογαριασμόν τής περιου
σίας χρήματα άτινα, έάν καταβληθώσιν είς τόν έκτελεστήν 
οφείλουν νά πιστωθώσιν ύπ* αύτοΰ είς την περιουσίαν 
ταύτην, 

ό Έφορος δύναται νά έπιδίδη είς τό τοιούτον πρόσωπον £γγραφον 
είδοποίησιν έντέλλουσαν τούτο δπως καταβάλη, ώς καθορίζεται, έν 
τη τοιαύτη εΙδοποιήσ^ι, ποσόν χρημάτων μή υπερβαίνον τό ποσόν 
τοΰ καθυστερουμένου φόρου κληρονομιάς. Ή είδοποίησις θά άφορο} 
μόνον είς χρήματα άτινα κατέχονται ύπό του προσώπου είς δ εδόθη 
αύτη, ή άτινα οφείλονται ύπ' αύτοΰ, ή άτινα τούτο προτίθεται νά 
πλήρωση κατά τήν ήμερομηνίαν τής λήψεως τής τοιαύτης ειδοποιή
σεως, ή άτινα θά περιέλθωσιν είς χείρας του ή θά καταστώσι πλη
ρωτέα ύπ' αυτού, ή άτινα τούτο προτίθεται νά πλήρωση, καθ ' οιον
δήποτε χρόνοι· εντός τής περιόδου ιών τριάκοντα ήμερων άπό τής 
προαναφερθείσης ημερομηνίας. 

(2) Ό φόρος κληρονομιάς καταβληθείς συμφώχως τω παρόντι 
άρθρω θά,θεωρήται καταβληθείς έκ μέρους έτερου προσώπου ώς έν 
τη έννοια τού άρθρου 71 τοΰ παρόντος νόμου. 

(3) Πάν πρόσωπον, είς δ εδόθη είδοποίησις δυνάμει ι ή ς παρα
γράφου (1) τού παρόντος άρθρου, δπερ άδυναιε ϊ . νά συμμορφωθή 
προς ταύτην λ ό γ ω τοΰ δτι τά περί οΰ ό λόγος χρήματα δέν θά περι
έλθωσιν είς τήν κατοχήν του ή δέν θά καταστώσι πληρωτέα ύπ" αυ
τού εντός τής περιόδου των τριάκοντα ήμερων τής εν τη είρημένη 
π α ρ α γ ρ ά φ ω αναφερομένης, οφείλει, δπως, εντός δεκατεσσάρων ήμε
ρων πρό της λήξεως τής προθεσμίας ταύτης, πληροφόρηση εγγρά
φως τόν "Εφορον περί των λόγων ένεκεν των οποίων ούτος δεν δύνα
ται νά συμμορφωθή προς τήν τοιαύτην είδοποίησιν. 

(4) 'Οσάκις πρόσωπον τι είς δ εδόθη είδοποίησις δυνάμει τής 
π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (1) του παρόντος άρθρου άδυνατή νά συμμορφωθή προς 
ταύτην καΐ ίχη παραλείψει νά πληροφόρηση τόν "Εφορον ώς έ\ τη 
π α ρ α γ ρ ά φ ω (3) του παρόντος άρθρου απαιτείται , ή οσάκις £χη 
παρακρατήσει ή ήδύνατο νά παρακράτηση τόν φόρον κληρονομίας 
είς δν άφορα* ή είδοποίησις ή οίονδήποτε μέρος αύτοΟ καί δέν £χη 
πληρώσει, ώς ένετάλη ύπό τού 'Εφόρου, τό ποσόν τοΟ τοιούτου φόρου 
κληρονομίας ή μέρους αυτού ένιός δεκατεσσάρων ήμερων άπό τής 
λήξεως τής προθεσμίας των τριάκοντα ήμερων των αναφερομένων 
έν τη π α ρ α γ ρ ά φ ω (1) τοΰ παρόντος άρθρου, τό πρόσωπον τούτο 
θά είναι προσωπικώς ύπεϋθυνον διά τό δλον ποσόν τοΟ φόρου κλη
ρονομίας όπερ τούτο ένετάλη νά παρακράτηση καί τό ποσόν του 
τοιούτου φόρου δύναται νά άνακτηθή παρ* αύτοΟ ώς χρέος όφειλό
μενον προς τήν Δημοκρατίαν. 
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ΕΙσηραζις 
£ζ επιζώντων 
ομορρύθμων 
0 δτβρορρύΟ

μων εταίρων. 

' 11 ειδική 
διαδικασία 
δέν θά ίπη
ρεαζη ιό 
δικαίωμα 
της Δημο
κρατίας να 
ιΐιποκτφ τόν 
ψόρον καθ' 
οΙονδήποτε 
ttepov 
τρόπον. 

Επιστροφή 
φάρου κλη · 
ρονομ(ας. 

54.—(1) Όσάκις 6 αποθανών fjto κατά τόν χρόνον foO θανάτου 
αύτοΟ εταίρος έν όμορρύθμω ή ετερόρρυθμο τινΐ εταιρεία άσκούση 
επιχειρήσεις έν τη Δημοκρατία, καΐ ή καταβολή του φόρου κληρονο
μιάς του πληρωτέου άναφορικώς προς την περΐουσ(αν την περιερχο
μένην επί τω θανάτω τοϋ τοιούτου προσώπου καθυστερήται, δ "Εφο
ρος δύναται νά έπιδίδη Ιγγραφον εΐοοποίησιν είς οΙονδήποτε πρόσω
πον βπερ ήτο κατά τόν χρόνον τοΟ θανάτου εταίρος έν τοιαύτη προ
σωπική εταιρεία έντέλλουσαν τούτο νά πλήρωση, ώς καθορίζεται έν 
τη τοιαύτη ειδοποιήσει, τό έλασσον τών δύο ακολούθων ποσών, ήτοι 
το ποσόν τοΟ έν υπερημερία φόρου κληρονομίας ή τό ποσόν του συμ
φέροντος τοΟ αποθανόντος έν τη τοιαύτη εταιρεία. 

(2) Φόρος κληρονομίας καταβληθείς συμφώνως τφ παρόντι άρ
θρω. θά θεωρήται καταβληθείς έκ μέρους έτερου προσώπου, ώς έν 
τη έννοία του άρθρου 71 τοΟ παρόντος νόμου. 

