
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ'Αρ. 741 της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1969 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Φορολογίας του ΕΙσοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1969 

εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 60 του 1969 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΜ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1966 
Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Φορολογίας του Συνοιττικός 
Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1.969 και θά άναγινώ τ(τλος. 
σκηται όμοΟ μετά των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων 
του 1961 Μως 1966 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό βασικός 58τοθΐ96ΐ 
νόμος»), ό δέ βασικός νόμος και ό παρών Νόμος θά άναφέρωνται 4τοθΐ963 
ομού* ώς οι περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμοι τού* 1961 £ως 1969. 2Ι τ ο υ 1 9 6 6 . 

2. Τό άρθρον 2 του βασικού* νόμου διά του παρόντος τροποποιείται Τροποποίηση 
ώς ακολούθως : τοΟ&ρΒρον? 

τοΟ βασικού 
(α) διά της έν τω όρισμω τής λέξεως «"Εφορος» άντικαταστα νόμου, 

σεως των λέξεων «Τμήματος Προσόδων» (5η γραμμή) διά 
των λέξεων «Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων»' 

(β) διά τής! ένθέσεως είς τήν προσήκουσαν άλφαβητικήν σειράν 
τοΟ ακολούθου νέου ορισμού : 

«'είσόδημα έξ επενδύσεως* σημαίνει οιονδήποτε εισόδημα 
τό όποιον δεν είναι κερδαινόμενον εισόδημα'»' 

(γ) διά τής έν τω όρισμω τής λέξεως «καθορισθέν» αντικατα
στάσεως του αριθμού <̂76>> (3η γραμμή) διά του αριθμού* «52»" 

(δ.) διά τής διαγραφής τοΰ ορισμού των λέξεων «πρόσωπον δ'.α
μένον §ν τινι τόπω». 

3 . Τό εδάφιον (2) τοΟ άρθρου 3 του βασικού νόμου διά του πα Τροποηοίηυ... 
ρόντος τροποποιείται διά τής αντικαταστάσεως των λέξεων «Λειτουρ ^ ° ^ α ^ ° ^ 
γούς του Τμήματος Προσόδων» (3η γραμμή) διά των λέξεων «λει ^ o u 
τουργους τοΟ Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων». 
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) To έδάφιο\ ^ l ) r ·τοΰ όίρθρειυ 5 τοΰ βασικού νόμου τρόπο
ι δια της διαγραφής έξ αύτοΟί της παραγράφου (στ) καΐ της 

αταστάσεως αυτής" δια της ακολούθου παραγράφου : 
«(στ) οιαδήποτε μισθώματα, δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας, εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 
άμοιδάς, άλλα κέρδη προκύπτοντα έξ Ιδιοκτησίας, περι
λαμβανόμενης "τής αξίας ^ τό όποιον κτάται ίό 
ιδιοκτήτης γης έκ της έπ' αυτής ανεγέρσεως, δαπάναις 

. τοΟ. μισθωτού, οιασδήποτε οικοδομής, ,f\ έξ οίασδήποτε 
προσθήκης ή μετατροπής ή αμφοτέρων, γενομένων, δαπά

'. ναις"ίουμισθωτού, είς οιανδήποτε οίκοδομήν, κτήριον, ή 
έργα, οσάκις ή τοιαύτη οικοδομή ή ή τοιαύτη προσθήκη ή 
τροποποίησις θά περιέλθη κατά κυριότητα είς τόν Ιδιο
κτήτη;· έπΐ τω τέρμάτισμω "τής μισθώσεως, τής αξίας του 
τοιούτου οφέλους καθοριζομένης υπό του Εφόρου κατά 
τό έτος τής ανεγέρσεως, προσθήκης ή τροποποιήσεως, 
χορηγουμένων, τηρουμένων των αναλογιών, των υπό τοΰ 
άρθρον 12 προβλεπομένων εκπτώσεων (αρχικής και ετη
σίων). ώςέν> τω άρθρω, τούτω προνοείται και λαμβανομέ

, , ■ vcov :ύπ'. οψίν άπασών των συνθηκών τής υποθέσεως : ; 

Νοείται οτι'ή άξια.του τοιούτου οφέλους— 
(ι) δεν θά λογίζητσ.ι ώς υπερβαίνουσα τήν δαπάνην τής 

τοιαύτης ανεγέρσεως, προσθήκης ή τροποποιήσεως' 
; (ίι'),διά τους σκοπούς τής παρούσης .παραγράφου θά 

 . κατανέμηται όμοιομόρφως ύπό του 'Εφόρου έπΐ του 
χρονικού διαστήματος τής διαρκείας τής μισθώσεως' 
εν περιπτώσει, δμως καθ' ή ν προτής. παρελεύσεως 
τοΰ χρονικού τούτου διαστήματος ό ιδιοκτήτης ήθε

; "λεν αποξενώσει τήν γήν ή τήν οίκοδομήν ή τό κτή
ριον ή τά έργα, το μή φορολογηθέν ύπόλοΐπον του 
οφέλους τούτου κατά τήν ήμερομηνίαν τής άποξε
νώσέώς τής γής ή τής οικοδομής ή· του κτηρίου ή 

; : 4\ ';··' των έργων, θεωρείται ώς είσόδημα του έτους κατά 
τό όποιον ή γή ή οικοδομή'ή τό κτήριον ή τά Ιργα 
διετέθησαν ύπό του Ιδιοκτήτου, ή του έτους εκείνου 

1 καΐτών προηγουμένων πέντε ετών, ήτων πραγμα
τικών ετών τής μισθώσεως, οιονδήποτε τούτων συνι

 .:..' .': στά τόν μικρότερον αριθμόν ετών,: ■·.·· 
"' Νοείται περοάτέρω δτι οσάκις έργοδοτούμενός τις μετα

τίθεται ύπό,τοΟ εργοδότου τόυ έκ τής πόλεως ή του τόπου 
δπου διέμενεν έν κατοικία άνηκούση είς αυτόν· ή είς τήν 
σύζυγόν του είς άλλήνπόλιν ήντόπον^καί συνεπεία τής 

. . . τοιαύτης, μεταθέσεως άναγκάζηται νά ενοικίαση τήν τοι
αύτην κατοικίαν, τό.έξ αύτής"προκυπτόν εισόδημα έφ' δσον 

. ( , ό μετατεθείς έργοδοτούμενος ή ή σύζυγος αυτού δέν κέ
κτηται Ιδιόκτηιον'κατοικίαν εν τω τόπω/ένθά μετετέθη, 
θεωρείται, έαν ό έργοδοτούμενος έκλέξη τουτό, ως ή ετησία 

• αξία τής'ΐδιόκτησΐας,υπολογιζόμενη ώς έν τή παραγράφω 
(γ) του παρόντος εδαφίου' ή τοϊάϋτη έκλόγή άπαξ γενο
μένη είναι ανέκκλητος διά τό χρρνικόν διάστημα τής τοι
αύτης ενοικιάσεως'»'. ''; V ' ' · ' ' 

(2) Τό εδάφιον (2) του άρθρου·: 5 του Φασικού νόμου διά του πα
ρόντος τροποποιείται ώς ακολούθως ':: ■.■ . ; · . . . ' .;''·:·;■ ."■..·■ 

ία) διά τής δ»αγραφής τής παραγράφου (γ) και τής αντικατα
στάσεως αυτής διά των ακολούθων παραγράφων : 
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(γ)—(i) τό σύνολον του έκτος της Δημοκρατίας προκύ
πτοντος είσοδήματος έ'ξ επενδύσεως θα λογίζητάί,ώς 
είσόδημα κτηθέν έν τη Δημοκρατία, είτε τοΟτο μετεφέρθη 
είς την Δημοκρατίαν είτε μή : 

Νοείται δτι οσάκις οίονδήποτε πρόσωπον ήθελεν Ικα
νοποιήσει τον "Εφορον δτι, καίτοι διαμένον έν τη Δημο
κρατία, δέν έχει την μόνιμον κατοικίαν του (domicile) 
έν αύτη ή δτι δέν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή δτι 
μολονότι είναι πολίτης της Δημοκρατίας δέν διαμένει 
μονίμως έν αύτη, τό πρόσωπον τούτο θα υπόκειται είς 
φορολογίαν έπί τοσούτου μόνον έκ του ούτω προκύ
ψαντος είσοδήματός του έξ επενδύσεως δσον μεταφέ
ρεται είς τήν Δημοκρατίαν : 

Νοείται περαιτέρω δτι οσάκις οίονδήποτε πρόσωπον 
ίκανοποιη τόν "Εφορον δτι είχε τήν συνήθη διαμονήν 
αύτου έν έτερα χώρα και δτι αδυνατεί να μεταφέρη είς 
τήν Δημοκρατίαν οίονδήποτε τοιούτο είσόδημα έξ επεν
δύσεως προκύπτον έν τη έτερα ταύτη χώρα, λόγω της 
νομοθεσίας της χώρας ταύτης, ή εκτελεστικής πράξεως 
της Κυβερνήσεως της, ή του αδυνάτου της αποκτήσεως 
ξένου συναλλάγματος έν τη χώρα ταύτη, ουχί δέ λόγω 
οιασδήποτε ελλείψεως ευλόγων ενεργειών ύπ* αύτου, τό 
έν λόγω πρόσωπον δέν θα υπόκειται είς φορολογίαν 
άναφορικώς προς τό οϋτω προκύπτον είσόδημα έξ επεν
δύσεως τό όποιον δέν δύναται νά μεταφερθή, μέχρις ότου 
ή τοιαύτη αδυναμία μεταφοράς του προαναφερθέντος 

εισοδήματος* εις τήν Δημοκρατίαν τερματισθη* &μα δέ 
τω τοιούτω τερματισμώ της αδυναμίας, τό προαναφερ
θέν είσόδημα θεωρείται ώς είσόδημα κτηθέν έν τω έτει 
κατά τό όποιον έτερματίσθη ή τοιαύτη αδυναμία, άλλ* 
ό "Εφορος δύναται, έάν ίκανοποιηθή δτι τό έν λόγω 
πρόσωπον θα ύπεβάλλετο ώς έκ τούτου είς ύπέρμετρον 
δυσχέρειαν, νά χορήγηση τοιαύτη ν άν,ακούφισιν, περι
λαμβανομένης και της κατανομής του είσοδήματος 
τούτου μεταξύ των ετών κατά τά όποια προέκυψε ν, ώς 
αί περιστάσεις της ειδικής περιπτώσεως δυνατόν νά δι
καιολογώσι' 

(Π) Αί διατάξεις της παρούσης παραγράφου εφαρμόζονται 
έπί υποθέσεων του φορολογικού έτους 1969 και των επο
μένων φορολογικών ετών* 

(δ) οίαδήποτε έσοδα έκ της πωλήσεως δένδρων έν σχέσει 
προς τά όποια έχορηγήθη έκπτωσις δυνάμει του άρθρου 
11 ή οίαδήποτε άποζημίωσις ληφθείσα ή ληφθησομένη 
δυνάμει ασφαλείας ή άλλως έν σχέσει προς ζημίαν ή 
καταστροψήν των τοιούτων δένδρων θά λογίζηται ώς 
είσόδημα ύποκείμενον είς φορολογίαν : 

Νοείται δτι ή τοιαύτη φορολογία θά έπιδάλληται έπί 
ιιυσυΟ μή υπερβαίνοντος τό ϋψος των εκπτώσεων αί 
όπόϊαι έχουσι χορηγηθΓ) μέχρι της εποχής καθ' ην ήρχι
otv ή άπόδοσις των δένδρων ή τό ϋψος τών καταβλη
θέντος ασφαλίστρων, αναλόγως της περιπτώσεως' 

(t.) τηρουμένων τών διατάξεων της παραγράφου (γ) του 
παρόντος εδαφίου, πάν είσόδημα έπί τοΟ οποίου δέν επε
βλήθη φόρος έν τη Δημοκρατία και τό όποιον διατίθεται 
έκτος της Δημοκρατίας υπό προσώπου διαμένοντος έν 
τη Δημοκρατία προς όλικήν ή μερικήν έξόφλησιν— 
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(ι) χρέους bid χρηματικοί ποσόν δανεισθεί είς αυτό 
έν τη Δημοκρατία ή δια τόκους επί οϋτω δανει

σθεί τος χρηματικού ποσοΰ' ή 
(ii) χρέους δια χρηματικό\ ποσόν δανεισθέν είς αυτό 

