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(3) πλοίαρχος Η τάξεως
(4) μόνος αξιωματικός
(5) μηχανικός Α' τάξεως
(6) μηχανικός Β ' τάξεως
(7) μηχανικός Γ' τάξεως
(8) μηχανοδηγός
(9) ασυρματιστής Α' τάξεως
(10) ασυρματιστής Β ' τάξεως:
Νοείται δτι διά Κανονισμών δυνατόν να προνοηθή ό βαθμός
τοϋ δοκίμου αξιωματικού, δστις καΐ θα διέπεται υπ* αυτών.».
4. Ή παράγραφος (ο) του άρθρου 55 του βασικού Νόμου διά του Τροποποίηση
παρόντος τροποποιείται διά της έξ αυτής διαγραφής της εντός παρεν ™~ 2 ^ 0 5
θέσεως φράσεως της αρχομένης διά τών λέξεων «(εκτός εάν ή μείωσις» Νόμου.
(γραμμή 3) και ληγούσης διά τών λέξεων «διά παράπτωμα τι διαπραχθέν
ύπ' αύτοϋ») (γραμμαί 9 καΐ 10).
"Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Φορολογικοί Διατάξεις) Τροποποιητικός
Νόμος του 1965, τό κείμενον του όποιου ακολουθεί, εκδίδεται διά δημοσιεύσεως
εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρ
θρω 52 του Συντάγματος.
'Αριθμός 34 του 1965
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
(ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1963.
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
Ι. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Εμπορικής Ναυτιλίας Συνοπτικός
(Φορολογικά! Διατάξεις) Τροποποιητικός Νόμος τοϋ 1965 και θά άναγι χίτλο^νώσκηται όμοΟ μετά του περί 'Εμπορικής Ναυτιλίας (Φορολογικοί Δια 47τοθΐ963.
τάξεις) Νόμου του 1963 (εν τοις εφεξής καλουμένου ώς «ό βασικός
Νόμος»).
2. Τό άρθρον 3 του βασικού Νόμου (πλην του πλαγιοτίτλου και τής τρθποποΐησις
εν αύτώ επιφυλάξεως) καταργείται και αντικαθίσταται διά τοϋ κάτωθι : τοϋ άρθρου 3
«Απαλλαγή
3. 'Ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως διαλαμβανομέ ™£ 0°σΐΚ°1'
άπότοΰ
^ ς £ ν τ φ π ε ρ' ι φορολογίας του Εισοδήματος Νόμω ή έν
φόρου είσοδή 0 ^}δήποτε έχέρω νόμω τροποποιοϋντι ή άντικαθιστώντι
αυτόν, ουδείς φόρος θά έπιβάλληται ή είσπράττηται διά
περίοδον δέκα ετών άπό τής ημερομηνίας τής ενάρξεως
τής ισχύος του παρόντος Νόμου—
(σ) επί του εισοδήματος δπερ κτάται ό πλοιοκτήτης Κυ
πριακού πλοίου εκ τής εκμεταλλεύσεως τοϋ πλοίου διά τής χρη
σιμοποιήσεως αύτοϋ εις οιανδήποτε ναυτλιακήν έπιχείρησιν
μεταξύ Κύπρου και λιμένων τοϋ εξωτερικού ή μεταξύ λιμένων
τοϋ έξωτερικοϋ (εξαιρέσει αλιευτικών επιχειρήσεων) νοουμένου
δτι οσάκις Κυπριακόν πλοϊον χρησιμοποιούμενον κυρίως
διά ναυτιλιακός επιχειρήσεις μόνον έν Κύπρω χρησιμοποιείται
επίσης διά ναυτιλιακάς επιχειρήσεις εκτός τής Κύπρου (εξαι
ρέσει αλιευτικών επιχειρήσεων) θά τηρώνται λογαριασμοί
τών τοιούτων έκτος τής Κύπρου ναυτιλιακών επιχειρήσεων
δεικνύοντες τό έξ εκάστης έξ αυτών πορισθέν κέρδος ή
προκύψασαν ζημίαν και θά ύποβάλλωνται είς τόν "Εφορον
τοϋ Φόρου Εισοδήματος τής Δημοκρατίας ευθύς αμα τη λήξει
εκάστης τοιαύτης επιχειρήσεως* και
(β) έπί μερίσματος καταβαλλομένου είς τους μετόχους ή
μέλη νομικού τίνος προσώπου ιδιοκτήτου Κυπριακού πλοίου
εκ κερδών πραγματοποιηθέντων εκ τής εκμεταλλεύσεως τοΰ
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τοιούτου πλοίου ώς έν τη παραγράψω (ο) τοϋ παρόντος
άρθρου περιγράφεται, ή έπι μερίσματος καταβαλλομένου εις
τους μετόχους ή τά μέλη νομικού τίνος προσώπου εκ του
μεριδίου αΰτοΰ έπι κερδών ομοίως πραγματοποιηθέντων
υπό Κυπριακού τίνος πλοίου.».