(3) Όσάκις πρόσωπον τι παραλείπη νά συμμορφωθή προς είδο
ποίησιν δοθεΐσαν δυνάμει της παραγράφου (1) του παρόντος άρθρου. 
τό ποσόν του έν υπερημερία φόρου κληρονομίας ή τό ποσόν τοΰ συμ
φέροντος του αποθανόντος προσώπου έν τη προσωπική ταύτη εται
ρεία κατά τόν χρόνον τοΰ θανάτου, οποιονδήποτε των δύο είναι τό 
μικρότερον, θά ανακτάται παρ' αύτοΰ ώς έάν ήτο φόρος κληρονομίας 
οφειλόμενος ύπ* αύτοΰ και ώς έάν ό τοιούτος φόρος κληρονομίας 
έτέλει έν υπερημερία. 

5ί>. "Η είδική διαδικασία ή καθοριζομένη ύπό του παρόντος Νόμου 
διά τήν είσπραξιν τοΰ φόρου κληρονομίας παρ* οίουδήποτε προσώ
που δέν θά έπηρεάζη ή άκυροι τό δικαίωμα της Δημοκρατίας όπως 
είσπραξη πάντα τοιούτον φόρον ή μέρος αύτοΰ καθ' οιονδήποτε έτε
ρον τρόπον ή δυνάμει οιασδήποτε ετέρας διαδικασίας προβλεπομέ
νης ύφ* οίουδήποτε γραπτού ή άλλου νόμου διά τήν είσπραξιν χρεών 
οφειλομένων τη Δημοκρατία. 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ » 

56. Έάν, καθ' οΙονδήποτε χρόνον εντός τριών ετών άπό της ημερο
μηνίας εκδόσεως της είδοποιήσεως περί της επιβληθείσης φορολο
γίας, ύποβληθη άπαίτησις είς τόν "Εφορον διά τήν έπιστροφήν χρη
μάτων άτινα κατεβλήθησαν ώς φόρος κληρονομίας, καΐ άποδειχθη 
κατά τρόπον Ικανοποιοΰχτα τόν "Εφορον δτι ό τοιοΰτος φόρος κλη
ρονομίας κατεβλήθη υπέρ τό δέον, θά είναι νόμιμον διά τόν "Εφορον 
καΐ οιά τοΟ παρόντος ούτος εντέλλεται δπως έπιστρέψη τό υπέρ τό 
δέον πληρωθέν ποσόν : 

Νοείται δτι : — 
(α) όσάκις, λόγω ενδίκου τινός μέσου, τό ποσόν χρέους τινός 

οφειλομένου υπό τοΟ αποθανόντος δπερ δυνατόν νά έπετρέ
πετο ώς (ίκπτωσις έκ της αξίας της περιουσίας δέν £χη έςα
κριβωθή, καΐ ώς έκ τοΟ λόγου τούτου ό εκτελεστής έκω^ύετο 
άπό του νά ζητήση έπιστροφήν τοΟ φόρου κληρονομίας ώς 
προαναφέρεται εντός τής προμνησθείσης περιόδου των 
τριών ετών, ό "Εφορος δύναται νομίμως νά χορήγηση τοιαύ
την παράτασιν της προθεσμίας υποβολής απαιτήσεως οίαν 
ήθελεν ούτος κρίνει εΰλογον' 

(β) ουδέν έν τφ παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων θά παρέχη 
ή λογίζηται παρέχον εις οΙονδήποτε πρόσωπον δικαίωμα 
υποβολής απαιτήσεως δι* έπιστροφήν ft δικαίωμα επιστρο
φής χρημάτων πληρωθέντων ώς φόρος κληρονομιάς, 6ι* οΙον
δήποτε λόγον δστις ήγέρθη f) ήδύνατο νά έγερθη όπό τοΟ 
τοιούτου προσώπου δι* εφέσεως βάσει τόΟ παρόντος νόμου. 
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ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Κ Υ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ 

5 7 . Πας δστις παραλείπει νά ύποβάλη δήλωσιν περιουσίας ή οίαν κύρωοις 
δήποτε έτέραν δήλωσιν ?)ς ή υποβολή απαιτε ίται ύπό τοΟ παρόντος ^ ^ > ^ ι ψ ι ν 
νόμου, θα είναι ένοχος αδικήματος καΐ καταδικαζόμενος θ α ύπό άβολης1 

κείται, δΓ εκαστον τοιοΟτον άοίκημα, είς πρόστιμον μή υπερβαίνον βηλώσβως 
τάς εκατόν λίρας . περιουσίας. 

Κ.λ.ΤΓ. 

5 8 . Πας δστις δέν συμμορφοΰται προς είδοποίησιν έκδοθεϊσαν δυ κύρωοιςδιά 
νάμει των άρθρων 34, 53 ή 69, θα είναι ένοχος Αδικήματος καΐ κατά "«<*»*'Ψ^ 
c >  i Λ » . f c » u Ο. . . , . π α ρ ο χ ή ς πλη

δικαζόμενος θά υπόκειται, δι εκαστον τοιούτον αδίκημα, εις χρήμα ρ ^ ρ , ^ 
τικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τ ά ς εκατόν λίρας. 

5 9 . Πας δστις, άνευ ευλόγου τινός αίτιας— Κύρωσις 
δια τήν 

(α) παραλείπει ή υποτιμά τήν άξίαν περιουσιακού στοιχείου ^ λ η β ^ 
δπερ περιλαμβάνεται ή έδει νά περιληφθη £ν τινι δηλώσει πε δηλώσεων, 
ριουσίας ή έν οίαδήποτε έτερα δηλώσει ής ή υποβολή ή 
π ρ ο σ α γ ω γ ή διατάττεται ύπό του παρόντος νόμου* ή 

(β) προβαίνει είς οιανδήποτε αναληθή δήλωσιν σχετικώς προς 
άπαίτησιν χορηγήσεως έκπτοόσεως βάσει του άρθρου 25' ή 

( γ ) παρέχει αναληθείς πληροφορίας άναφορικώς προς οίονδή
ποτε ζήτημα ή π ρ ά γ μ α έπηρεάζον τήν ύποχρέωσιν αύτου 
ή οιουδήποτε έτερου προσώπου προς καταβολήν φόρου 
κληρονομιάς, 

θά είναι ένοχος .αδικήματος και καταδικαζόμενος θά υπόκειται, 
δι' εκαστον τοιούτον αδίκημα, έίς" χρηματική ν ποινήν μή ύπερβαίνου
σαν τό άθροισμα του ποσοΰ των εκατόν λιρών καΐ τοΰ ποσού του 
φόρου κληρονομιάς (έάν τοιούτος φόρος είναι έπιβλητέος) δπερ δέν 
επεβλήθη συνεπεία τοΰ τοιούτου αδικήματος ή τοΰ οποίου ή επιβολή 
δέν θά έχώρει έάν τό τοιούτον αδίκημα δέν άνεκαλύπτετο. 