έκτος της Δημοκρατίας και ληφθέν ή μεταφερθέχ 
τίς την Δημοκρατίαν ή 

(iii) χρέους συναφθέντος προς όλικήν η μερικήν έξό

φλησιν χρέους ώς τό έν τη υ π ο π α ρ ά γ ρ α φ ο (i) ή 
(ii) της παρούσης παραγράφου καθοριζόμενον, 

θά Λογίζηται ώς ληφθέν υπ' αύτοΰ έν τη Δημοκρατία' . · ' 
(β) δια της έπαναριθμήσεως της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (δ) αύτοΟ ώς 

π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (στ) . 
(3) Τό άρθρον 5 του βασικοΰ νόμου δια του παρόντος τροποποιείται 

περαιτέρο) διά της έν τέλει αύτοΰ προσθήκης τοΰ ακολούθου νέου 
εδαφίου : . '■ · 

«(4) Παρά τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου καΐ ανεξαρτήτως 
των προηγουμένων διατάξεων τού παρόντος άρθρου, οσάκις χρη
ματικά ποσά. μεταφερόμενα είς την Δημοκρατίαν υπό προσώπου 
διαμένοντος έν αύτη, μεταξύ της 18ης 'Απριλίου 1969 και της 31ης 
Δεκεμβρίου 1970, περιλαμβάνωσιν ουχί μόνον εΙσόδημα προκύψαν 
έν τω εξωτερικοί κατά. τό τελευταΐον προ της τοιαύτης μεταφοράς 
έ'τος άλλ ' επίσης και άλλα ποσά εισοδήματος έν σχέσει προς τά 
όποια ουδεμία παράβασις του,παρόντος Νόμου διεπράχθη, ή φορο
λογ ία βάσει του παρόντος Νόμου περιορίζεται είς τό είσόδημα 
του τελευταίου τούτου έτους τό όποιον περιλαμβάνεται είς τ ά ώς 
άνω χρηματ ικά ποσά.».. 

h οαάργησις 
;οϋ άρθρου 8 
τοΰ βασικού 
νόμου και 
σνιικατάατα
οις σύτοΰ 
Οίά νέοπ 

5 . Τό άρθρον 8 τοΰ βασικού νόμου διά του παρόντος καταργε ί τα ι 
και .αντ ικαθίσταται διά τοΰ ακολούθου : 
«·Ατχσλλαγαί. 8. Άπαλλάττοντα ι του φόρου

(α) αί επίσημοι άποδοχαί τοΰ Προέδρου της Δημο

κρατίας ή τοΰ έν τη απουσία του έκτελοΰντος τά 
καθήκοντα αύτοΰ αξιωματούχου* 

(β) τά έξοδα παραστάσεως των υπουργών, του Προ

έδρου της Βουλής των 'Αντιπροσώπων καΐ των 
' μελών αυτής ' 

( γ ) τό δι' ύπηρεσίαν έν τω έξωτερικώ χορηγούμενον 
είς μέλη της δημοσίας υπηρεσίας της Δημοκρα
τίας επίδομα, νοουμένου δτι ό Υ π ο υ ρ γ ό ς Οικονο
μικών θά πιστοποίηση δτι ' τό επίδομα τοΰτο χορη

. γεΐταΓ είς τ ά έν λόγοι μέλη ώς άποζημίωσις διά 
την έ'κτακτον δαπάνην την οποίαν ταΰτα αναγκά
ζονται νά υφίστανται λ ό γ ω τοΰ δτι υποχρεούνται 
νά διαμένωσι μακράν της Κύπρου προς έκτέλεσιν 
των καθηκόντων των' 

(δ) συντάξεις καΐ έκτακτα επ ιδόματα χορηγηθέντα 
δυνάμει τοΰ περί Ταμείου Συντάξεων καΐ Έ κ τ α 

κτων Ε π ι δ ο μ ά τ ω ν των έκ τών Πεσόντων καΐ θ υ 

μάτων τοΰ 'Αγώνος Ε ξ α ρ τ ω μ έ ν ω ν καΐ 'Αναπήρων 
αύτοΰ Νόμου τοΰ 1962 της Ε λ λ η ν ι κ ή ς Κοινοτικής 
Συνελεύσεως ' 

Επίσημος ( ε ) συντάξεις χορηγηθεΐσαι δυνάμει τών περί Έθνι 

Πα*άρτΡηία κής Φρουράς (Χορηγήματα είς Ε ξ α ρ τ ώ μ ε ν ο υ ς 
Tpitov : Πεσόντων καΐ είς Α ν α π ή ρ ο υ ς ) Κανονισμών τοΰ 

15.12.1966. 1966' 

ΙΞ.Κ.Μ. 
4 ι ο ΰ 1 9 6 2 . 
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(στ) συντάξεις χορηγηθεΐσαι δυνάμει των περί Χορη 47τοΰΐ967 
γημάτών είς Εξαρτώμενους Πεσόντων KOCI είς 77 TOG 1967 
Αναπήρους Νόμων του 1967 καΐ 1 9 6 8 ' 67τοθΐ96β 

(ζ) οίονδήποτε κατ' άποκοπήν καθοριζόμενον ποσόν 
τό όποιον λαμβάνεται έφ' άπαξ ύπό τύπον φιλο
δωρήματος επί άφυπηρετήσει, μετατροπής συντά
ξεως, φιλοδωρήματος λόγω θανάτου ή ώς έφ* 
άπαξ άποζημίωσις λόγω θανάτου ή σωματικής 
βλάβης* 

(η) τό είσόδημα τό όποιον πηγάζει έξ υποτροφίας ή 
οιουδήποτε έτερου παρομοίου εκπαιδευτικού χο
ρηγήμοίτος είς, πρόσωπον τό όποιον φοιτά* τακτι
κώς είςπανεπιστήμιον, κολλέγιον, σχολή ν, ή Ετε
ρον άνεγνωρισμένον ΐδpyμα' 

(θ): κεφάλαια καταβαλλόμενα είς φυσικά πρόσωπα 
έξ "οιωνδήποτε πληρωμών αϊ όποΐαι συνιστώσιν εκ
πτώσεις δυναμένας νά χορηγηθώσι δυνάμει του 
άρθρου 19' >■ 

(ι) τό είσόδημα φυσικού τίνος προσώπου έκ χρεω
γράφων της Κυπριακής Κυβερνήσεως και έκ με

. τοχών δημοσίων εταιρειών ίδρυθεισών έν τη Δη
μοκρατία; και έχουσών έν αύτη τόν κύριον τόπον 
των εργασιών των>: 

Νοείται δτι— 
(α) τό δυνάμει της παρούσης παραγράφου 

άπαλλαττόμενον συνολικόν ποσόν έκ του 
είσοδήματος φυσικοΟ τίνος προσώπου καΐ 
τών έξ αύτου τυχόν εξαρτωμένων δέν θά 
ύπερβαίνη τάς εκατόν λίρας' 

.*>.Λ>.'ϋ·' (β) ό 'Υπουργός τών Οικονομικών δύναται, 
_Α.">*.'* ' δια διατάγματος δημοσιευομένου έν τη 

έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, νά 
έπεκτείνη τήν άπαλλαγήν είς είσόδημα 

,πηγάζον έκ χρεογράφων, μετοχών ή ομο
λογιών, άλλων τών έν τη παρούση παρα
γράφω ειδικώς οριζομένων, έάντό Ύπουρ
γικόν Συμβόύλιον ίκανοποιηθη δτι διά 
της τοιαύτης απαλλαγής εξυπηρετείται 
κάλλιον τό δημόσιον συμφέρον' 

(ια) τόκος κτώμενος ύπό ^φυσικού τίνος προσώπου έκ 
καταθέσεων ή λογαριασμού ταμιευτηρίου τηρου
μένων παρ' οιαδήποτε τραπέξη ή συνεργατική 
εταιρεία ή συνεργατικώ ταμιευτηρίω ή οποία ή 
τό όποιον διεξάγει εργασίας έν τη Δημοκρατία : 

Νοείται δτι τό δυνάμει της παρούσης παραγρά
φου άπαλλαττόμενον συνολικόν ποσόν έκ του είσο
δήματος φυσικού προσονπου καΐ τών έξ αύτοΟ τυ
χόν εξαρτωμένων οέν θά ύπερβαίνη τάς εκατόν 
λίρας' 

(ιβ) ναΟλα καταβαλλόμενα ύπό εργοδότου είς ξένους 
έργοδοτουμένοϋς. 6π' αύτοΟ ή είς τους έξ αυτών 
εξαρτώμενους, δυνάμει τών δρων της σχετικής 
συμβάσεως παροχής, υπηρεσιών ή δυνάμει του κα
θιερωμένου εθίμου του εργοδότου, έπί τη μετα
βάσει του έργοδοτουμένου είς τό έξωτερικόν έπ' 
αδεία κατόπιν περιόδου υπηρεσίας έν τη Δημο
κρατία ουχί βραχυτέρας τών δύο ετών ' 
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(ιγ) το είσόδημα οιουδήποτε θρησκευτικού. φιλανθρι.ι
πικοϋ,ή εκπαιδευτικοί"* Ιδρύματος δημοσίου χαρα
κτήρος" 

(ιδ) το είσόδημα πάσης εγγεγραμμένης συνεργατικής 
εταιρείας ή παντός συνεργατικού ταμιευτηρίου 

(IF) το είσόδημα .πάσης αρχής. τοπικής διοικήσεις, 
οσάκις το είσόδημα τούτο δέν πηγάζη έξ οιασδή
ποτε εμπορικής, βιομηχανικής ή άλλης επιχειρή
σεως διεξαγόμενης ύπό τής τοιαύτης αρχής : 

Νοείται δτι τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύνα
τ α ι δ ι ά Διατάγματος, ύπό τοιούτους δρους οϊους 
ήθελεν έπιδάλει καΐ επί τοσούτο χρονικόν διάστη
μα δσον ήθελεν ορίσει έν τω Διατάγματι, νά άπαλ
λάξη του φόρου τό είσόδημα αρχής τίνος τοπικής 
διοικήσεως τό όποιον πηγάζει εκ τής διεξαγωγής 
εμπορικής, βιομηχανικής ή άλλης επιχειρήσεως 
έάν τό Συμβούλιον ίκανοποιηθή δτι τό δημόσιον 
συμφέρον εξυπηρετείται καλύτερον δια τής τοιαύ
της απαλλαγής' . 

(ιστ) τό είσόδημα παντός ταμείου εγκριθέντος ύπό του 
, 'Εφόρου δυνάμει τής παραγράφου (δ) του εδα
φίου (1) του άρθρου 19' 

(ιζ) τηρουμένων οιωνδήποτε δρων τους οποίους τό 
'Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν επιβάλει, τό είσό
δημα παντός οργανισμού προσώπων ό όποιος συ
νεστήθη αποκλειστικώς καί μόνον προς προαγω
γήν τής τέχνης, τής επιστήμης ή του αθλητισμού, 
ό όποιος δέν συνεπάγεται τήν κτήσιν κέρδους ύπό 
του τοιούτου οργανισμού ή των μελών αυτού καί 
του όπο,ίου α'ι δραστηριότητες περιορίζονται είς 
μόνον τον σκοπόν τούτον 

(ιη) άί άποδοχαί ξένων διπλωματικών καί προξενικών 
αντιπροσώπων, έάν ούτοι δέν είναι πολΐται τής Δη
μοκρατίας, οί όποιοι συμφώνως προς τους κανό
νας καί τάς αρχάς του Διεθνούς Δικαίου άπολαύ

 ουσι διπλωματικής ασυλίας έπί τω δρω άμοιβαι
ότητος' 

(ιθ) ή αμοιβή τήν οποίαν κτάται πρόσωπον τό όποιον 
δέν διαμένει έν τή Δημοκρατία καί τό όποιον απα
σχολείται έν τη Δημοκρατία ως εμπειρογνώμων 
δυνάμει αδείας πρός'άπασχόλησιν χορηγηθείσης 
προς τόν σκοπόν τούτον έάν— 

(i) ό λαμβάνων αυτήν παραμένη έν τή Δημο
κρατία διά χρονικόν διάστημα ή χρονικά 
διαστήματα μή υπερβαίνοντα έν τω συνόλω 
των εκατόν όγδοη κοντά τρεις ημέρας κατά 
τό έν άναφορφ έτος' καί 

(ii) ή αμοιβή καταβάλληται ύπό ή έκ μέρους 
οίουδήποτε εργοδότου ό όποιος δέν διαμέ
νει έν τή Δημοκρατία' καί 

