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Ό περί 'Εμπορικής Ναυτιλίας (Φορολογικαί Διατάξεις) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυ
πριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

47 του 1963 
34 του 1965. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 6 
τοΰ βασικού 
Μάμου. 

'Αριθμός 70 τοΰ 1968 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΝΑΥΤΙΛ ΙΑΣ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑΙ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ ) 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1963 ΚΑΙ 1965 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Εμπορικής Ναυτιλίας 
(Φορολογικαί Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1968 και θά 
άναγινώσκηται όμου μετά τών περί 'Εμπορικής Ναυτιλίας (Φορολο
γ ικα ί Διατάξεις) Νόμων του 1963 και 1965 (έν τοις εφεξής αναφερο
μένων ώς ό «βασικός Νόμος») και ό βασικός Νόμος και ό παρών Νό
μος θά άναφέρωνται ώς οί περί 'Εμπορικής Ναυτιλίας (Φορολο
γ ικα ί Διατάξεις) Νόμοι του 1963 έως 1968. 

2. Το εδάφιον (1) του άρθρου 6 του βασικού Νόμου τροποποιείται 
διά τής έν αύτω προσθήκης τής κάτωθι επιφυλάξεως : 

«Νοείται δτι έάν προ τής εκπνοής του μηνός δι ' δν κατεβλήθη το 
μηνιαΐον τέλος τό μέλος του πληρώματος άντικατασταθή δι* άλλου 
προσώπου μη πολίτου τής Δημοκρατίας δέν θά καταβληθή έτερον 
μηνιαΐον τέλος διά τόν αυτόν μήνα έν σχέσει προς τό πρόσωπον τού
το». 

Ό περί Φορολογίας τών Κληρονομιών (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1968 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τ ί τλος. 

67 τ ο ϋ 1 9 6 2 . 

Ά ν τ ι κ α τ ά 

στασις τοϋ 
άρθρου 26 
ΤΌΟ βασικού 
Νόμου. 

'Αριθμός 71 του 1968 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Φορολογίας τών 
Κληρονομιών (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1968 και θά άναγινώσκη
τα ι όμου μετά του περί Φορολογίας τών Κληρονομιών Νόμου του 
1962 (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός Νόμος»). 

2. Τό άρθρον 26 του βασικού Νόμου διαγράφεται και αντικαθί
σταται διά τοϋ ακολούθου άρθρου : 

«26. "Οσάκις δ "Εφορος Ικανοποιείται δτι λόγω θανάτου έπισυμ
βάντος κατά ή.μετά τήν Ιην ' Ιανουαρίου 1968, φόρος είναι πληρω
τέος έν οιαδήποτε χώρα έκτος τής Δημοκρατίας αναφορικώς προς 
περιουσιακόν στοιχεΐον εύρισκόμενον έν τή προρηθείση χώρα και 
αποτελούν, βάσει του παρόντος Νόμου, περιουσίαν περιερχομένην 
είς άλλους έπί τω θανάτω του άποβιώσοτντος, χορηγεί ίκπτωσιν 
έκ τοΰ φόρου κληρονομιάς ΐσην προς τό ποσόν του τοιούτου έν τή 
αλλοδαπή φόρου ή προς τό ποσόν του φόρου κληρονομίας του πλη
ρωτέου αναφορικώς προς τό τοιούτον περιουσιακόν στοιχεϊον δυ
νάμει του παρόντος Νόμου, οιονδήποτε τών ποσών αυτών εΤναι τό 
μικρότερον». 