6 0 . Πάς δστ,ις έσκεμμένως, μέ σκοπόν νά άποφύγη ή νά βοηθήση Ποινικοί 
ετερόν τι πρόσωπον νά άποφύγη τήν πληρωμήν φόρου κληρονομίας— / ^ _ 

προς δόλο ν. 
(α) παραλείπει έ'κ τίνος δηλώσεως περιουσίας περιουσιακόν τι κ λ.π. 

στοιχεΐον δπερ έδει νά περιληφθή έν τη τοιαύτη δηλώσει" 

(β) προβαίνει είς αναληθή δήλωσιν σχετικώς προς άπαίτησιν 
χορηγήσεως εκπτώσεως βάσει τοΰ άρθρου 25 του παρόντος 
νόμου" 

( γ ) υπογράφει δήλωσιν, έκθεσιν ή κατάστασίν τίνα, επιδιδόμε
νη ν δυνάμει τοΰ παρόντος νόμου, χωρίς ευλόγως νά έκλαμ
βανη ταύτην ως αληθή" 

(δ) δίδει ψευδή άπάντησιν, προφορικώς ή εγγράφως , είς οίαν
δήποτε έρώτησιν ή παράκλησιν π ρ ο σ α γ ω γ ή ς πληροφοριών 
γενομένην συμφώνως ταΐς διατάζεσι του παρόντος νόμου' 

(ε) ετοιμάζει f) τηρεί ft εξουσιοδοτεί τήν έτοιμασίαν f) τήρησιν 
αναληθών λογιστικών βιβλίων ή άλλων έγγραφων* 
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Έ/',ουσΙα τοΟ 
' Εφόρου ττρός 
ουμβιβασμόν 
αδικημάτων. 

Ό φόρος 
κλήρονομ(ας 
f ivu i 
•πληρωτέος 
ανεξαρτήτως 
της λήψεως 
/νδίκων 
μέσων δι ' 
ίηιΛολήν 
κυρώσεων. 

Δίν θά χωρη 
•ποινική 
δίωξις 
Ανευ τής 
εγκρίσεως 
τοΟ ΓενικοΟ 
Εισαγγε
λέως της 
Δημοκρατίας. 

(στ) ποιείται χρήσιν ή επιτρέπει τήν χρήσιν δολίων επινοημάτων 
ή* τεχνασμάτων, 

θά είναι Ενοχος αδικήματος καΐ καταδικαζόμενος θά υπόκειται, δι* 
£καστον τοιούτον αδίκημα, είς χρηματικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν 
τό άθροισμα του ποσοΰ των εκατόν λιρών καΐ του τριπλασίου τοΟ 
φόρου κληρονομιάς δν ούτος ή τό πρόσωπον δπερ ύπεβοήθησεν οφείλει 
νά καταβάλη, ή είς φυλάκισιν δια διάστημα μη υπερβαίνον τους £ξ 
μήνας. ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως καΐ τής χρημα
τικής τοιαύτης. 

6 1 . "Ο "Εφορος δύναται, καθ* οίονδήποτε χρόνον πρό τής ενάρ
ξεως ποινικής διώξεως, νά συμβιβάση πάν αδίκημα δυνάμει του πα
ρόντος νόμου : 

Νοείται δτι είς περιπτώσεις καθ" άς ήρξατο ποινική δίωξις προσώ
που τινός δΓ αδίκημα τι βάσει του παρόντος νόμου, ό "Εφορος δύ
ναται, τή συναινέσει τοΰ Γενικού Εισαγγελέως τής Δημοκρατίας, νά 
συμβιβάση τό τοιούτον αδίκημα καθ" οίονδήποτε χρόνον πρό τής εκ
δόσεως αποφάσεως, καί, τή τοιαύτη συναινέσει, νά άποσύρη τήν 
κατηγορίαν. 

62. "Η δίωξις προσώπου τινός δι* αδίκημα δυνάμει του παρόντος, 
νόμου, ή καταδίκη προσώπου τινός δΓ οιονδήποτε τοιούτον αδίκημα 
ή ή επιβολή οιασδήποτε κυρώσεως, χρηματικής ποινής ή φυλακίσεως 
δυνάμει τού παρόντος νόμου, δέν θά έπηρεάζη τήν ύποχρέωσιν τοΰ 
προσώπου τούτου είς φύρον κληρονομιάς ή είς καταβολήν τοιούτου 
φόρου. 

63. Δέν θά λαμβάνονται μέτρα ποινικής διώξεως άναφορικώς 
προς αδίκημα τ ι δυνάμει τού παρόντος νόμου έκτος τή είσηγήσει 
ή τή εγγράφω έγκρίσει τοΰ Γενικού Εισαγγελέως τής Δημοκρατίας. 

ΒΑΚΟΥΦΙΑ 

"Ορισμοί. 

Ίά περιουσια
κά στοιχεία 
κατηγορίας 
Βακουφίων 
δέν θα συν
υπολογί
ζονται μβτά 
ιών άλλων 
•περιουσιακών 
στοιχείων. 

64. Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου καί των άρθρων 65, 
66 καί 6 7 

«.έπικαρπωτής.' σημαίνει πάν πρόσωπον είς δ περιέρχονται περι
ουσιακά στοιχεία τής κατηγορίας Βακουφίων (Vakf) έπί τω θα
νάτω τοΰ αποθανόντος" 

«περιουσιακόν στοιχεΐον τής κατηγορίας Βακουφίων* σημαίνει 
πάν περιουσιακόν στοιχεΐον τό όποιον έγένετο Βακούφιον μετά τήν 
έναρξιν τής εκδόσεως τοΰ παρόντος Νόμου δΓ έγκυρου τινός άφιε
ρώσεως, γενομένης δυνάμει τοΰ εκάστοτε έν Ισχύϊ νόμου τοΰ αφο
ρώ ντος είς έγκυρους πράξεις άφιερώσεως, άλλα δέν περιλαμβάνει 
περιουσιακά στοιχεία τής κλάσεως Μαζπουτά (Mazboiita Vakf). 

65. 'Ανεξαρτήτως παντός έν τφ παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου, 
προς τόν σκοπόν τοΰ προσδιορισμού τοΰ φόρου κληρονομίας αναφο
ρικός προς περιουσιακά στοιχεία τής κατηγορίας Βακουφίων καί 
οίαδήποτε έτερα περιουσιακά στοιχεία περιερχόμενα είς άλλους έπί 
τω θανάτω τοΰ αποβιώσαντος, τά περιουσιακά στοιχεία τής κατηγο
ρίας Βακουφίων καί τά τοιαΟτα Ιίτερα περιουσιακά στοιχεία θά λογί
ζονται ως χωρισταί περιουσίαι καί αϊ άξίαι αυτών δέν θά συνυπολο
γ ίζοντα ι . 
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66.~r(1> Ό επικαρπωτής θα καταβάλλ^ φόρον κληρονομίας dva Πληρωμή 
φορικώς ττρός οΐαδήποτβ πβριουσιακά στοιχεία τής κατηγορίας Βα ^.**£?Ιο_ 
κουφίων κατά την Ικτασιν καθ' ή ν προκύπτει βφελός τι ώς έκ τοΟ ^^ρ*™
τερματισμοί) τής επικαρπίας τήν οποίαν ό αποθανών f\ οΙονδή»ιοτε καρποτοΟ. 
Μτερον πρόσωπον ϊίχεν ΙπΙ των τοιούτων περιουσιακών στοιχείων 
καΐ ή οποία έτερματίζετο επί τφ θανάτω τοΟ αποθανόντος. 