(iii). ή αμοιβή δέν βαρύνη οίονδήποτε πρόσωπον 
τό όποιον υπόκειται εϊς φορολογίαν έν τή 
Δημοκρατία" 
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(κ) αμοιβή κτώμενη όπό διδασκάλου ή καθηγητού δ 
όποιος δέν διαμένει συνήθως έν τη Δημοκρατία, 
δια διδασκαλίαν διαρκοΟντος χρονικού διαστήμα
τος προσωρινής διαμονής έν τή Δημοκρατία μή 
υπερβαίνοντος τα δύο ετη' 

(κα) τοσαϋτα έκ των εις τήν Δημοκρατίαν είσαχθέντων 
κερδών ή μερισμάτων οίασδήποτε επιχειρήσεως 
διεξαγόμενης έκτος τής Δημοκρατίας ύπό προ
σώπου διαμένοντος έν τή Δημοκρατία ή έχοντος 
τήν έδραν αύτου έν τή Δημοκρατία ή παντός τοι
ούτου προσώπου έχοντος συμφέρον ουχί κατώτε
ρον των δέκα πέντε τοις εκατόν είς οιανδήποτε 
έπιχείρησιν διεξαγομένην έκτος τής Δημοκρατίας 
ύφ' οιουδήποτε προσώπου, και έμπιπτούσης είς 
καθωρισμένην, δι* αποφάσεως του Υπουργικού 
Συμβουλίου δημοσιευομένης έν τή έπισήμω έφη^ 
μερίδι τής Δημοκρατίας, κατηγορίαν επιχειρήσεων 
προαγουσών κατά τήν κρίσιν αύτου τα οικονο
μικά, δημοσιονομικά, βιομηχανικά ή άλλα συμ
φέροντα τής Δημοκρατίας, δσα το Ύπουργικόν 
Συμβούλιον δι* άποφάσεο^ς αύτου, δημοσιευομένης 
έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας, ήθελε 
καθορίσει, ύπό τοιούτους δρους και περιορισμούς 
οίοι ήθελον διατυπωθή έν τή άποφάσει : 

Νοείται δτι ουδέν των έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβα
νομένων ερμηνεύεται ώς άπαλλαττον άπό τόν φόρον τόν 

Γ λαμβάνοντα οίονδήποτε μέρισμα, τόκον, φιλοδώρημα, 
\ . ν μισθόν ή ήμερόμίσθιον καταβληθέν ή πιστωθέν, έν δλω ή 

έν μέρει, έκ του ούτως άπαλλαγέντος είσοδήματος πλην 
τής περιπτώσεως τής παραγράφου (κα).». 

6. Τό άρθρον 10 τοΟ βασικού νόμου δια του παρόντος καταργείται κατάργ.ηακ; 
καΐ αντικαθίσταται διάτοϋ ακολούθου νέου άρθρου : τοϋ όρθρου; i! 

. τοΟ βάσικοΰ 
<:Έκπτωσις 10.—(1) Είσόδημα τό όποιον αποδεικνύεται προς Ικα νόμου και 
πρόςένθάρ νοποίησιν του Εφόρου δτι έκτήθη ύπό μορφήν τόκου έπί Λντικατάοτα
ουνσιν trie CL ~ ·\ ι » Λ * » ι Α σ ι ς αυτού 

εϊσαγωΥης ^ένθΌ ΧΡηματικου κεφαλαίου εισαχθέντος είς τήν Δήμο δ ι α ν έ ο υ 
ξένου κεφα κρατίαν και κατατεθέντος παρ' οιαδήποτε τραπέζη διε άρθρου 
λσίουεΐςτήν ξαγούση εργασίας έν τή Δημοκρατία απαλλάσσεται του 
Δημοκρατίαν. φόρου μέχρι του ποσού του κατά τα πρώτα τρία £τη κερ

δηθέντος τόκου. 
(2) Ή δυνάμει του εδαφίου (1) προβλεπομένη έκπτωσις 

εφαρμόζεται ωσαύτως έπί είσοδήματος κτηθέντος ύπό μορ
φήν τόκου έπί ξένου χρηματικού κεφαλαίου τό όποιον 
οίονδήποτε πρόσωπον έδανείσθη και έπενέδυσεν έν τή Δη
μοκρατία, έάν ό Υπουργός Οίκονομικών ίκανοποιηθή δτι 
τά συμφέροντα τής Δημοκρατίας εξυπηρετούνται κάλλιον 
διά τής τοιαύτης εκπτώσεως. \ 

7. Τό εδάφιον (1) του άρθρου Π του βασικού νόμου διά του Τροποποίηο»· 
παρόντος τροποποιείται ώς ακολούθως: τοΟ άρθρου ι 

τοΟ β σ σ ι κ ο ΰ 
(α) διά τής έν τή παραγράφω (β) αύτου διαγραφής των λέξεων ν6^ου-

«τακτικαί εισφορά!» (1η γραμμή) και τής αντικαταστάσεως 
αυτών διά των λέξεων ^συνήθεις έτήσιαι είσφοραίν 
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(β) biq. τής εν τη επιφυλάξει της παραγράφου (γ ) αυτού 
ένθέσεως, ευθύς μετά τάο λέξεις < απαιτήσεις ανεπίδεκτους 
Γ ίσπράξεως» (3η και 4η γραμμή), των ακολούθων λέξεων 

«δυνάμει των διατάξεων παντός προηγουμένου νόμου επι
βάλλοντος φόρον έπ'ι του εισοδήματος, ή δυνάμει των δια
τάξεων παντός νόμου ψηφισθέντος υπό Κοινοτικής Συνε
λεύσεως και επιβάλλοντος προσωπικόν φόρον ύπό τήν μορ
φήν φόρου εΙσοδήματος; ή δυνάμει των διατάξεων του πα
ράλυτος νόμου, y ■·. · 

(γ) δια της καταργήσεως της παραγράφου (ζ) αύτοΰ (ώς αύτη 
εκτίθεται ε [ς το μέρος του Πίνακος του περί Φορολογίας τοΟ 

ζ\ τοϋ 1966. Είσοδήματος (Τροποποιητικού) Νόμου του 1966 τό άναφερό
μενον είς τό είρημένον άρθρον .11) και της αντικαταστάσεως 
αυτής διά των ακολούθων παραγράφων : 
«(στ).δωρεαί ή συνεισφοραι γενόμεναι δι ' εκπαιδευτικούς, 

 μορφωτικούς >ή 'άλλους φιλανθρωπικούς σκοπούς προς 
τήν Δημοκρατίαν ή προς οιονδήποτε έν αύτη φιλαν
θρωπικών ίδρυμα έγκρινόμενον ώς τοιούτο υπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου μέχρι ποσού είκοσι χιλιάδων 
λιρών και πεντήκοντα τοις εκατόν οιουδήποτε ποσού 
υπερβαίνοντος τάς είκοσι χιλιάδαςλίρας : 

Νοείται ότι, παρ' οιανδήποτε άντίθετον διάταξιν τοΰ 
παρόντος Νόμου, έν περιπτώσει ζημίας έπισυμβάσης 

■ · ■  ■  " εντός τοΰ έτους κατά τό όποιον έγένετο ή δωρεά ή 
συνεισφορά, παν' μέρος της ζημίας μέχρι τού ύψους 
του ποσούτης δωρεάς ή συνεισφοράς δέν θά μεταφέ
ρητάι καΐ δέν θά συμψηφίζηται μετά τοΰ είσοδήματος 
των επομένων ετών' 

«? TOO 196.?. (ζ) ό δυνάμει των διατάξεων τού περί Φορολογίας 'Ακ ι 
νήτου (Αστ ικής) ' Ιδιοκτησίας Νόμου τοΰ 1962 κατα
βληθείς ή καταβλητέος υπό προσώπου τινός φόρος"». 

ϊροπυ^υίηο(ς'
 r 8.—(1) Τό εδάφιον (2) τοΰ άρθρου 12 τοΰ βασικού νόμου διά του 

νου άρθρου 12 παρόντος τροποποιείται ώς ακολούθως : 
τοΰ βασικοΟ , · .·.. 
νόμου. (oc) δ ιά τής δ ι α γ ρ α φ ή ς της παραγράφου (ίϊ) της επ ιφυλάξεως 

της παραγράφου (α) αυτού". 
, (β) διά της καταργήσεως της παραγράφου (β) αυτού και της 

αντικαταστάσεως αυτής διά τής ακολούθου ;···. 
. «(β) είς περιπτώσεις καθ', ας στοιχεία παγ,ίου ενεργητικού 

συγκείμενα ,έκ νέων εγκαταστάσεων και μηχανημά
, των.: κτώνται : και χρησιμοποιούνται τό πρώτον έν τω 
,έτει τω αμέσως προηγο.υμένω τοΰ. φορολογικού έτους 

~. ή, προκειμένου περί προσώπων παρεχόντων μισθωτάς 
υπηρεσίας, έν τω, φορολογικώ έτει ίκπτωσις λόγω 
επενδύσεως ίση προς τριάκοντα τοις εκατόν της έπ' 

/ αυτών γενομένης κεφαλαιουχικής δαπάνης. Διά τους 
σκοπούς τής παρούσης παραγράφου

(i) 'νέαι εγκαταστάσεις και μηχανήματα' σημαίνει 
νέας ή μεταχειρισμένος εγκαταστάσεις καΐ μη
χανήματα είσαχθέντα έκ τοΰ εξωτερικού f) νέας 
εγκαταστάσεις και μηχανήματα κατασκευα

' .>.·■>■■.■ σθέντα έν Κύπρω* 
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(ϋ) ίδιωτικόν έπιβατικόν μηχανοκίνητον όχημα ύπό 
τήν Swoiocv της υποπαραγράφου (iv) της παρα
γράφου (7) του Κανονισμού 18 τών περί Μηχα ·£φηυζ ι 
νοκινήτων 'Οχημάτων Κανονισμών του 1957 έως κυβερνήσεως 
1967 δέν λογίζεται ώς εμπίπτον εντός του δρου Παράρτημα 
"εγκαταστάσεις και μηχανήματα''»' Τρίτον: 

(γ) διά τής έν τη παραγράφω (γ) αύτου διαγραφής των λέξεων Επίσημος 
«αρχική έκπτωσις ίση προς τό £ν δέκατον της ο(3τω γενο Έφημερίς. 
μένης κεφαλαιουχικής δαπάνης :» (5η, 6η και 7η γραμμή) Παράρτημα 
καΐ της αντικαταστάσεως αυτών δια τών ακολούθων : 7.1*0.1965 

«εκπτωσις λόγω επενδύσεως ίση προς είκοσι πέντε τοίς 31. 3.1966 
•εκατόν της οϋτω διενεργηθείσης κεφαλαιουχικής δαπάνης *· Ι '1 9 6 7 

επί. ξενοδοχειακού κτηρίου ή είκοσι τοις εκατόν της ούτω ^ ' 8 " · , 9 6 7 
διενεργηθείσης κεφαλαιουχικής δαπάνης επί βιομηχανικού* · 
κτηρίου ή δέκα τοις εκατόν τής όΰτω διενεργηθείσης κε
φαλαιουχικής δαπάνης έφ* οίουδήποτε άλλου κτηρίου :»' 

(δ) διά τής καταργήσεως τής παραγράφου (Hi) τής επιφυλάξεως 
τής παραγράφου (γ) αύτου καΐ τής αντικαταστάσεως αυτής 
διά τής ακολούθου : · . 

«(iii) διά τους σκοπούς τής παραγράφου (α) του παρόν
τος εδαφίου, ή διάρκεια χρήσεως κτηρίου άλλου ή βιο
μηχανικού ή ξενοδοχειακού τοιούτου ορίζεται είς τριά
κοντα τρία έ'τη ή δέ βιομηχανικού ή ξενοδοχειακού 
κτηρίου είς είκοσι πέντε έτη, έν περιπτώσει δέ μετα
βιβάσεως του κτηρίου ή πωλήσεως ή άλλως πως, δ 
νέος Ιδιοκτήτης δικαιούται νά απαίτηση ώς προς τήν 
ύπόλοιπον διάρκειαν χρήσεως του κτηρίου τό άπαρά
γραφον ύπόλοιπον του ποσού τό όποιον αρχικώς έστοί
χισε τό. κτήριο ν τούτο, άφοΟ αφαίρεση έξ αύτου τό 

: · * . ' ποσόν οίασδήποτε αφαιρέσεως προς έξίσωσιν ή πρόσ
θεση είς αυτό τό ποσόν οιασδήποτε προσθέσεως προς 

■·.■··· έξίσωσιν». . " . ,: 

(2) Τό εδάφιον (3) του άρθρου 12 του δασικού νόμου διά του 
παρόντος τροποποιείται διά τής έξ αύτου διαγραφής τών λέξεων 
«τής προνοουμένης έν τω άρθρω 36» (33η γραμμή). 

