
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ 'Αρ. 243 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

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

προσώπων ψηφισθείς περί 'Οργανισμού της Κυπριακής 'Αναπτύξεως Λίμιτεδ 
(Ώρισμέναι Παραχωρήσεις) Νόμος του 1963, το κείμενον του όποιου ακολου
θεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου και του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια 
δημοσιεύσεως εϊς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 21 τοΟ 1963 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΛΤΔ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
Ι. Ό.παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί 'Οργανισμού της 

Κυπριακής 'Αναπτύξεως Λίμιτεδ ('Ωρισμέναι Παραχωρήσεις) Νόμος 
του 1963. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου— 
«μετοχαι κατηγορίας ' Α'» σημαίνει τάς προβλεπόμενος ύπό τοΰ 

καταστατικού τοΰ 'Οργανισμού μετοχάς κατηγορίας «Α». 
«'Οργανισμός» σημαίνει τον Όργανισμόν Κυπριακής 'Αναπτύ

ξεως Λίμιτεδ, έταιρείαν έγγεγραμμένην δυνάμει των διατάξεων τοϋ 
περί Εταιρειών Νόμου* 

«Υπουργός» σημαίνει τον Ύπουργόν Οικονομικών. 

3.—(Ι) Ό Υπουργός δύναται να έγγυηθή, έν τρόπω καθοριζομένου 
ΰπ' αύτοΟ κατά το δοκούν, και διά περίοδον δέκα ετών, άρχομένην άπό 
της ημερομηνίας ενάρξεως τής ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου, τήν πλη
ρωμην μερίσματος εξ εξ έπι τοις εκατόν, άναφορικώς προς έκάστην 
μετοχήν Κατηγορίας «Α» τοΰ 'Οργανισμού. 

(2) Τά τυχόν άπαιτηθησόμενα διά τήν πληρωμήν μερισμάτων λόγω 
τής εγγυήσεως τής προβλεπομένης έν έδαφίω (Ι) χρήματα βαρύνουν το 
Πάγιον Ταμεΐον τής Δημοκρατίας. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

'Ερμηνεία. 

Κεφ. 113. 

"Εξουσία 
τοϋ 'Υπουρ
γού δπως 
έγγυηθή 
μερίσματα 
κ.λ.π. 

(367) 



368 

Ώρισμένα 
μερίσματα 
άπαλλάττον
ται τοϋ 
φόρου 
εισοδήματος 
δι" ώρισμένην 
•περίοδον. 
"Εξαιρούνται 
του φόρου 
είσοδήματος 
κ.λ.π. 

4. 'Ανεξαρτήτως παντός εν οίωδήποτε έτέρω Νόμω διαλαμβανο
μένου, δια περίοδον δέκα ετών, άρχομένην άπό της ενάρξεως της ίσχύο'ς 
τοϋ παρόντος Νόμου, ουδείς φόρος επιβάλλεται ή εισπράττεται επί 
μερίσματος πληρωτέου άναφορικώς προς μετοχή ν Κατηγορίας «Α». 

5. 'Ανεξαρτήτως παντός εν οίωδήποτε έτέρω Νόμω διαλαμβανομένου, 
διά περίοδον πέντε ετών άρχομένην άπό της ενάρξεως της ισχύος του 
παρόντος Νόμου, ούδεις φόρος επιβάλλεται ή εισπράττεται έπι του προ
κύπτοντος εκ τών επιχειρήσεων του 'Οργανισμού εισοδήματος. 

•ΕτίΛώθη Ιν τφ Τυπογραφ«Ιω τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