(2) Ό επικαρπωτής δύναται να έπιλέξη, δι* έγγραφου αύτοΟ ειδο
ποιήσεως επιδιδόμενης τφ Έφόρω εντός τριάκοντα ήμερων άπό της 
ημερομηνίας της είοοποιήσεως περί επιβολής Φορολογίας. όπως 
καταΦάλη τόν φόρον κληρονομίας δια δόσεων καΐ έν τοιαύτη περι
πτώσει— 

(α) ποσόν ίσον προς Εξ τοις εκατόν έπί του πληρωτέου φόρου 
κληρονομίας θα προστίθηται είς τούτον, καΐ τό δλον ποσόν 
θά καταβάλληται είς δεκαπέντε ΐσας ετησίας δόσεις" 

(β) ή πρώτη τοιαύτη δόσις θά καθίσταται απαιτητή άμα τη λή
ξει δώδεκα μηνών άπό της ημερομηνίας του θανάτου του 
αποθανόντος καΐ αϊ έπόμεναι δεκατέσσαρες δόσεις κατά 
ετήσια χρονικά διαστήματα δώδεκα μηνών, έκαστου χρονι
κού διαστήματος υπολογιζόμενου άπό της ημέρας καθ" ή ν 
ή πρώτη δόσις καθίσταται απαιτητή : 

Νοείται δτι έάν ό επικαρπωτής άποβιώση πρίν ή κατα
δληθώσιν άπασαι at τοιαυται δόσεις, αί δόσεις αΤτινες δέν 
κατέστησαν άπαιτηταΐ πρό του θανάτου αύτου θά παύωσιν 
ουσαι πλήρωτέαι' 

(γ) έάν δέν καταβληθή δόσις τις πρό ή κατά τήν ήμερομηνίαν 
καθ' ή> αυτή καθίσταται ληξιπρόθεσμος δυνάμει τών διατά
ξεων της παρούσης παραγράφου, ποσόν ίσον προς πέντε 
τοΐς εκατόν έπί τοϋ ποσού της" καθυστερούμενης δόσεως θά 
προστίθηται είς ταύτην και αί διατάξεις της παραγράφου 
(4) του·, παρόντος'άρθρου; αί άφορώσαι είς τήν είσπραξιν 

του φόρου κληρονομίας έπί περιουσιακών στοιχείων της 
κατηγορίας Βα κουφίων θά εφαρμόζονται έπί της είσπράξε
ως του τοιούτου ποσόϋ. 

(3) Είς περιπτώσεις καθ" άς ό επικαρπωτής άποβιοϊ πρίν ή\ έπι
δοθή αύτώ είδοποίησις περί επιβολής φορολογίας άναφορικώς προς 
οιανδήποτε ύποχρέωσιν προς καταβολήν φόρου κληρονομίας δυνάμει 
του παρόντος άρθρου, οί νόμιμοι αντιπρόσωποι του τοιούτου έπικαρ
πωτου θά έχωσι τά αυτά δικαιώματα και θά υπόκεινται είς τήν κα
ταβολήν του αύτου ποσού φόρου κληρονομίας ως θά ύπέκειτο και ό 
τοιούτος επικαρπωτής. 

(4) Είς περιπτώσεις καθ* άς δέν καταβάλλεται δ φόρος κληρονο
μίας έπί περιουσιακών στοιχείων της κατηγορίας Βακουφίων ή δόσις 
τις αύτου συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΟ παρόντος άρθρου, ό "Εφορος 
δύναται— 

(α) νά έκδώση είς τό Έπαρχιακόν Δικαστήριον πιστοποιητικόν 
έμπεριέχον λεπτομερείας τοΟ τοιούτου φόρου, τό όνομα καΐ 
την διευθυνσιν τοΟ προσώπου ύφ" οΟ δ φόρος είναι πληρω
τέος, καΐ λεπτομερή περιγραφην τών περιουσιακών στοι
χείων έκ τοΟ είσοδήματος τών οποίων δύναται νά άνακτηθΚ 
ό φόρος, καΐ έπί τούτω, τό "Επαρχιακόν Δικαστήριον θα 
έκδίδβ, άνευ περαιτέρω διαδικασίας, ϋνταλμα περί τής κο> 
τασχέσεως τοΟ τοιούτου είσοδήματος t\ επαρκούς μέρους 
αύτοΟ έν τφ αύτώ τρόπω <J>q 4άν έγένβτο κατάσνεσις τούτου 



498 

AΙ λοιποί 
διατάζεις 
τ οΟ νόμου 
θά εφαρμό
ζονται έιτί 
Βακουφίων. 

διά διοπάγματος αρμοδίου τινρς δικαστηρίου διά ΐήν πλη
ρωμήν χρέους έκ δικαστικής αποφάσεως, καΐ τό προϊόν έκ 
της τοιαύτης κατασχέσεως θα διατίθηται διά τήν πληρωμήν 
τοΟ οφειλομένου φόρου κληρονομίας καΐ το τυχόν πλεόνα
σμα, μετά τήν άφαίρεσιν των εξόδων καΐ τυχόν πληρωτέων 
τελών, θά έπιστρέφηται ε(ς τό περί τήν καταβολών τοΟ φό
ρου έν υπερημερία πρόσωπον' ή 

(6) νά λάβη δικαστικά μέτρα είς άρμόδιον δικαστήριον έν τβ 
έπισήμω* αύτοΟ Ιδιότητι διά να είσπραξη τόν τοιούτον φόρον 
μεΟ* δλων τών δικαστικών εξόδων παρά τοΟ βαρυνομένου 
προσώπου ώς χρέος όφειλόμενον είς τήν Δημοκρατίαν. 

67. Τηρουμένων τών διατάξεων τών άρθρων 64, 65 καΐ 66, at λοι
παΐ διατάξεις του παρόντος νόμου, έφ' δσον δέν αντίκεινται είΓ τά 
είρημένα άρθρα, θά εφαρμόζονται επί περιουσιακών στοιχείων της 
κατηγορίας τών Βακουφίων ώς έφ' οίωνδήποτε έτερων περιουσια
κών στοιχείων. 