(3) Τό εδάφιον (10) (ώς εκτίθεται έν τω άρθρω 12 του Πίνακος 
τοΟ περί Φορολογίας τού ΕΙσοδήματος (Ξένων Προσώπων) (Τρόπο 2ΐτοθΐ966. 
ποιητικού) Νόμου του 1966) του άρθρου 12 του βασικού νόμου διά 
του παρόντος τροποποιείται διά τής έξ αύτου διαγραφής τών λέξεων 
«αρχική έκπτωσις» (2α γραμμή) καΐ τής αντικαταστάσεως αυτών 
διά τών λέξεων «£κπτωσις λόγω επενδύσεως». 

9. Τό άρθρον 13 του βασικού νόμου διά του παρόντος, τροποποιείται Τροποποίησις 
διά τής διαγραφής τής έν. τέλει τής παραγράφου (μ) αύτου τελείας τοΟ βρθρου 13 
και τής προσθήκης τών ακολούθων : τοΟβασικοΟ 

«πλην φόρου επιβληθέντος έπί τής τοιαύτης περιουσίας μου* 
89 τοϋ 1962. δυνάμει τών διατάξεων του περί Φορολογίας 'Ακινήτου 

(Αστικής) Ιδιοκτησίας Νόμου του 1962.». 

10. Τό άρθρον 15 του βασικού νόμου διά του παρόντος καταρ. Κατάργηση 
γεΐται και αντικαθίσταται διά του ακολούθου νέου. άρθρου : τοΟβρθρου 15 
«Εκπτωα.ς 15—(1) Όσάκις τό ποσόν ζημίας τόόποιον, έάν κέρδος ^ ο " " ^ 
δια ζημίας. ^ ΰφελος θά έφορολογήτο δυνάμει του άρθρου. 5, είναι το άντικατάστα 

σουτο ώστε νά μή δύναται νά συμιμηφισθή καθ* όλοκλη οιςοΛτοσ 
ρίαν μετά τοΟ έξ άλλων πηγών έίσοδήματος προσώπου Ι " ^ 0 " 
τινός διά τό αυτό φαρολογικόν. Ιτος, τό ποσόν τής τοιαύτης ρ ρου" 
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Ίροιιοποίησις 
ίου άρθρου 1 6 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
ιοϋ βασικού 
νόμου διά 
τής ένθέσεως 
νίων 
Αρθρων. 

ζημίας, καθ' ην έκτασιν τοΰτο δέν συμψηφίζεται οϋτω, με
ταφέρεται καί, τηρουμένων των εφεξής διατάξεων, συμψη
φίζεται μετά τοϋ κατά τά επόμενα ετη εισοδήματος του 
προσώπου τούτου μέχρις ότου ή ζημία αϋτη άποσβεσθή. 

(2) Ουδέν των έν τω'παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων 
ερμηνεύεται ώς επιτρέπον τον συμψηφισμόν. ζημίας έπι
συμβάσης έν εμπορική ή βιομηχανική επιχειρήσει, έπιτη
δεύματι ή βιοτεχνία, έλευθερίω ή άλλω τινι έπαγγέλματι. 
άσκουμένω έκτος τής Δημοκρατίας, έκτος έάν δ έλεγχος 
της τοιαύτης εμπορικής ή βιομηχανικής επιχειρήσεως, επι
τηδεύματος ή βιοτεχνίας, ελευθερίου ή άλλου τινός επαγ
γέλματος άσκήται έκ τής Δημοκρατίας.». 

11.—(1) Τό εδάφιον (1) του άρθρου 16 του βασικού νόμου διά 
του παρόντος τροποποιείται ως ακολούθως : 

(α) διά της έν τή ύποπαραγράφω (i). αύτου διαγραφής των λέ
ξεων «πεντήκοντα λιρών» (1η γραμμή) και τής άντικατα
.στάσεως αυτών διά τών λέξεων «έβδομήκοντα πέντε λιρών»' 

(β) διά τής έν τή ύποπαραγράφω (ϋ) αύτοΟ διαγραφής τών λέ
ξεων «έβδομήκοντα πέντε λιρών» (1η γραμμή) και τής αντι
καταστάσεως άΰτών διά τών λέξεων «εκατόν λιρών»' 

(γ) διά τής έν τή ύποπαραγράφω (Hi) αύτοΰ διαγραφής τών λέ
. ξεων «είκοστόν εβδομον» (5ή γραμμή) και τής αντικαταστά

σεως αυτών διά τών λέξεων «είκοστόν ογδοον» και τής δια
'■ γραφής τής λέξεως «τριακοσίας» (12η γραμμή) και τής αντι

καταστάσεως αυτής διά τής λέξεως «τετρακοσίας». 
(2) Τό εδάφιον (3) του άρθρου 16 του βασικού νόμου διά του 

παρόντος τροποποιεΐταιδιά τής διαγραφής τών έν τέλει αύτου λέξεως 
και αριθμού «άρθρω 21» και τής αντικαταστάσεως αυτών διά τών 
λέξεων καΐ αριθμών «έδάφίω (2) του άρθρου 22». 

12. Ό βασικός νόμος διά του παρόντος τροποποιείται διά τής έν 
αύτώ ένθέσεως, ευθύς μετά τό άρθρον 16, τών ακολούθων δύο νέων 
άρθρων, τών άρθρων. 17, 18 καΐ .19 έπαναριθμουμένων ώς άρθρων 
19, 20 και 21 αντιστοίχως : 

17.—(1) Έάν οιονδήποτε φυσικόν πρόσωπον απόδειξη 
δτι συντηρεί ιδία αύτου δαπάνη οιονδήποτε πρόσωπον τό 
όποιον εΐναι συγγενής αύτου ή τής συζύγου του, δικαιούται 
εις έκπτωσιν έκ πεντήκοντα λιρών δι' εκαοτον τοιούτον 
συγγενή. 

(2) 'Οσάκις δύο ή πλείονα πρόσωπα άπό κοινού συντη
ρώσιν οιονδήποτε τοιούτον συγγενή ώς προηγουμένως ανε
φέρθη, ή έν τω έδαφίω (1) αναφερομένη έκπτωσις έκ πεν
τήκοντα λιρών κατανέμεται μεταξύ αυτών είς τοιαύτας 
αναλογίας οίας ό "Εφορος θέλει ορίσει. 

(3) Ουδεμία ίίκπτωσις χορηγείται δυνάμει του παρόντος 
άρθρου έν σχέσει προς οιονδήποτε συγγενή του οποίου ό 
μέσος δρος του είσοδήματος κατά τά αμέσως προηγού
μενα του φορολογικού έτους τρία έτη υπερέβαινε τό ποσόν 
τών εκατόν λιρών. 

(4) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ή λέξις 
'συγγενής' σημαίνει πατέρα, μητέρα, άδελφόν f) άδελφήν 
καΐ περιλαμβάνει τέκνον σωματικώς ή διανοητικώς άνά
πηρον διά τό όποιον τό φυσικόν πρόσωπον δέν δικαιούται 
είς £κπτωσιν δυνάμει του άρθρου 16. 

«"Εκπτωσις 
δι* εξαρτώ

μενους 
συγγενείς. 
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Εκπτωσις 18.—(1) Έ ά ν πρόσωπον άποδείξη δτι καθ* οίονδήποτε 
λόγφγήρα χ ρ 0 ν ο ν εντός του φορολογικού έτους εΐτε τόυτο είτε ή σύ

ζυγος του τής οποίας τό εΙσόδημα φορολογείται έπ* ονό
ματι αύτου είχε τήν ήλικίαν των έξήκοντά πέντε ετών ή 
μεγαλυτέρου/ ήλικίαν, δικαιούται είς έκπτωσιν εκατόν 
λιρών. 

(2) 'Οσάκις τό είσόδημα της συζύγου φορολογήται κε
χωρισμένως έπ' ονόματι αύτης, ή έξ εκατόν λιρών έκπτω
σις κατανέμεται μεταξύ των δύο συζύγων καθ* 8ν τρόπον 
ό "Εφορος θέλει ορίσει.». 

13. Τό εδάφιον (1) του άρθρου 19 (ώς; τούτο έπανηριθμήθη) του Τροποποίησις 
βασικού νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιείται ώς ακολούθως : τοθ<5ρθρου ι? 

(ώςτουτο 
(α) Διά της καταργήσεως τών παραγράφων (α) και (β) αύτου &ιανηριθ

καί της αντικαταστάσεως αυτών δια τών ακολούθων, τών μήθη) τοϋ 
παραγράφων (γ) , (δ) και (ε) αύτου έπαναριθμουμένων ώς ®"σικου 

παραγράφων (δ), (ε) και (στ), αντιστοίχως : 
«(α) θά £χη ασφαλίσει τήν ζωήν αύτου ή της συζύγου 

. του αντί καθωρισμένου ή δυναμένου νά καθορισθη ποσού 
πληρωτέου έπί τώ θανάτω,. τά δέ σχετικά ασφάλιστρα 
έχαιρον δικαιώματος εκπτώσεως διά τό φορολογικόν έτος 
1960 δυνάμει του περί Φορολογίας του Είσοδήματος Νόμου, 

κεφ. 323. Κεφ.,323· ή . . ' . · · 
(β) θά Ιχη ασφαλίσει τήν ζωήν αύτου f) της συζύγου 

του αντί καθωρισμένου ή δυναμένου νά καθορισθη ποσού 
πληρωτέου έπί τώ θανάτω, παρ* οιαδήποτε ασφαλιστική 
εταιρεία διεξαγούση εργασίας έν τη Δημοκρατία και έχού
ση γραφεΐον ή. κέντρον εργασιών έν αύτη, τά δέ σχετικά 
ασφάλιστρα ήδύναντο νά τύχωσιν εκπτώσεως δυνάμει του 
Ισχύοντος τότε νόμου δι' οίονδήποτε τών κατόπιν τοΰ Φο
ρολογικού έτους I960 φορολογικών ετών, άλλα προ της 

. ν , , * ενάρξεως τής,,Ισχύός της παρούσης παραγράφου' ή 
(γ) θά'έχη ασφαλίσει, κατά ή μετά τήν ήμερομηνίαν 

της ενάρξεως της Ισχύος της παρούσης παραγράφου, τήν 
ζωήν αύτοΟ ή της συζύγου του αντί καθωρισμένου ή δυνα
μένου νά καθορισθη πόσου πληρωτέου έπί τώ θανάτω, δι* 
εγχωρίου ασφαλιστηρίου, ώς του.ο ορίζεται έν τω δρθρω '· 

27τοθΐ967. 2 τοΰ περί 'Ασφαλιστικών Εταιρειών Μόμου του 1967* ή». 
(β) διά της έν τέλει αύτου προσθήκης της ακολούθου δευτέρας 

επιφυλάξεως : 
«Νοείται περαιτέρω δτι ουδείς δρος επιβαλλόμενος υπό 

του Εφόρου δυνάμει της παραγράφου (ε) θά περιορίζη 
. τήν. έ'κπτωσιν άναφορικώς προς τάς υπέρ οίουδήποτε φυ

σικού, προσώπου συνεισφοράς είς . Ταμεΐον Συντάξεων ή 
Προνοίας είς ποσοστόν κατώτερον τών δέκα .τοις εκατόν 

• τών αποδοχών τοΰ φυσικού τούτου προσώπου.».. 

14. Τό άρθρον 20 (ώς τόΰτο έπανηριθμήθη) τοΰ βασικού νόμου Τροποποίησις 
διά του παρόντος τροποποιείται διά της έν αύτώ ένθέσεως, εύθυς το° άρθρου 20 
μετά τήν λέξιν «διαμένόν» (2ά γραμμή), τών λέξεων «ή συνήθως δια ί6*"100*0 

μένον»; ; / ν : ■■;... ■;...,.„/:.; . ; : . ,,. *.;■ μ ^ > ^ 
 ···; . ·  . ■ · .  ·   βασικοΟ 

Γ · ·'  > νόμου. 
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Κατάργησις 
των Ορθρων 
2 0 κ α 1 2 1 

του βασικοί) 
νόμου καΐ 
άντι.κατάστα
σις αυτών 
διά νέων 
άρθρων. 

Κατάργησις 
των άρθρων 
22 έως 24 

του' βασικού 
νόμου καΐ 
άντικατάστα
οτασίς των 
διά νέου 
Μέρους. 

«Κερδαινό 
μενον εΐσό
δημα κσΐ 
Ετερον eloo 
δημα της 
συζύγου. 