,ρ

?™™ |ησις
τοοβασικοο
Νόμου,

'^* ^ ° άρθρον 4 τ ° ΰ βασικού Νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως :
(ο) δια της προσθήκης είς το τέλος του εδαφίου (Ι) ευθύς προ της
πρώτης επιφυλάξεως τών κάτωθι λέξεων:
«αρχής γενομένης άπό τής Ι ης Ιανουαρίου τοΰ έτους του
αμέσως επομένου τής νηολογήσεως αύτοΟ ώς Κυπριακού
πλοίου :»·
(β) διά τής αντικαταστάσεως είς τήν πρώτην έπιφύλαξιν τών λέ
ξεων «είναι προσωρμισμένον είτε έν τη Δημοκρατία» (γραμμαι
Ι και 2) διά τών λέξεων «παραμένη παρωπλισμένον είτε έν
Κύπρω»·
(γ) διά τής διαγραφής καί καταργήσεως τής δευτέρας επιφυλά
ξεως·
(δ) διά τής αντικαταστάσεως είς το εδάφιον (2) τών λέξεων « Ό
φόρος έπι τής χωρητικότητος επιβάλλεται» (γραμμή Ι) διά τών
λέξεων « Ό δυνάμει του εδαφίου (Ι) επιβαλλόμενος φόρος έπι
τής χωρητικότητος βεβαιοΰται»*
(ε) διά τής προσθήκης τοΰ κάτωθι εδαφίου ώς εδαφίου (3) καί τής
έπαναριθμήσεως τοΰ υφισταμένου εδαφίου (3) ώς εδαφίου (4):
«(3) Έπι τη αρχική έν τή Δημοκρατία νηολογήσει, ή έπι τή
προσωρινή νηολογήσει, πλοίου τινός, ώς Κυπριακού πλοίου,
επιβάλλεται καί εισπράττεται φόρος έπι τής χωρητικότητος άνα
φορικώς προς το μή έκπνεΰσαν χρονικόν διάστημα τοΰ έτους έν
ω έγένετο ή τοιαύτη αρχική ή προσωρινή νηολόγησις. Ό δυ
νάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος εδαφίου επιβαλλόμενος και
ύπό του Διευθυντού τοΰ Τμήματος 'Εσωτερικών Προσόδων
βεβαιούμενος φόρος καθίσταται πληρωτέος καί απαιτητός
καθ* ήμέραν όριζομένην προς τοΰτο ύπό τοΰ Διευθυντού του
Τμήματος 'Εσωτερικών Προσόδων έν τή προς τον πλοιοκτήτην
αποστελλόμενη ειδοποιήσει, ή δε παροχή απαλλαγής άπό τοϋ
φόρου εισοδήματος τών έκ τής εκμεταλλεύσεως τοΰ πλοίου
ποριζομένων κερδών λογίζεται άφ" ής ημέρας ό δυνάμει τών
διατάξεων τοϋ εδαφίου τούτου επιβληθείς φόρος κατεβλήθη,
τής εκδόσεως του μονίμου πιστοποιητικό0 νηολογήσεως,
δυνάμει τοΰ άρθρου 15 τοϋ περί 'Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολό
γησις, Πώλησις καί Ύποθήκευσις Πλοίων) Νόμου τοΰ 1963,
αναβαλλόμενης μέχρι πλήρους καταβολής τοΰ επιβληθέντος

φόρου»·
(στ) διά τής αντικαταστάσεως είς το έπαναριθμηθέν εδάφιον (4)
τών λέξεων «'Εάν ό φόρος χωρητικότητος» (γραμμή Ι) διά τών
λέξεων «'Εάν φόρος χωρητικότητος επιβληθείς βάσει τών δια
τάξεων του εδαφίου (Ι) ή (3)».
