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Ό περί Ζημιωθέντων ('Απαλλαγή Φορολογίας) (Προσωριναί Διατάξεις) 
Νόμος τοΰ 1968, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως ε'ις την έτάσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

'Ερμηνεία. 
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Κεφ. 240. 
Κεφ. 243. 
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58 τοΰ 1 962 

4 τοϋ 1966. 

Έξαίρεσις 
επιβολής καΐ 
καταβολής 
φόρου. 

Λεπτομέρεια ι 
εις τό Κτη
ματολογικόν 
Γραφεΐον υπό 
Ιδιοκτήτου. 

Κανονισμοί. 

Κατάργησα. 
τοϋ νόμου 
36 τοϋ 1967. 

'Αριθμός 34 του 1968 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡ1ΝΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ω Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Ω Ν ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩ

ΠΩΝ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ 21ης 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1963 ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ Σ Ω Ν ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Ζημιωθέντων ('Απαλ
λαγή Φορολογίας) (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμος του 1968. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν έκ του κειμένου προκύπτη 
διάφορος έννοια— 

^ζημιωθείς» σημαίνει πολίτην της Δημοκρατίας—"Ελληνα, 'Αρ
μένιοι/, Λατΐνον ή Μαρωνίτην—όστις είναι 'ιδιοκτήτης ακινήτου ιδιο
κτησίας κειμένης εντός περιοχής" 

«περιοχή» σημαίνει περιοχήν ήτις κατέστη απροσπέλαστος εις 
ζημιωθέντα λόγω τών από τής 21ης Δεκεμβρίου 1963 δημιουργη
θεισών συνθηκών και περιλαμβάνει περιοχήν γειτνιάζουσαν προς 
οιανδήποτε τοιαύτην περιοχήν 

«φόρος» σημαίνει φόρον ακινήτου ιδιοκτησίας έπιβαλλόμενον δυ
νάμει τών διατάξεων του περί Φορολογίας 'Ακινήτου (Αστικής) 
' Ιδιοκτησίας Νόμου του 1962 ή δυνάμει τών άρθρων 92 και 93 του 
περί Δήμων Νόμου ή δυνάμει του άρθρου 24 (1) (α) και (β) του 
περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου. 

3. 'Από τής 3ης ' Ιουλίου 1967, ουδείς φόρος θά έπιβάλληται, 
είσπράττηται, συλλέγηται και καταβάλληται έπί οιασδήποτε ακινή
του ιδιοκτησίας συνισταμένης έξ οικοδομών οιασδήποτε φύσεως κει
μένης εντός περιοχής και ανηκούσης εις ζημιωθέντα. 

4 . Ό ιδιοκτήτης υποβάλλει κατά τον καθωρισμένον τρόπον εις τό 
Κτηματολογικόν Γραφεΐον τής Επαρχίας ένθα κείται ή ιδιοκτησία 
τάς καθορισθείσας λεπτομέρειας. 

5. Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει κανονισμούς δημοσιευόμε
νους εις τήν έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας, διά τήν καλυτέραν 
έφαρμογήν τών διατάξεων του παρόντος Νόμου και είδικώτερον διά 
τόν καθορισμόν παντός θέματος δπερ δυνάμει τών διατάξεων τοΰ 
παρόντος Νόμου δέον ή επιτρέπεται όπως καθορισθή. 

6. Ό περί 'Εξαιρέσεως έκ τής Φορολογίας 'Ακινήτου ' Ιδιοκτησίας 
(Προσωριναί Διατάξεις) Νόμος τοΟ 1967 καταργείται . 