15. Τά άρθρα 20 καΐ 21 του βασικοΟ νόμου διά του παρόντος 
καταργούνται καΐ αντικαθίστανται διά των ακολουθιών : 

22,—(1) Τό κερδαινόμενον εΙσόδημα έγγαμου γυναικός 
συμβιούσης μετά του συζύγου της φορολογείται, διά τους 
σκοπούς τοΟ παρόντος Νόμου, κεχωρισμένως έπ* ονόματι 
αύτη ς. 

(2) Παν εΙσόδημα άλλο ή τό υπό έγγαμου γυναικός 
συμβιούσης μετά τοΟ συζύγου της κερδαινόμενον εισό
δημα λογίζεται, διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, 
ώς εΙσόδημα του συζύγου καΐ φορολογείται έπ* ονόματι 
του συζύγου : 

Νοείται δτι, παρά τό γεγονός δτι δέν επεβλήθη φορο
λογία έπ' αύτης, δυνατόν να άπαιτηθή παρά της συζύγου 
δπως αϋτη καταβάλη τοσούτο μέρος του έπί του συζύγου 
επιβληθέντος συνολικού φόρου δσον ε'χει τόν αυτόν λόγον 
προς τόν συνολικόν τοΟτον φόρον ώς τό φορολογηθέν έπ' 
ονόματι του συζύγου εΙσόδημα της συζύγου προς τό έπί 
τοΟ συζύγου φορολογηθέν συνολικόν εισόδημα του συζύ
γου καΐ της συζύγου. 

(3) Ουδέν των έν τω παρόντι έδαφίω διαλαμβανομένων 
κωλύει τήν έπί τω Ιδίω αύτης ονόματι φορολογίαν γυναι
κός συμβιούσης μετά του συζύγου της άναφσρικώς προς 
εΙσόδημα ληφθέν ύπ' αυτής Ιδίω δικαίω άλλα φορολογη
τέον έπ* ονόματι του συζύγου της, οσάκις ό σύζυγος άπου
σιάζη έκ της Δημοκρατίας. 

23. Κατά τήν έξακρίβωσιν του φορολογητέου εισο
δήματος οίουδήποτε φυσικού προσώπου τό όποιον είναι 
Ιγγαμον καΐ του οποίου ή σύζυγος συμβιοϊ μετ' αύτου, 
χορηγείται έ"κπτωσις έβδομήκοντα πέντε λιρών διά τήν 
σύζυγον : 

Νοείται δτι, έάν ή σύζυγος κέκτηται είσόδημα έξ επεν
δύσεως τό όποιον περιελήφθη εις τό εΙσόδημα του συζύγου, 
χορηγείται περαιτέρω έ'κπτωσις ΐσή προς τό ποσόν του 
τοιούτου είσοδήματος. της συζύγου άλλ' έν ουδεμία περι

. πτώσει υπερβαίνουσα τάς πεντήκοντα λίρας.». 

16. Τά άρθρα 22 εΌος 24 του βασικού νόμου διά του παρόντος 
καταργούνται καΐ αντικαθίστανται διά των ακολούθων νέου Μέρους 
και άρθρων : ■ ·  . . 

«ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ 
Είδικοί τρόποι φορολογίας ώρισμένων είδών είσοδήματος 

24. 'Ανεξαρτήτως παντός έν τω παρόντι Νόμω καΐ έν 
τω Δευτέρω Παραρτήματι του παρόντος Νόμου διαλαμ
βανομένου, επιβάλλεται φόρος εις τάς καθοριζομένας 
περιπτώσεις και ώς προβλέπεται έν τω παρόντι Μέρει. 

25. Είς τήν περίπτωσιν ασφαλιστικής εταιρείας (άλλης 
ή εταιρείας ασφαλειών ζωής), είτε αυτή είναι εταιρεία 
άλληλασφαλίσεως (mutual) είτε συνήθης μετοχική εται
ρεία (proprietary) οσάκις τά κέρδη ή τά οφέλη προκύ
πτωσίν έν μέρει έκτος της Δημοκρατίας, τά κέρδη ή οφέλη 
έπί των Οποίων είναι καταβλητέος φόρος έξακριβουνται 
διά της λήψεως του ακαθαρίστου ποσοό ασφαλίστρων καΐ 
τόκων και άλλου εΙσοδήματος είσπραχθέντων ή είσπρα
χθησομένων έν τ|) Δημοκρατία αφαιρουμένων οιωνδήποτε 
ασφαλίστρων έϊιιστραφέντων είς τους ήσφαλισμένους και 

"Εκπτωσις 
διά τήν 
σύζυγον ή 
τό εΙσόδημα 
της συζύγου. 

ΕΙδικοΙ 
τρόποι 
φορολογίας. 
Δεύτερον 
Παράρτημα. 

Έταιρεϊαι 
έπιδιδόμεναι 
είς άσφα
λιστικάς 
εργασίας 
αλλάς ή" 

ασφαλείας 
ζωής. 
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ασφαλίστρων δι ' άντασφαλίσεις, της έκ. του υπολοίπου 
τούτου αφαιρέσεως αποθεματικού δι ' άπαρσγράφους κιν
δύνους κατά τό ποσοστόν τό όποιον υίοθέτησεν ή εταιρεία 
έν σχέσει προς τάς έν γένει επιχειρήσεις της δια τοιούτους 
κινδύνους κατά τό τέλος τοΟ έτους του προηγουμένου του 
φορολογικού έτους και της είς τούτο προσθέσεως αποθε
ματικού υπολογιζόμενου ομοίως δι* άπαραγράφους κιν
δύνους έκκρεμοΰντας κατά τήν έναρξιν του έτους του 
προηγουμένου του φορολογικού έτους, και της έκ του 
ούτως ευρεθέντος ποσού αφαιρέσεως των πραγματικών 
ζημιών μειωμένων κατά τό ποσόν τό όποιον άνεκτήθη έν 
σχέσει προς αύτάς δυνάμει άντασφαλίσεως, των δαπανών 
αντιπροσωπείας έν τη Δημοκρατία καΐ δικαίας αναλογίας 
των δαπανών της έδρας της εταιρείας. 

Έταιρεϊοα 26. Είς τήν περίπτωσιν εταιρείας ασφαλειών ζωής, είτε 
ασφαλείας αυτή είναι εταιρεία άλληλασφαλίσεως (mutual) εΐτε συνή
ζα%. θης μετοχική εταιρεία (proprietary), τά κέρδη ή οφέλη έπί 

των οποίων είναι καταβλητέος φόρος είναι τό είσόδημα 
έξ επενδύσεων αφαιρουμένων τών δαπανών διαχειρίσεως 
περιλαμβανομένων και τών προμηθειών : 

Νοείται δτι οσάκις τοιαύτη εταιρεία είσέπραξεν ασφά
λιστρα έκτος της Δημοκρατίας, τά κέρδη ή οφέλη θά 
έχωσι τον αυτόν λόγον προς τό συνολικόν είσόδημα έξ 
επενδύσεων τής εταιρείας ως τά έν τη Δημοκρατία εισ
πραχθέντα ασφάλιστρα προς τό συνολικόν ποσόν τών 
εισπραχθέντων ασφαλίστρων, αφαιρουμένων έκ του ούτως 
ευρεθέντος ποσοΟ τών δαπανών αντιπροσωπείας έν τη 
Δημοκρατία και δικαίας αναλογίας τών δαπανών τής 
έδρας της εταιρείας. 

Ναυτιλιακοί 27.—(1) Είς τήν περίπτωσιν πλοιοκτήτου, λογίζετα ι ώς 
εγχειρήσεις. αποτελούν τά κέρδη ή οφέλη της επιχειρήσεως του ώς 

πλοιοκτήτου, έάν ούτος προσαγάγη είς τόν "Εφορον 
πιστοποιητικόν ώς τό άναφερόμενον έν τω έδαφίω (2) ή 
μεριμνήση δπως προσαχθή τοιούτο πιστοποιητικόν, ποσόν 
τό όποιον έχει τόν αυτόν λόγον προς τά ποσά τά όποια 
εϊναι πληρωτέα δι* είσιτήρια ή ναΟλα επιβατών, εμπορευ
μάτων ή ταχυδρομείων έπιβιβαζομένων ή φορτωνομένων 
έν τη Δημοκρατία ώς ό λόγος τών ύπό του έν λόγω πιστο
ποιητικού δεικνυομένων συνολικών κερδών του κατά τήν 
σχετικήν λογιστικήν περίοδον προς τά ακαθάριστα είσο
δήματά του κατά τήν περίοδον ταύτην. 

(2) Τό έν τω έδαφίω (1) άναφερόμενον πιστοποιητικόν 
δέον νά είναι πιστοποιητικόν ύπό της φορολογικής αρχής 
της χώρας ένθα κείται ή έδρα της επιχειρήσεως του πλοιο
κτήτου καί δέον νά δηλοΐ— 

(i) δτι ό πλοιοκτήτης παρέσχε, προς ίκανοποίησιν τής 
, τοιαύτης αρχής, λογαριασμόν τοΟ συνόλου τής επι

χειρήσεως του" και 
(ii) τόν λόγον τόν όποιον έχουσι τά κέρδη ή οφέλη του 

κατά τήν σχετικήν λογιστικήν περίοδον, υπολογι
ζόμενα συμφώνως προς τόν περί φορολογίας είσο
δήματος νόμον της χώρας ταύτης, αφαιρουμένου του 
τόκου έπι παντός χρηματικού ποσού δοα/εισθέντος 
καί χρησιμοποιηθέντος προς κτήσιν τών κερδών καί 
οφελών τούτων, προς τό άκαθάριστον είσόδημα του 
στόλου ή του σκάφους του πλοιοκτήτου κατά τήν 
περίοδον ταύτην. 
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Ειδική, 
απαλλαγή 
άναφορικώς 
προς κέρδη 
έκ πλοίων ί\ 
αεροσκαφών 
δπου υφίσταν
ται άμοιβαΐαι 
παραχώρή" 
σεις. 
47 τοϋ 1963 

. 34 τοϋ1965 
7 0 τ ο ϋ 1 9 6 8 . 

Πρόσωπα 
διαμένοντα 
προσωρι
νώς έν tfj 
Δημοκρατία. 

Φορολογία 
επί τοΟ 
ακαθαρίστου 
ποσοΟ δι
καιωμάτων 
πνευματικής 
Ιδιοκτησίας, 

. δικαιωμάτων 
εκμεταλλεύ
σεως, αποζη
μιώσεως, 
κ.λ.π. 

Μισθώματα 
ταινιών 
.κ.λ.π.■ 

(3) Έάν τα κέρδη ή οφέλη πλοιοκτήτου τινός ύπελογί
σθησαν έφ' οίασδήποτε βάσεως άλλης^ή τοΟ λόγου των 
κερδών ή οφελών ό όποιος δεικνύέται υπό πιστοποιητικού 
ως προανεφέρθη και επεβλήθη φορολογία συμφώνως προς 
την έν λόγω δασιν, έπί τη προσαγωγή πιστοποιητικού ώς 
προβλέπεται έν τω έδάφίω (2) καθ* οιονδήποτε χρόνον 
εντός δύο ετών άπό της λήξεως του φορολογικού έτους !ό 
πλοιοκτήτης δικαιούται είς τοιαύτην άναθεώρησιν οία θά 
άπητεΐτο προς άνάγνώρισιν τοϋ ρηθέντος πιστοποιητικοΰ 
και προς έπιστροφήν οιουδήποτε υπερβάλλοντος φόρου ό 
όποιος κατεβλήθη. 

(4) Έν τω παρόντι άρθρω, ό δρος 'πλοιοκτήτης' ση
μαίνει ίδιοκτήτην ή ναυλωτήν πλοίου του οποίου ή Μδρα 
της επιχειρήσεως κείται έκτος της Δημοκρατίας. 

28.— (!) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΟ άρθρου 3 των 
περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Φορολογικοί Διατάξεις) Νό
μων του 1963 έως 1968, τα κέρδη ή οφέλη τά όποια προ
κύπτουν έκ της επιχειρήσεως της εκμεταλλεύσεως πλοίων 
ή αεροσκαφών ή οποία διεξάγεται ύπό προσώπου μή δια
μένοντος έν τη Δημοκρατία απαλλάσσονται του φόρου, 
νοουμένου δτι ό Υπουργός Οικονομικών Ικανοποιείται δτι 
ανάλογος απαλλαγή έκ φορολογίας εισοδήματος χορη
γείται υπό της χώρας έν τη οποία διαμένει τό πρόσωπον 
τούτο, είς πρόσωπα διαμένοντα έν τη Δημοκρατία. 