ΟΙ δημόσιοι 
υπάλληλοι θά 
•παρέχωσι 
βοήθβιαν 
είς τόν 
"Εφορον. 

Έπιθβώρησις 
περιουσιακών 
στοιχείων. 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

68.—(1) 'Οσάκις ό "Εφορος νομίζη δτι υπάλληλος του δημοσίου 
είναι είς θέσιν νά παράσχη οιανδήποτε πληροφορίαν ή ν ό "Εφορος 
δυνοπόν νά χρειάζηται διά τους σκοπούς του παρόντος νόμου, δύνα
ται, δι* έγγραφου παρακλήσεως, νά απαίτηση παρά του τοιούτου 
δημοσίου υπαλλήλου όπως παράσχη τήν πληροφορίαν ταύτην" έκα
στος δέ τοιούτος δημόσιος υπάλληλος θά παρέχη τάς αιτηθείσας 
πληροφορίας έζ, δσων ούτος κάλλιον γνωρίζει καΐ πιστεύει. 

(2) Πας δημόσιος υπάλληλος έχων ύπό τήν φύλαξ,ιν αύτου μη
τρώα, βιβλία, αρχεία, έγγραφα ή δικόγραφα ή έξέτασις τών όποιων 
δυνατόν νά βοηθήση είς τήν έξασφάλισιν φόρου 6άσει του παρόντος 
νόμου ή νά άποδείξη ή νά όδηγήση είς τήν άνακάλυψιν οιουδήποτε 
δόλου ή παραλείψεως άναφορικώς προς τόν τοιούτον φόρον, υπο
χρεούται δπως κατά πάντα εϋλογον χρόνον έτατρέπή είς παν ύπό τού 
Εφόρου εγγράφως εξουσιοδοτημένο ν πρόσωπον δπως έξετάζη διά 
τους σκοπούς τούτους τά τοιαύτα μητρώα, βιβλία, αρχεία, έ'γγραφα 
καί δικόγραφα, και όπως λαμβάνη ατελώς τοιαύτας σημειώσεις καί 
αντίγραφα άτινα ήθελε κρίνει αναγκαία. 

(3) Έ ν τω παρόντι ίχρθρω ό όρος «δημόσιος υπάλληλος» περιλαμ
βάνει καί απαντάς τους έν τη υπηρεσία τών Δήμων καί της 'Ελληνι
κής ή Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως υπαλλήλους. 

69. Ό "Εφορος δύναται, δι* έγγραφου αύτοΟ ειδοποιήσεως, νά 
απαίτηση παρά παντός προσώπου έχοντος ύπό τήν φροντίδα, βλεγχον 
φύλαξιν, διαχείρισιν ή κοαοχήν του περιουσιακά στοιχεία αποτελούν
τα μέρος περιουσίας έν τη Δημοκρατία, είτε κινητά είτε ακίνητα, 
δπως έπιτρέψη είς τόν έν τη είδοποιήσει κατονομαζόμενον δημόσιον 
ΰπάλληλον να επιθεώρηση τά τοιαΟτα περιουσιακά στοιχεία' τό δέ 
πρόσωπον προς δ ή τοιαύτη είδοποίησις απευθύνεται υποχρεούται, 
ό;μα τ^ λήψει ταύτης, δπως παράσχη ε1.ς τόν έν τη τοιαύτη είοοποιόσει 
κατονομαζόμενον δημόσιον ύπάλληλον πάσας τάς αναγκαίας διευ
κολύνσεις διά τήν έπιθεώρησιν τών περιουσιακών στοιχείων είς τά 
όποια αναφέρεται ή είδοτώίησις. 
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70.—(1) Έάν τό πρόσωπον παρ* οδ απαιτείται, βάσει τοΟ παρόν Άντιπρό

τος νόμου, ή διενέργεια ορισμένης τινός πράξεως εϊναι πρόσωπον OMWMKOA 
άνίκανον ή πρόσωπον μή διαμένον έν τβ Δημοκρατία, ή τοιαύτη npa-

 n v
^

tmn
' 

ξις θά θεωρήται δτι δέον νά διενεργηθη ύπό επιτρόπου τοΟ τοιούτου 
ανικάνου προσώπου η\ αναλόγως τής περιπτώσεως, ύπό τοΟ αντιπρο

σώπου τοΟ μή διαμένοντος έν τη* Δημοκρατία προσώπου. 

(2) Έάν πρόσωπον μή διαμένον έν τη Δημοκρατία άποβιώση, ό 
κατά τόν χρόνον τοΟ θανάτου τοΟ τοιούτου προσώπου αντιπρόσωπος 
αύτοΟ υποχρεούται δπως παράσχη είς τόν Έφορον, έξ δσων οΟτος 
κάλλιον γνωρίζει καΐ πιστεύει, τάς εκάστοτε ύπό τοΟ Εφόρου α'του

μένας προς τόν σκοπόν επιβολής τοΟ φόρου κληρονομιάς δυνάμει 
του παρόντος νόμου πληροφορίας καΐ στοιχεία. 

71.—(1) Παν πρόσωπον υπόχρεων είς καταδολήν φόρου κληρονο °
ά
Γ'\

ρ
λ

6
?"' 

μίας έν τη Ιδιότητι αύτοΟ ώς επιτρόπου η* παρά τοΟ οποίου δύναται ™
ς
αι „^σης 

νά είσπραχθη ή είσεπράχθη φόρος κληρονομιάς διά λογαριασμόν νομικής 
έτερου προσώπου, δύναται νά κατακράτηση έκ των είς την κατοχήν «ύθύνης. 
ή έλεγχον αύτου περιερχομένων στοιχείων, είτε διά λογαρισμόν του 
τοιούτου έτερου προσώπου είτε έν τη Ιδιότητί του ώς επιτρόπου, 
ποσόν επαρκές διά τήν κάλυψιν του τοιούτου φόρου, καΐ τό πρόσωπον 
τούτο θά θεωρήται δυνάμει του παρόντος ώς μή ύπέχον άστικήν 
εύθύνην άναφορικώς προς τήν τοιαύτη ν παρακράτησιν περιουσιακών 
στοιχείων. 

(2) Έάν πρόσωπον τι ενεργούν έν τη Ιδιότητι αύτου ώς επιτρόπου 
καταβάλη φόρον κληρονομίας καΐ ούδεν περιουσιακόν στοιχεϊον του 
τραστ περιέλθη είς τήν κατοχήν ή έλεγχον αύτου έξ οδ τούτο δύναται 
νά κατακράτηση τόν ούτω καταβληθέντα φόρον, ό τοιούτος φόρος θά 
θεωρήται ώς χρέος όφειλόμενον ύπό των τετιμημένων έκ τοΟ τραστ 
προς τόν έπίτροπον. 