τροποττοίησις
4. Ό βασικός Νόμος τροποποιείται διά τής έναυτώπροσθήκης ευθύς
τοο βασικοο
μετά το άρθρον 4 του κάτωθι νέου άρθρου 5 καί τής έπαναριθμήσεως τών
Γοσ°θήκ ΐά ^ δ Ρ θ Ρ ω ν 5 K a i 6 ε*ιζ αρ θ Ρ α 6 κ α ί 7 αντιστοίχως:
Ιέ<™'άρθρου «Συμπληρω
5. 'Εάν δι* οιονδήποτε λόγον παραστή ανάγκη νά γίνη
ματικήβεβαΐ συμπληρωματική βεβαίωσις φόρου επί τής χωρητικότητος
οσις και πι άναφορικώς προς έτος τι, ή εάν ό πλοιοκτήτης Κυπριακού
στροφή φόρου
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πλοίου κατεβαλεν, αναφορικως προς έτος τ ι , φορον επι τής
χωρητικότητος υπέρ τόν ύπό τοΰ Νόμου τούτου έπιβαλλό
μενον, ό Διευθυντής τοΰ Τμήματος 'Εσωτερικών Προσόδων
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της Δημοκρατίας δύναται εντός περιόδου εξ ετών άττό της λή
ξεως τοϋ οικείου έτους, να προβή εις συμπληρωματική ν
βεβαίωσιν προς εΐσπραξιν τοϋ μή καταβληθέντος φόρου έπί
της χωρητικότητας ή, κατά περίπτωσιν, προς έπιστροφήν
παντός ποσοΟ υπέρ τό δέον καταβληθέντος.».
5. Τό εδάφιον (2) τοΰ άρθρου 7 τοϋ βασικού Νόμου ως τοϋτοέπανη Τροποποίηση
ριθμήθη τροποποιείται διά της διαγραφής των λέξεων «περί απάντων ή περί ^rt-^J^°
τίνων των ακολούθων ζητημάτων (α)» (γραμμαι 67) και της παραγρά ρ,ομηθέν
φου (β).
6. Ό βασικός Νόμος τροποποιείται διά της εν αυτω προσθήκης ευθύς Τροποποίηση
μετά τό άρθρον 7 (ώς τοϋτο έπανηριθμήθη) τοϋ ακολούθου νέου άρθρου: ToG βασικού
«Καθορισμός
8. 'Ανεξαρτήτως π α ν τ ό ς έν τ ω αρθρω 7 διαλαμβανομένου, π0ΟσθίίκΙα ^
έντυπων,
0 καθορισμός τών εντύπων, βιβλίων και ετέρων εγγράφων, νέου άρθρου.
π
"
ατινα δέον νά χρησ<μοποιώνται ή τηρώνται διά τους σκοπούς
τοϋ παρόντος Νόμου, ανατίθεται ε'ις τον Διευθυντήν τοϋ Τμή
ματος 'Εσωτερικών Προσόδων και τόν Νηολόγον Κυπριακών
Πλοίων. Ή δημοσίευσις τών εν λόγω εντύπων, βιβλίων και
εγγράφων εϊς τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας *
δύναται νά παραλειφθή τη έγκρίσει τοϋ 'Υπουργού Συγκοι
νωνιών και "Εργων.».

"Ετυπώθη έν τω Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