(2) Έ ν τω παρόντι άρθρω, ό δρος 'έπιχείρησις εκμεταλ
λεύσεως πλοίων ή αεροσκαφών* σημαίνει την ύπό ιδιοκτή
του ή ναυλωτοΟ πλοίων ή αεροσκαφών διεξαγομένην έπι
χείρησιν, εταιρεία δέ τις θεωρείται ώς διαμένουσα έν 
εκείνη μόνον τή χώρα ένθα ασκούνται ή κεντρική διοίκη
σις και ό Ιλεγχος τών επιχειρήσεων αύτης. 

29. Δέν καταβάλλεται φόρος άναφορικώς προς οιονδή
ποτε εισόδημα πηγάζον έκτος της Δημοκρατίας και λαμ
βανόμενον έν τη Δημοκρατία ύφ' οιουδήποτε προσώπου 
τό όποιον ευρίσκεται έν τη Δημοκρατία διά προσωρινόν 
τίνα σκοπόν μόνον και ουχί μετά προθέσεως δπως από
κτηση έν αύτη διαμονήν και τό όποιον δεν §χει όντως δια
μείνει έν τη Δημοκρατία, είς μίαν ή πλείονας περιπτώσεις, 
διά περίοδον συνολικώς ΐσην προς εξ μήνας κατά τό £τος 
τό προηγούμενον του φορολογικοΟ £τους. 

30. Τό άκαθάριστον ποσόν οιωνδήποτε δικαιωμάτων 
πνευματικής Ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως, 
αποζημιώσεως ή άλλου εισοδήματος κτώμενου έκ πηγών 
εντός της Δημοκρατίας ύφ' οιουδήποτε φυσικού προσώπου 
τό όποιον δέν διαμένει συνήθως έν τή Δημοκρατία ή ύφ' 
οιουδήποτε οργανισμού προσώπων μή επιδιδομένων είς 
οιονδήποτε έμπόριόν ή έπιχείρησιν έν τη Δημοκρατία ώς 
αντιπαροχή διά τήν χρήσιν, ή διά τό προνόμιον της χρή
σεως, οιουδήποτε συγγραφικού δικαιώματος, δικαιώματος 
εκμεταλλεύσεως, σχεδίου, μυστικού τρόπου κατασκευής ή 
τύπου, έμπορικρΟ σήματος, μεθόδου ή άλλης παρόμοιας 
Ιδιοκτησίας, ή ώς αντιπαροχή διά τεχνικήν βοήθειαν, υπό
κειται, είς φορολογίαν κατά συντελεστήν εκατόν μίλς κατά 

. λίραν. 
31. Τό άκαθάριστον ποσόν οίόυδήποτε μισθώματος διά 

τήν έν τη δημοκρατία προβολήν κινηματογραφικών ται
νιών "(είτε τό μίσθωμα τορτοεΤναι ώρισμένον είτε συνί
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Κέρδη 
ττροσώτκον 
<5.'κοϋντων 
ελευθέρια 
επαγγέλματα 
καλλιτεχνών, 
κ.λ.π. 

Άφαίρεσις 
φόρου προ 
της διενερ

γείας πλη

ρωμής κα'ι 
αποστολή 
τοΟ αφαιρε

θέντος φόροι.' 
εις τον 
"Εφορον. 

σταται εις ποσοστόν των ακαθαρίστων εισπράξεων) τό 
όποιον κτάται οιονδήποτε πρόσωπον'τό όποιον δέν διαμένει 
συνήθως έν τη Δημοκρατία υπόκειται είς φορολογίαν κατά 
συντελεστήν πεντήκοντα μιλς κατά λίραν. 

32. Τό άκαθάριστον εϊσόδημα.τό όποιον κτάται οιονδή
ποτε, φυσικόν πρόσωπον τό όποιον δέν διαμένει συνήθως 
έν tfj Δημοκρατία έκ της έν τη" Δημοκρατία ασκήσεως 
οιουδήποτε ελευθερίου ή άλλου επαγγέλματος, ή αμοιβή 
προσώπων παρεχόντων ψυχαγωγίαν είς τό κοινόν και μη 
συνήθως διαμενόντων έν τη Δημοκρατία και αί ακαθάρι
στοι είσπράξεις οιουδήποτε θεατρικού, μουσικού ή άλλου 
ομίλου έκ του εξωτερικού παρέχοντος ψυχαγωγίαν είς τό 
κοινόν αί όποΐαι προκύπτουσιν έκ παραστάσεων έν τη Δη
μοκρατία (είτε αί παραστάσεις αδται δίδονται διά κοινόν 
λογαριασμόν απάντων ή τίνων των μελών του ομίλου είτε 
μή) υπόκεινται είς φορολογίαν κατά συντελεστήν εκατόν 
μιλς κατά λίραν : 

Νοείται δτι οσάκις οιαδήποτε τοιαύτη αμοιβή καταβάλ
λεται είς οιονδήποτε τοιούτο φυσικόν πρόσωπον Οπό μορ
φήν μισθού ή αποδοχών δυνάμει συμβάσεως παροχής υπη
ρεσιών, αί διατάξεις του άρθρου 49 και οιωνδήποτε κανο
νισμών δυνάμει του άρθρου 52 οι όποιοι αναφέρονται είς 
την παρακράτησιν φόρου εξ αποδοχών δέν εφαρμόζονται : 

Νοείται περαιτέρω δτι οσάκις δυνάμει τοΰ παρόντος 
άρθρου επιβάλλεται φορολογία έφ' οιουδήποτε ομίλου, τά 
συνιστώντα τούτον μέλη δέν υπόκεινται εϊς φορολογίαν. 

33.—(1) Οιονδήποτε πρόσωπον τό όποιον συνάπτει οιαν
δήποτε σύμβασιν μεθ' οιουδήποτε φυσικοί) προσώπου τό 
όποιον δέν διαμένει συνήθως έν τη Δημοκρατία ή μεθ' οιου
δήποτε οργανισμού προσώπων ό όποιος δέν επιδίδεται είς 
την διεξαγωγήν οιουδήποτε εμπορίου ή επιχειρήσεως έν 
τί] Δημοκρατία, έν σχέσει προς δοσοληψίας της έν τοις 
άρθροις 3G, 31 και 32 εκτιθέμενης φύσεως, οφείλει δπως 
παρακράτηση φόρον κατά τους έν τοϊς ρηθεΐσιν άρθροις 
εκτιθεμένους συντελεστάς έξ οιωνδήποτε εισπράξεων διε
νεργουμένων έκ μέρους του τοιούτου φυσικού προσώπου ή 
οργανισμού προσώπων ή έξ οιασδήποτε πληρωμής γενο
μένης ή γενησομένης προς τό τοιούτο πρόσωπον ή όργα
νισμόν και άποστείλη τούτον πάραυτα προς τον "Εφορον, 
όμου μετά καταστάσεως παρεχούσης πλήρη στοιχεία τών 
συνθηκών συνεπεία τών οποίων έγένετο ή άφαίρεσις και 
δεικνυουσών πώς ύπελογίσθη ό αφαιρεθείς φόρος. 

(2) Οιοσδήποτε φόρος απαιτούμενος δπως παρακρα
τηθη δυνάμει τών διατάξεων τού* εδαφίου (1) θεωρείται 
ως φόρος επιβληθείς επί του προσώπου παρά του οποίου 
απαιτείται δπως ό έν λόγω φόρος παρακρατηθη καί δύ
ναται νά άνακτηθη έξ αύτου καθ' οιονδήποτε τρόπον προ
βλεπόμενον έν οίωδήποτε νόμω διέποντι τήν εΐσπραξιν 
φόρων : 

Νοείται δτι ουδέν τών έν τώ παρόντι άρθρω διαλαμβα
νομένων ερμηνεύεται ως κωλυον τον "Εφορον του νά ανά
κτηση τόν φόρον τούτον έκ του προσώπου τό όποιον έκέρ
δισε τό εισόδημα επί του οποίου επεβλήθη ό φόρος, παρά 
τό γεγονός δτι δέν επεβλήθη φορολογία επί του προσώπου 
τούτου : 
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Έτιαναρίθ . 
μησις τοΰ 
Τρίτου, 
Τετάρτου 
καΐ Πέμπτου 
Μέρους 
καΐτων . . 
άρθρων 
25 έως 29. 
Τροποποίησις 
τοΟ άρθρου 
36 (ώςτοΰτο 
έπανηριθμήθή) 
τοΰ βασικού 
νόμου. 
ΤροποποΙησις · 
τοΰ άρθρου 
38 (ώς τοΰτο 
έπανηριθμήθή) 
τοΰ βασικοΰ 
νομού. 

Τροποποίησις 
του βασικοΰ 
νόμου διά 
της ένθέσεως 
νέου άρθρου. 

Νοείται περαιτέρω δτι οσάκις δέν παρέχονται καταοτά
' .'. . σεις·, ή άλλα στοιχειά, δ "Εφορος δύναται νά καθορίση, έξ 

όσων κάλλιον, δύν,αται να κρίνη, τό ποσόν τοΟ φόρου τό 
όποιον έδει νά είχε παρακρατηθή. 

(3) Έάν οιοσδήποτε τοιοΟτος φόρος δέν παρακρατηθη 
ή έάν παρακρατηθείς δέν άποσταλίί εις τόν "Εφορον εντός 
του μηνός ό όποιος έπεται του μηνός έν τω όποίω έγένετο 
ή παρακράτησις, προστίθεται είς αυτόν, ώς τόκος, ποσόν 
ίσον προς τό καταδλητέον έν περιπτώσει καθυστερήσεως 
πληρωμής φόρου ποσόν, αϊ δέ διατάξεις οιουδήποτε νόμου 
άφορώντος είς τήν είσπραξιν και άνάκτησιν φόρων εφαρ
μόζονται έπι τής εισπράξεως και ανακτήσεως του τόκου 
τούτου. ■' ' ' "'. 

(4) Αϊ διατάξεις οιουδήποτε νόμου άφορώντος είς εν
στάσεις και πρόσφυγας εφαρμόζονται έφ* οίασδήποτε απο
φάσεως, του Εφόρου δυνάμει του.παρόντος άρθρου, άλλ* 
ή καταβολή του απαιτηθέντος φόρου δέν αναστέλλεται εκ
κρεμούντος του αποτελέσματος της τοιαύτης ενστάσεως 
ή προσφυγής.». 

17..Τό Τρίτον, Τέταρτον και τό Πέμπτον Μέρος του δασικού νόμου 
επαναριθμούνται ώς. Μέρος Τέταρτον, Μέρος Πέμπτον καΐ Μέρος 
"Εκτον; αντιστοίχως, καΐ τά άρθρα 25 εως 29 επαναριθμούνται ώς 
άρθρα 34 εως 38, αντιστοίχως. 

18. Τό άρθρον 36 (ώς τούτο έπανηριθμήθή) του δασικού νόμου 
διά τοΰ παρόντος τροποποιείται διά της έν αύτω ένθέσεως, ευθύς 
μετά τήν λέξιν «φόρου», εις, τε τήν Ιην καΐ τήν 3ην γραμμήν, των 
λέξεων «ή προσωπικόυ,φόράυ>>. ,  ' " . " , ; 

19. Τό άρθρον .38 (ώς τούτο έπανηριθμήθή) του δασικού νόμου 
διά του παρόντος τροποποιείται διά της διαγραφής των εδαφίων (3) 
£ως (7) αυτού. 

20. Ό (δασικός νόμος διά του παρόντος τροποποιείται διά της έν 
αύτω ένθέσεως, έύθύς μετά τό άρθρον 38 (ώς τούτο έπανηριθμήθή), 
τοΰ ακολούθου νέου άρθρου : 
«Πρόσωπον . 
μή διαμένον 
έν τη Δημο
κρατία άλλα 
διεί,άγον 
εργασίας έν 
αύτη μετά 
ίτρασώπων 
διαμενόντων 
ij διεξαγόντων 
έμγασίας 
έν τη Δημο
κρατία. 