(3) 'Οσάκις κατεβλήθη ή είσεπράχθη φόρος κληρονομίας παρά 
τίνος προσώπου υπόχρεου είς τήν πληρωμήν τοΟ φόρου κληρονομίας 
έκ μέρους έτερου προσώπου, καΐ ουδέν περιουσιακόν στοιχεϊον του 
τοιούτου έτερου προσώπου περιέλθη είς τήν κατοχήν ή έλεγχον αύ

του έξ οΰ τούτο νά δύναται νά κατακράτηση τόν οϋτω καταβληθέντα 
φόρον, ό τοιούτος φόρος θά θεωρήται ώς χρέος όφειλόμενον είς αυτό 
παρά του τοιούτου έτερου προσώπου. 

72. Όσάκις δύο ή ιτλείονα πρόσωπα, είτε εταιρικός είτε άλλως,
 Π

Ρ
ύσωπα 

ένεργώσιν άπό κοινού ύφ' οιανδήποτε ίδιότητα, είτε διά λογαριασμόν A^'KO^VOO 
των είτε διά λογαριασμόν τρίτου τινός προσώπου, ταύτα θά υποχρε

ούνται άπό κοινού, ή κεχωρισμένως, δπως διενεργώσι πασαν πραξιν 
ή άλλο τι δπερ δέον νά διενεργηθη δυνάμει των διατάξεων του πα

ρόντος νόμου ύπό φυσικού τίνος προσώπου ενεργούντος ύπό τοιαύτην 
ίδιότητα. 

73. Ό γραμματεύς, διευθυντής, πρόεδρος ή έτερος ανώτερος 
υπάλληλος εταιρείας ή οργανισμού τίνος προσώπων θά είναι υπεύ

θυνος δπως διενεργη πασαν πρδξιν ή άλλο τ ι δπερ δέον νά διενερ

γηθη* δυνάμει των διατάξεων τοΟ παρόντος νόμου ύπό της τοιαύτης 
εταιρείας ή οργανισμού προσώπων : 

Νοείται δτι παν πρόσωπον είς δ έπεδόθη είδοποίησις δυνάμει τών 
διατάξεων τοΟ παρόντος νόμου ώς άντιπροσωπεΟον έταιρείαν ή όρ

γανισμόν προσώπων, θά λογίζηται ώς ό ανώτερος υπάλληλος τοΟ 
σώματος τούτου έκτος έάν άποδείξη δτι ούδεμίαν σχέσειν έίχει μετά 
της τοιαύτης εταιρείας ή οργανισμού, f\ δτι Ετερον τι πρόσωπον, δια

μένον έν τη Δημοκρατία, είναι ό ανώτερος υπάλληλος τής εταιρείας 
ή δργανισμοΟ τούτου. 

Ό Ανώτερος 
υπάλληλος 
ΘΛ ένεργρ 
έκ μέρους 
έταιρβίας 
ί\ έτερου 
οργανισμού 
προσώπων. 
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.Λ—(Ι)'Πδσα είδοποίησις διδομένη δυνάμει τοΟ παρόντος νόμου 
ψ του Εφόρου ή τοΟ ΒοηθοΟ 'Εφόρου, θά ώέρβ τό δνομα τοΟ Έφό· 
υ ή, άναλ,όγως της περιπτώσεως, τοΟ ΒοηθοΟ Εφόρου, καί έάν τό 

ρ,̂ ομα τοΟ 'Εφόρου ή τοΟ ΒοηθοΟ Εφόρου είναι δεόντως έκτετυπωυέ
νον ή άποτετυπωμένον έπ' αυτής, αϋτη θά είναι Ιγκυρος καΐ τελε
σφόρος ώς έάν ειχεν υπογραφή ύπό τοΟ τοιούτου Εφόρου ή\ αναλό
γως τής περιπτώσεως, τοό ΒοηθοΟ "Εφόρου, 

(2) Πδσα είδοποίησις διδομένη δυνάμει τοΟ παρόντος νόμου δύ
ναται νά έπιδοθή ε'ς πρόσωπον τι είτε προσωπικώς είτε διά παραδό
σεως ή αποστολής ταχυδρομικώς είς την διεύθυνσιν τήν υπ' αύτοΟ 
παρασχεθεΐσαν διά τους σκοπούς επιδόσεως είδοποιήσεων ή είς τήν 
τελευταίαν αύτοΟ γνωστήν διεύθυνσιν ή είς τόν τόπον της διαμονής 
του ή είς οΙονδήποτε τόπον £νθα ούτος άσκεϊ ή ήσκει επάγγελμα 
ή βιοτεχνίαν τινά : 

Μοεΐται δτι ή είδοποίησις περί επιβολής φορολογίας θά έπιδίδηται 
είτε προσωπικώς είτε διά συστημένης επιστολής αποστελλόμενης είς 
οίανδήποτε τών είρη μένων διευθύνσεων ή τόπων. 

Ή ταχυδρομικώς αποστελλόμενη είδοποίησις θά λογίζηται έπιδο
θεΐσα, είς τήν περίπτωσιν προσώπων διαμενόντων έν τη Δημοκρα
τία, ουχί βραδύτερον τής έβδομης ημέρας άπό της ημέρας καθ* ήν 
αϋτη έταχυδρομήθη, καί είς τήν περίπτωσιν προσώπων μή διαμενόν
των έν τη Δημοκρατία ουχί βραδύτερον τής 30ής ημέρας άπό τής 
ημέρας καθ*, ήν ή είδοποίησις έταχυδρομήθη. 

Διά τήν άπόδειξιν επιδόσεως ειδοποιήσεως σταλείσης ταχυδρομι
κώς άρκεΐ νά άποδειχθή δτι ή εμπεριέχουσα τήν είδοποίησιν επι
στολή έφερε τήν δέουσαν διεύθυνσιν και έταχυδρομήθη προσηκόντως. 

(3) Πάσα είδοποίησις ήτις δυνάμει του παρόντος νόμου δέον νά 
έπιδοθή είς πρόσωπον μή διαμένον έν τή Δημοκρατία, δύναται ,νά 
έπιδοθή είς τόν άντιπρόσωπον αύτοΰ. 