39.—(1) 'Οσάκις πρόσωπον τι μή διαμένον έν τη Δημο
κρατία διεξάγη εργασίας μετά προσώπου διαμένοντος ή 
διεξάγοντος εργασίας έν τη Δημοκρατία και ό "Εφορος 
κρίνη δτι, λόγω της στενής σχέσεως, μεταξύ του διαμέ
νοντος ή διεξάγοντος έν τη Δημοκρατία προσώπου καΐ του 
μή διαμένοντος έν τη Δημοκρατία προσώπου καΐ του ουσια
στικού έλεγχου ό Οποιος. ασκείται υπό του. δευτέρου έπί 
του πρώτου, ή πορεία των μεταξύ των προσώπων τούτων 
εργασιών δύναται νά διευθετηθή και δντως διηυθετήθη 
κατά τρόπον ώστε at έργασίαι at διεξαγόμεναι ύπό τοΟ 
διαμένοντος ή διεξάγοντος εργασίας έν τή Δημοκρατία 
προσώπου, ώς έκ της σχέσεως αύτοΰ μετά του μή διαμέ
νοντος έν τή Δημοκρατία προσώπου,, ουδέν δφελος άπέ
φερον εϊς τό διαμένον ή διεξάγόν εργασίας έν τη Δημο
κρατία πρόσωπον ή άπέφερον είς αυτό οφέλη κατώτερα 
των αναμενόμενων ρπως προκύψωσιν έκ των τοιούτων έρ
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νησιών, δύναται να διενεργηθη βεβοίίωσις και έπιδολή 
φόρου έπί τοΟ μή διαμένοντος έν τη Δημοκρατία προσώπου 
έπ* ονόματι του διαμένοντος ή διεξάγοντος εργασίας έν τη. 
Δημοκρατία προσώπου ώς έάν τοΟτο ήτο αντιπρόσωπος 
του μή διαμένοντος έν τη Δημοκρατία προσώπου. 

(2) Όσάκίς Ο "Εφορος κρίνή δτι το αληθές ποσόν των 
κερδών ή' οφελών οίουδήποτε. μή διαμένοντος έν τη Δημο
κρατία προσώπου τά όποια υπόκεινται είς φορολογίαν έπ' 
ονόματι προσώπου διαμένοντος fj διεξάγοντος εργασίας. 
έν τη Δημοκρατία δέν δύναται ανά πασαν περίπτωσιν να 

. έξακριδωθη ευκόλως, ό 'Έφορος δύναται νά προδη εις 
..(δεδαίωσιν και έπιβολήν φόρου έπί, του μή διαμένοντος έν 
τη Δημοκρατία προσώπου έπί δικαίας και ευλόγου ποσο
στιαίας αναλογίας του όλικου του κύκλου των εργασιών 

. αί όποΐαι διεξήχθησαν ύπό του μή διαμένοντος έν τη Δημο
κρατία προσώπου μέσω ή* μετά του διαμένοντος ή διεξά
γοντος εργασίας έν τη Δημοκρατία προσώπου έπ' ονόματι 
του οποίου δύναται νά φορολογηθη το έν λόγω πρόσωπον 
ώς προανεφέρθη, έν τοιαύτη δέ περιπτώσει αί διατάξεις 
του περί Καθορισμού του Ποσού καΐ Ανακτήσεως Φόρων 

τοθ 1963. Νόμου του 1963,αί όποΐαι άφορώσιν είς τήν παροχήν κατα
στάσεων ή στοιχείων ύπό προσώπων ενεργούντων έκ μέ
ρους άλλων επεκτείνονται ούτως ώστε νά άπαιτήται παρά 
του διαμένοντος ή διεξάγοντος εργασίας έν τη Δημοκρα
τία προσώπου δπως παράσχη καταστάσεις ή στοιχεία των 
εργασιών αί όποΐαι διενηργήθησαν ούτως ύπό του μή δια
μένοντος έν τη Δημοκρατίαπροσώπου μέσω f\ μετ' αύτοϋ, 
κατά τον αυτόν τρόπον ώς καταστάσεις f\ στοιχεία είσοδή
ματος δέον νά παρέχονται, ύπό προσώπων ενεργούντων 
έκ μέρους ανικάνων ή μή διαμενόντων έν τη Δημοκρατία 
προσώπων : 

Νοείται δτι το υψος της ποσοστιαίας αναλογίας καθο
ρίζεται έν έκαστη περιπτώσει αναλόγως της φύσεως των 
εργασιών. 

(3) Ουδέν των έν τω παρόντι άρθρω καθίστα πρόσω
πον μή διαμένον έν τη Δημοκρατία ύποκείμενον είς φορο
λογίαν έπ' ονόματι μεσίτου Ϋ\ παραγγελιοδόχου ή άλλου 
αντιπροσώπου εις περιπτώσεις καθ' άς δ τοιούτος μεσίτης, 
παραγγελιοδόχος ή άλλος αντιπρόσωπος δέν είναι έξόυ
σιοδοτημένον πρόσωπον ενεργούν τήν γενική ν άντιπροσώ

. πευσιν του μή διαμένοντος έν τη Δημοκρατία προσώπου 
ή πρόσωπον ύποκείμενον εις φορολογίαν ώς έάν ήτο άντι 
πρόσωπος συμφώνως προς τά εδάφια (1) και (2) του πα
ρόντος άρθρου άναφορικώς προς κέρδη ήλ οφέλη προκύ
ψαντα έκ πωλήσεων ή δοσοληψιών διενεργηθεισών μέσω 
τοϋ τοιούτου μεσίτου ή άντιπροοοπτου. 

(4) Το γεγονός δτι πρόσωπον μή διαμένον έν τη Δημο
κρατία διενεργεί πωλήσεις, ή δοσοληψίας μετ' άλλων μή 
διαμενόντων έν τη Δημοκρατία προσώπων ύπό συνθήκας 
αί όποΐαι καθιστώσι τούτο ύποκείμενον . εις φορολογίαν 
συμφώνως: προς τά εδάφια (1) και (2) έπ'.ονόματι προ
σώπου διαμένοντος f\ διεξάγοντος εργασίας έν τη Δημο
κρατία δέν καθίστα άφ* έ αυτού τό έν λόγω πρόσωπον ύπο
κείμενον είς φορολογίαν άναφόρικώς προς κέρδη ή οφέλη 
προκύπτοντα έκ των πωλήσεων ή δοσοληψιών τούτων.». 
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Τρο^οτ.οίησις 
τοϋ βασικού 
νόμου 6ι<Ί της 
κοπαργιιοί'.ις 
Μερών h'ii 
fipepi.n

Τροιιοιιυίηοις 
τοΰ βαοικοΰ 
νόμου διά 
της ένθέοεως 
νέοι Λρ(ιρου. 

Τροποτ;οΙησις 
τοΟ βασικού 
νόμου διά τής 
έπαναριθμή
οεως του 
Ενδεκάτου 
Μέρους 
αύτοΰ Kci 
καταργή 
σεως και έτια
ναριΟμήσεως 
όρθρων. 

Τρο.ιοττοίησις 
τοϋ άρθρου Λ1 
(ώς τούτο έπα
νηριθμήθη) 
τοΟ βασικοΟ 
νόμου. 

Τροποτιοίησις 
τοΰ βασικού 
νόμου διά της 
καταργήσεως 
τοϋ άρθρου 
56 καίτοΰ 
Δωδεκάτου 
Μέρους. 

Τροποιιοίηοις 
τοϋ βασικού 
νόμου διά τής 
έπαναριθμή

• οΓως του 
Δεκάτου 
Τρίτου 
Μέρους 
ώς Μέρους 
Ένατου καΐ 
άντικατα

στάοβωςτής 
έκίΜφαλΙδος 
ούτοΟ. 

^Μονομερής 
ε'κτιτωσις. 

2 1 . ( 1 ) Τά άρθρα 30 £ως 34 τοΰ βασικού νόμου διά του παρόντος 
καταργούνται, τοΰ άρθρου 35 αύτοΰ επαναριθμούμε νου ώς άρθρου 40. 

(2) Τά άπό τοΰ "Εκτου μέχρι του Ένατου Μέρη του βασικού 
νόμου (τά όποια περιλαμβάνουσι τά άρθρα 36 £ως 47 τόυ βασικοΰ 
νόμου) διά τοΟ παρόντος καταργούνται, του Δεκάτου Μέρους αύτοΰ 
έπαναριθμουμένου ώς Μέρους Έβδομου καΐ των άρθρων 48 καΐ 49 
του δασικού νόμου έπαναριθμουμένων ώς άρθρων 41 και 42. 

22. Ό βασικός νόμος διά του παρόντος τροποποιείται διά της έν 
αύτω ένθέσεως, ευθύς μετά τό άρθρον 42 αύτου (ώς τούτο έπανη
ριθμήθη), του ακολούθου νέου άρθρου, τοΰ άρθρου 50 αύτου έπανα
ριθμουμένου ώς άρθρου 44 : 

43.—(1) 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων τού* άρθρου 41, 
οσάκις ό "Έφορος ίκανοποιήται δτι κατεβλήθη φόρος είσο
δήματος ύπό προσώπου διαμένοντος έν τη Δημοκρατία 
έπί εισοδήματος κτηθέντος ύπ' αύτου έκ ξένης χώρας μετά 
τής οποίας δέν έχει συναφθή σύμβασις περί αποφυγής 
διπλής φορολογίας, τό δέ εΙσόδημα τούτο υπόκειται είς 
φορολογίαν εισοδήματος δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου, ό 
"Εφορος χορηγεί έκπτωσιν έκ του δυνάμει του παρόντος 
Νόμου καταβλητέου φόρου διά τό έν λόγω εισόδημα, μή 
ύπερβαίνουσαν τό ποσόν του φόρου ό όποιος κατεβλήθη 
έν τη ξένη χώρα διά τό εισόδημα τούτο. 

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ακολου
θείται, καθ' δ μέτρον είναι τοΟτο πρακτικώς δυνατόν, ή 
έν τω άρθρω 42 καθωρισμένη πορεία». 

23.—(1) Τό Ένδέκατον Μέρος του βασικού νόμου διά του παρόν
τος επαναριθμείται ώς Μέρος "Ογδοον και τό άρθρον 51 του βασικού 
νόμου επαναριθμείται ώς άρθρον 45. 

(2) Τό άρθρον 52 του βασικού νόμου διά τοΰ παρόντος καταρ
γείται και τό άρθρον 53 αύτου επαναριθμείται ώς άρθρον 46. 

(3) Τό άρθρον 54 του βασικοΟ νόμου διά του παρόντος καταρ
γείται και τό άρθρον 55 αύτου επαναριθμείται ώς άρθρον 47. 

24. Τό άρθρον 47 (ώς τούτο έπανηριθμήθη) του βασικού νόμου 
διά τοΰ παρόντος τροποποιείται διά τής έν τω έδαφίω (1) αύτοΰ δια
γραφής τοΰ άριθμοΰ «75» (9η γραμμή) καί τής αντικαταστάσεως 
αύτοΰ διά τοΰ άριθμοΰ «65». 

2 5 . Τό άρθρον 56 τοΰ βασικού νόμου καί τό Δωδέκατον Μέρος 
τοΰ βασικού νόμου (τό όποιον περιλαμβάνει τά άρθρα 57 2ως 62) 
διά τοΰ παρόντος καταργούνται. 

26.—(1) Τό Δέκατον Τρίτον Μέρος τοΰ βασικοΰ νόμου διά τοΰ 
αρόντος έποτναριθμείται ώς Μέρος "Ενατο ν. 
(2) Ή έπικεφαλίς τοΰ Ένατου Μέρους (ώς τοΟτο έπανηριθμήθη) 

του βασικοΟ νόμου, διά toG παρόντος καταργείται καί αντικαθί
σταται διά της ακολούθου : 

«ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ» 
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2 7 . ■'(!) Τό άρθρον 63 του δασικού νόμου δια του παρόντος έπα Τροποποίηση 
ναριθμεΐται ώς άρθρον 48 και τροποποιείται δια της έν αύτω ένθέ τ°° βασιι<οΰ 
σεως, ευθύς μετά τάς λέξεις «των άρθρων» (1η γ ρ α μ μ ή ) , του άριθ J J ^ p , 1 ^ ' * 
μου καΐ κόμματος «11,». σεως και 

(2) Τό άρθρον 64 του βασικού νόμου δια του παρόντος έπανα τΡ°ποποιπ 
ριθμεΐται ώς άρθρον 49. αρθρο™^. 

(3) Τό άρθρον 65 του δασικού νόμου δια του παρόντος καταρ . κα·ταρ>ήοεοχ 
γεΐται και τό άρθρον 66 αύτοΰ επαναριθμείται ώς άρθρον 50. δΤκοίΰπα 

ναριθμήσεως 
των άρθρων 
64 καΐ 66. 

28.—(1) Τό Δέκατον Τέταρτον Μέρος τοΟ δασικού νόμου δια του Τροποποίηση 
παρόντος επαναριθμείται ώς Μέρος Δέκατον. τοΟ βασικοο 

(2) Τα άρθρα 67 'έως 74 και τα άρθρα 77 και 78 του δασικού νόμου επαναριθμώ 
διά του παρόντος καταργούνται και τά άρθρα 75 και 76 έπανα σεως τοΰ 
ριθμοΟνται ώ ς άρθρα 51 και 52, αντιστοίχως. Δεκάτου 

Τετάρτου 
Μέρους και 
της καταργή
σεως των 
άρθρων 67, 
Ιως 74, 77 
καΐ 78 . 