(4) 'Οσάκις είδοποίησίς τις ή πιστοποιητικόν τι φέρη τό δνομα 
καί τόν έπίσημον τίτλον προσώπου τινός και φέρηται ώς εκδοθείσα 
ή εκδοθέν ύπό του προσώπου τούτου δυνάμει του παρόντος νόμου, 
θά θεωρήται, μέχρι αποδείξεως του εναντίου, δτι κατά τήν ήμερο
μηνίαν εκδόσεως τής ειδοποιήσεως ή του πιστοποιητικού τούτου, πρό
σωπον τι φέρον τό όνομα έκεϊνο έδικαιοΰτο νά ψέρτ) τόν έν λόγω 
έπίσημον τίτλον, τό δέ όνομα καί αξίωμα του προσώπου τούτου θά 
θεωρώνται ώς γεγονότα γνωστά τω δικαστηρίω καί μή χρήζοντα 
αποδείξεως. 

ΆποποΙησις 
τοΟ αξιώ

ματος τοΟ 
' ΕκτελβστοΟ. 

75. Πρόσωπον τι όνομαζόμενον ή διοριζόμενον ώς εκτελεστής έν 
τή τελευταία διαθήκη αποθανόντος προσώπου δύναται, έάν δέν 
είναι πρόθυμον νά άποδεχθή τό λειτούργημα τοΟ έκτελεστοΟ. νά 
ζητήση δι* έγγραφου αύτου αΐτήσεως προς τόν "Εφορον όπως απαλ
λαγή τών υποχρεώσεων καί ευθυνών ας συνεπάγεται τό λειτούργημα 
του εκτελεστού δυνάμει του παρόντος νόμου" ό δέ "Εφορος, έάν Ικα
νοποιηθή ότι ό αϊτών δέν έλαδεν ύπό τήν κατοχήν του ουδέ επενέβη 
καθ* οΙονδήποτε τρόπον επί τίίς περιουσίας τοΟ αποθανόντος, δύνα
ται νά έκδίδη πιστοποιητικόν απαλλαγής : 

Νοείται δτι τό τοιούτον πιστοποιητικόν δύναται νά άνακληθ^ Οπό 
τοΟ 'Εφόρου καθ' οΙονδήποτε χρόνο ν έάν οΰτος β,Ιναι τής γνώμης 8»Tt 
τό πιστοποιητικόν τοΟτο ελήφθη διά δολίων μέσον f\ ψδυδφν naptofc 
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στάσεων, ή επί τη βάσει αναληθούς εκθέσεως γεγονότων, ή έάν ό 
κάτοχος τοΟ πιστοποιητικού* καθ* οίονδήποτε χρόνον μετά τήν £κδοσιν 
τούτου ίίλαβεν ύπό τήν κατοχήν του ή επενέβη επί της περιουσίας 
τοΟ αποθανόντος. 

7 6 .  ( 1 ) Έ ά ν τό Ύπουργικόν Συμβούλιον διακήρυξη διά διατάγ ^ Τ ι π λ ^ ς 
ματος δτι έγένετο ή έν τω διατάγματ ι είδικώς καθοριζομένη σύμβα φορολογίας. 
σις μετά της Κυβερνήσεως οιασδήποτε χώρας έκτος της Δημοκρα

τίας προς τόν σκοπόν δπως παρασχεθη έκπτωσις λόγω διπλής φορο

λογίας άναφορικώς προς τόν φόρον κληρονομίας τόν πληρωτέον δυ

νάμει τών νόμων της Δημοκρατίας καΐ οιονδήποτε έτερον παρομοίας 
φύσεως φόρον έπιβαλλόμενον δυνάμει τών νόμων της χώρας ταύτης, 
καΐ δτι είναι σκόπιμον δπως ή σύμβασις αυτή τεθή έν ίσχύΐ, ή τοιαύτη 
σύμβασις, ανεξαρτήτως παντός έν οίωδήποτε νόμω περιλαμβανομέ

νου, θά έχη ίσχύν καθ ' ή ν £κτασιν προνοεί δ ιά τήν παροχή ν εκπτώ

σεως έκ του φόρου κληρονομίας, ή καθ ' ήν έκ τασ ιν αναφέρετα ι είς τόν 
καθορισμόν του τόπου ένθα περιουσιακόν τ ι στοιχε ϊον δέον να θεω

ρήτα ι κε ίμενον δ ιά τους σκοπούς του φόρου κληρονομίας. 

(2) Είς περιπτώσεις καθ ' άς σύμβασίς τ ι ς τ ί θ ε τ α ι έν ίσχύϊ βάσει 
του παρόντος άρθρου, αϊ δ ια τάξε ι ς του άρθρου 26 (δπερ προβλέπει 
δ ιά παροχήν εκπτώσεως άναφορικώς προς φόρον πληρωτέον έν αλλο 

δαπή τ ι ν ι χώρα) δέν θά έφαρμόζωντα ι άναφορ ικώς προς φόρον κλη

ρονομ ίας εμπίπτοντα είς τάς προνοίας της συμβάσεως κ α ι έπιβαλ

λόμενον δυνάμε ι τών νόμων της χώρας ταύτης . 

(3) Πάν διάταγμα του 'Υπουργ ικού Συμβουλίου εκδοθέν βάσει 
του παρόντος άρθρου δύνατα ι νά άνακληθή διά μεταγενεστέρου δια

τάγματος του "Υπουργικού Συμβουλίου, και πάν τοιούτον άνσκλη

τικόν διάταγμα δύναται νά έμπεριέχη τοιαύτας μεταβατικάς διατά

ξεις οΐας τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελε κρίνει αναγκαίας ή 
σκοπίμους. 

ΕΝΤΥΠΑ Κ Λ Ι Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ι 

7 7 . Ό "Εφορος δύναται νά έγκρίνη άπό καιρού είς καιρόν έντυπα "EVTUH«. 
προς χρήσιν δι' απαντάς ή διά τίνα τών σκοπών του παρόντος νόμου" 
καΐ πάν έντυπον οϋτω εγκριθέν δύναται νά τροποποιήται ύπό του 
'Εφόρου άπό καιρού είς καιρόν ή νά αντικαθίσταται ύπό του 'Εφόρου 
δι* έτερου έντυπου. 

78 .—(1 ) Τό "Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά θεσπίζη Κανόνι κανονισμοί. 
σμούς άποσκοπουντας είς τήν πραγμάτωσιν τών σκοπών τοΰ παρόν

τος νόμου. 

(2) ΟΙ τοιούτοι Κανονισμοί δύνανται νά καθορίζωσι κυρώσεις διά 
πάσαν παράβασιν αυτών ή άπείθειαν προς τούτους, μή υπερβαίνου

σας έν έκαστη περιπτώσει τό ποσόν τών εικοσιπέντε λιρών' και παν 
πρόσωπον παραβαϊνον ή άπειθών προς τίνα Κανονισμόν διά τήν 
παράβασιν του οποίου ή διά τήν άπείθειαν προς τόν όποιον καθωρί

σθη κύρωσίς τις θά είναι Ινοχον αδικήματος δπερ δύναται νά έκοι

κασθί) συνοπτικός ύπό Προέδρου ή άλλου Δικαστού τοΟ Επαρχιακού 
Δικαστηρίου. 
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79„τί1) "Ανεξαρτήτως παντός έν τφ παρόντι νόμω διαλαμβανο

μένου η υπαγωγή βίς φόρον ^ληρονομίας περιουσιακών στοιχείων 
περιερχομένων £πΙ τ φ θανάτω οιουδήποτε προσώπου Εχοντος τήν 
κατοικΐαν του (domicile) έν ταις Κυριάρχοις Περιόδους των Βάσεων, 
ή οίουδήποτε μέλους των 'Ενόπλων Δυνάμεων τοΟ Ηνωμένου Βασι
λείου, ή πολιτικοΟ τίνος μέλους τών Ένοπλων τούτων Δυνάμεων 
fV μέλους τών 'Ανεγνωρισμένων Στρατιωτικών 'Οργανώσεων των 
Δυνάμεων τούτων, καΐ ή υπαγωγή είς φόρον κληρονομίας περιου
σιακών στοιχείων περιερχομένων επί τω θανάτω μέλους τινός τών 
Ένοπλων Δυνάμεων του Βασιλείου της Ε λ λ ά δ ο ς ή της Δημοκρα
τίας της Τουρκίας τών έδρευουσών εντός τοΟ εδάφους της Δημο
κρατίας, θά διέπωνται, αντιστοίχως, ύπό τών σχετικών προνοιών της 
Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως ή* της Συμφωνίας περί της Εφαρμογής 
της Συνθήκης Συμμαχίας, ήτις υπεγράφη τήν 16ην Αυγούστου, 1960, 
καί φόρος κληρονομίας είς τάς περιπτώσεις ταύτας θά έπιβάλληται, 
βεβαιουται, είσπράττηται, καταβάλληται ή συλλέγηται συμφώνως 
ταΐς τοιαύταις προνοίαις. 

(2) Δια τους σκοπούς τοΟ παρόντος άρθρου— 

(α) ό δρος «Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως» σημαίνει τήν άφορώσαν 
είς τήν Έγκαθίδρυσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου Συνθή
κη ν, τήν ύπογραφεϊσαν έν Λευκωσία τήν 16ην Αυγούστου, 
1960, καί περιλαμβάνει τήν Άνταλλαγήν Διακοινώσεων 
τήν ύπογραφεϊσαν έν Λευκωσία κατά τήν αυτήν ήμερομη
νίαν' 

(δ) ol έν τη παραγράφω (1) του παρόντος άρθρου χρησιμοποιού
μενοι δροι καί λέξεις θά έ'χωσι τήν έ'ννοιαν τήν άποδιδομένην 
είς αυτούς ή αύτάς έν τη Συνθήκη Ε γ κ α θ ι δ ρ ύ σ ε ω ς ή, κατά 
περίπτωσιν, έν τη Συμφωνία περί τ η ς " Εφαρμογή ς της Συν
θήκης Συμμαχ ίας , της υπογραφείσης έν Λευκωσία τήν 16ην 
Αυγούστου, 1960. 

Επιφυλάξεις. 80.—(1) "Απαντες οι θεσμοί, κανονισμοί, δ ι α τ ά γ μ α τ α καί διορι
σμοί οι γενόμενοι·, καί αί ειδοποιήσεις αί έκδοθεϊσαι δυνάμει του περί 
Φορολογίας τών Κληρονομιών Νόμου, Κεφ. 319, θά λογίζωνται γενό
μενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου καί θά συνεχίσωσι τελούντες έν 
πλήρει ίσχύϊ μέχρις ου άνακληθώσι, καταργηθώσιν ή άντικαταστα
θώσι βάσει του παρόντος Νόμου' καί 

(2) Τηρουμένων τών διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 13, 
φόρος κληρονομίας μή επιβληθείς ή εισπραχθείς ή συλλεγείς, άνα
φορικώς προς περιουσίαν περιερχομένην έπί τινι θανάτω έπισυμδάντι 
πρό της ημερομηνίας ενάρξεως της Ισχύος του παρόντος Νόμου, θά 
έπι@άλληται, είσπράττηται καί συλλέγηται συμφώνως ταΐς διατάξεσι 
του περί Φορολογίας τών Κληρονομιών Νόμου, Κεφ. 319. 

'Υπαγωγή 
βίςφάρογ. 
κληρονομΙας 
περιουσιακών 
στοιχείων 
πβριερχομέ

νων &νΛ τφ 
θανάτω 
μέλους τινός 
των Ένοπλων 
Δυνάμεων 
του 
' Ηνωμένου 
Βασιλείου, 
των 'Ελλη
νικών καί 
Τουρκικών 
"Ενόπλων 
Δυνάμεων 
έντ| \ 
Δημοκρατία 
καί άλλων. 
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Π Ι Ν Α Ξ 

("Αρθρον 6) 

ΚΛ1ΜΑΞ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

ΕΙς περιπτώσεις καθ* ας ή αξία της περιουσίας— 

Κλιμάκιον υπερβαίνει τάς 

£ 
1. 3,000 

2. 3,500 

3. 4,000 

4. 4,500 

5. 5,000 

6. 5,500 

7. 6,000 

8. 6,500 ' 

9. 7,000 

10. 7,500 

11. 8,000 

12. 8,500 

13. 9,000 

14. 9,500 

15. 10,000 

16. 11,000 

17. 12,000 

18. 13,000 

19. 14,000 

άλλα δέν 
υπερβαίνει τάς 

£ 
3,500 

4,000 r . . '. 

4,500 

5,000 . . 

5,500 

6,000 

6.500 

7,000 

7,500 

8,000 

8,500 . . 

9,000 

9,500 

10,000 

11.000 

12,000 

13,000 

14,000 

15,000 

Φορολογικός 
Συντελεστής 

£ 
45 

70 

95 

125 

165 

205 

250 

300 

365 

425 

 490 

560 

635 

715 

875 

1,045 

1,225 

1,415 

1,615 

Έπί τοΰ υπολοίπου της αξίας της περιουσίας

20. έφ" 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

έκαστης λίρας 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

υπέρ 
» 

» 

*· 
» 

» 

» 

» 

τάς £15,000 μέχρι 

£17,000 

£ 20,000 

£25,000 

£35.000 

£50,000 

£70,000 

£100,000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

£17,000 

£20,000 

£25,000 

£35,000 

£50,000 

£70,000 

£100,000 

. 21 το' 

. 22 

. 23 

• 24 

. 25 

. 26 

. 28 

.. So 

ΐς εκατόν 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Έΐυπώθη έν τφ ΊυίισγραφίΙφ τής Κυπριακής Δημοκρατίας, 4ν Awt&alg. 
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