2 9 . Ό δασικός νόμος δια του παρόντος τροποποιείται διά τής έν Τροποποίηση 
αύτω ένθέσεως, ευθύς μετά τό άρθρον 52 αυτού (ώς τούτο έπανη ^ β α σ ι κ ο " 
ριθμήθη) , τοΟ ακολούθου νέου άρθρου : ένθέσεως^ 
«Διορισμός 5 3 .  ( 1 ) Προς τόν σκοπόν του νά διευκολυνθή ή δεδαίω ^"^Ρ™ 
άντιπροσώ σ ΐ ς τ ο ο εΐοοδήματος προσώπων διαμενόντων έν τω έξω
2ΐωτε*κ~ τερικω, ό Υπουργός ΟΙκονομίκών δύναται νά διορίση 

αντιπροσώπους είς οίας χ ώ ρ α ς θεωρεί τούτο έπάναγκες 
ή σκόπιμον, οι όποιοι θά διενεργώσιν έρευνας έκ μέρους 
τοΟ 'Εφόρου άναφορικώς προς οιαδήποτε τοιαύτα πρό
σωπα τ ά όποια ήθελον ζητήσει δπως ή φορολογική των 
ύποχρέωσις διακάνονισθή μέσω των τοιούτων αντιπρο
σώπων. 

( 2 ) . Ό αντιπρόσωπος έξακριδοι τό ποσόν του φορολο
γήσιμου εισοδήματος οιουδήποτε τοιούτου προσώπου συμ
φ ώ ν ώ ς ' π ρ ό ς τόν παρόντα Νόμον και αποστέλλει είς τόν 
"Εφορον έκθεση/ άναφορικώς προς τούτο, ομού* μετά των 
λογαρ ιασμών καΐ του υπολογισμού έπι του οποίου βασί
ζεται ή Ικθεσίς του, ό δε "Εφορος χωρεί είς δεδαίωσιν 
του έπί του τοιούτου προσώπου έπιδλητέρυ φόρου : 

Νοείται δτι έάν ό "Εφορος κρίνη δτι έγένετο οιονδή
ποτε λάθος είς τους λογαριασμούς ή είς τόν ύπολογισμόν, 
δύναται, προτού προδή είς την δεδαίωσιν του φόρου, νά 
ανάπεμψη τήν έκθεσιν προς περαιτέρω έξέτασα>:. 

30.— (1) Τό Πρώτον Παράρτημα του δασικού νόμου διά του πα Τροποποίηοι., 
ρόντος τροποποιείται διά της έν τοις κατωτέρω δ ιαγραφής των λέ too Πρώτο J 
ξεων «αρχική ίίκπτωσις» και τής αντικαταστάσεως άύτών διά των ^^ο&α-
λέξεων «ίκπτωσις λ ό γ ω επενδύσεως» : σικοο νόμου 

( α ) έν ταΐς παραγράφο ι ς (α) (1η γ ρ α μ μ ή ) καΐ ( γ ) (7η γρ αμ
μή) του όρισμοΟ των λέξεων «ύπόλοιπον κεφαλαιουχικής 
δαπάνης» 6 όποιος εκτίθεται έν τη ύ π ο π α ρ α γ ρ ά φ ω (1) της 
π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 1 αύτοΟ' 
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(β) έν τη> υποπαράγραφο (1) (i) (3η γραμμή) της παραγράφου 
.4 αύτου" 

(γ) έν τη πρώτη επιφυλάξει της υποπαραγράφου (1) (2α 
γραμμή) της παραγράφου 5 αύτου* 

(δ) έν τη πρώτη επιφυλάξει (3η και 8η γραμμή) της παρα
γράφου 6 αυτού" „ %· , 

(ε) έν τη επιφυλάξει (2α γραμμή) της υποπαραγράφου (2) της 
παραγράφου 8 αύτου. 

(2) Ή υποπαράγραφος (1) της παραγράφου 1 του Πρώτου Πα
ραρτήματος τοΟ (δασικού νόμου διά τοΟ παρόντος τροποποιείται ώς 
ακολούθως : 

(α) δια της έν τη παραγράφω (γ): του ορισμού των λέξεων 
«ύπόλοιπον κεφαλαιουχικής δαπάνης» ένθέσεως, ευθύς μετά 
τάς λέξεις «του παρόντος Παραρτήματος» (9η γραμμή), των 
λέξεων «ή δυνάμει των αντιστοίχων διατάξεων οιουδήποτε 
προηγουμένως Ισχύοντος νόμου άφορώντος εΙς τήν έπιβρλήν 
προσωπικών φόρων». 

(β) διά των ακολούθων τροποποιήσεων έν τω όρισμώ της λέ
ξεως «δαπάναι» : 

(i) της διαγραφής του μέρους τό όποιον άρχεται διά των 
λέξεων «έξ ών δαπανών έχουν άφαιρεθή» (14η γραμ
μή) καΐ λήγει διά τών λέξεων «επί κοιτασμάτων:» 
(24η γραμμή) καΐ της αντικαταστάσεως αύτου διά 
τών ακολούθων : , ; 

«(δ) διά τήν κοττά κυριότητα κτήσιν της γης έν τη 
οποία κείται ή πηγή ή τών γαιών επί τών 
οποίων κείνται οιαδήποτε τοιαύτα έργα ώς τα 
προαναφερθέντα, ή δικαιωμάτων επί ή ϋπερθεν 

' οιωνδήποτε τοιούτων γαιών* 
(ε) διά τήν κατά κυριότητα κτησιν των κοιτασμά

των, ή δικαιωμάτων, ϊπ ί ή υπέρθεν αυτών, 
έξ ών δαπανών έχει άφαιρεθή τό καθαρόν, προϊόν της 

. πωλήσεως οίωνδήποτε μεταλλευμάτων έξαχθέντων προ 
της ενάρξεως παραγωγής :»' 

(ii) της διαγραφής της λέξεως «επίσης» (25η γραμμή) ' 
(Hi) της μεταθέσεως της παραγράφου (iv) της επιφυλά

ξεως οΰτως ώστε αυτή νά έντεθ|| ευθύς, μετά τήν παρά
γραφαν (ii) άύτής καΐ της έπαναριθμήσεώς της ώς 

„ παραγράφου (Hi), ,της υφισταμένης παραγράφου (Hi) 
έπαναριθμουμενης ώς παραγράφου (iv). 

(3) Ή παράγραφος 2 τοΟ Πρώτου Παραρτήματος τοΟ βασικού 
νόμου, διά του παρόντος. τροποποιείται διά της διαγραφής τών έν 
αύτη λέξεων «δυνάμει του άρθρου 36 τοΟ Νόμου».(4η γραμμή). 

(4) Ή παράγραφος 4 του Πρώτου Παραρτήματος του βασικοΟ 
νόμου διά του παρόντος τροποποιείται διά της έν τή ύποπαραγράφω 
0 ) (0 (α) αυτής διαγραφής τών λέξεων «£ν πέμπτον» (1η γραμμή) 

'και της αντικαταστάσεως αυτών διά τών λέξεων «εν τέταρτον». 
(5) Ή παράγραφος 7 του Πρώτου Παραρτήματος του βασικού 

νόμου διά του παρόντος τροποποιείται διά της έν. τή ύποπαραγράφω' 
(1) (in) αυτής ένθέσεως, ευθύς μετά τήν λέξιν «Παραρτήματος» (2α 
καΐ 3η γραμμή) τών λέξεων «ή τοΟ. αντιστοίχου παραρτήματος οιου
δήποτε προηγουμένως Ισχύοντος νόμου άφορώντός είς τήν επιβολή ν 
προσωπικών φόρων».'""'·■ : ·"''·; * 
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(6) Ή υποπαράγραφος;(2) της παραγράφου 8 του Πρώτου Παραρ
τήματος του βασικού νόμου δια του παρόντος τροποποιείται ώς 
ακολούθως : 

(α) διά της διαγραφής των λέξεων «διά την διενέργειαν ερευ
νών, τήν άνακάλυψιν και έξακρίβωσιν τής ποιότητος των 
μεταλλευτικών κοιτασμάτων ή την προσπέλασιν προς τό 
κοίτασμα ή τήν άνάπτυξιν τής πηγής καΐ τήν πρό τής ενάρ
ξεως τής παραγωγής γενικήν διαχείρισιν και διεύθυνσιν των 
εργασιών» (1η, 2α, 3η, 4η και 5η γραμμή) και τής αντικα
ταστάσεως αυτών διά τών λέξεων «έν σχέσει προς πηγήν 
μεταλλευτικών κοιτασμάτων*" 

(β) διά τής διαγραφής τών λέξεων «έμπίπτουσιν είς τάς δια
τάξεις του παρόντος Παραρτήματος καΐ αντιπροσωπεύουν 
τήν άξίαν τών τοιούτων στοιχείων ή του ποσοΰ του ύπ' αυτού* 
καταβληθέντος τιμήματος:» (14η, 15η και 16η γραμμή) και 
τής αντικαταστάσεως αυτών διά τών λέξεων «διενηργή
θησαν ύπό του πωλητού έν σχέσει προς τά κτηθέντα στοι
χεία παγίου ενεργητικού ή του ποσού τοΰ ύπό του προσώπου 
τούτου καταβληθέντος τιμήματος:». 

3 1 . Τό Δεύτερον Παράρτημα τοΰ δασικού νόμου διά τού παρόντος Κατάργησις 
καταργείται και αντικαθίσταται διά τοΰ ακολούθου : τοθ Δευτέρου 

Παραρτήμα
« Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν τοςτοϋβα

σικοϋ νόμου 
("Αρθρον 34.) καί άνπκατά 

otocoic σύτοΰ 
ΚΛΙΜΑΞ Σ Υ Ν Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ω Ν ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ διό:νέου 

Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΥ ΦΟΡΟΥ Παραρτή

ματος. 
1. Τηρουμένων τών διατάξεων τής παραγράφου 2 τοΰ παρόντος 

Παραρτήματος, οί φορολογικοί συντελεσταί θά εΐναι ώς εκτίθενται 
έν τω ακολουθώ πίνακι : 

Φορολογητέον . Φορολογικός 
Είσόδημα Συντελεστής 

'Έφ* έκαστης λίρας μέχρι ποσοΰ £.400 : Μηδέν λ 

Έφ' έκαστης λίρας υπέρ τάς £ 400 μέχρι £ 700 75 μίλς 
'Εφ' έκαστης λίρας υπέρ τάς £ 700 μέχρι £1,000 100 μίλς 
Έφ' έκαστης λίρας υπέρ. τάς £1,000 μέχρι £1,300 125 μίλς 
Έφ' έκαστης λίρας υπέρ τάς £1,300 μέχρι £1,600 150 μίλς 
Έφ' έκαστης λίρας υπέρ τάς £1,600 μέχρι £2,000 200 μίλς 
Έφ' έκαστης λίρας υπέρ τάς £2,000 μέχρι £2,500 250 μίλς 
Έφ' έκαστης λίρας υπέρ τάς £2,500 μέχρι £3,000 300 μίλς 
Έφ' έκαστης λίρας υπέρ τάς £3,000 μέχρι £3,500 350 μίλς 
Έφ* έκαστης λίρας υπέρ τάς £3,500 μέχρι £4,000 400 μίλς 

. Έφ* έκαστης λίρας υπέρ τάς £4,000 μέχρι £5,000 500 μίλς 
Έφ* έκαστης λίρας υπέρ τάς £5,000 600 μίλς 
2. Έταιρεΐάι καί άλλοι οργανισμοί προσώπων μετά ή άνευ νομι

κής προσωπικότητος φορολογούνται κατά συντελεστήν τετρακοσίων 
είκοσι πέντε μίλς έφ' έκαστης λίρας του φορολογητέου εισοδήματος : 

Νοείται δτι είς περιπτώσεις καθ* άς τό φορολογητέον είσόδημα 
εταιρείας συσταθείσης καί εγγραφείσης έν τη Δημοκρατία, τό όποιον 
προέρχεται έκ τών έν ταΐς παραγράφοις (α) καί (ζ) τοΰ εδαφίου 
(1) του άρθρου 5 αναφερομένων πηγών μή περιλαμβανομένων τόκων, 
μερισμάτων καί ένο ι κ Ιων

ία) δέν υπερβαίνει τό ποσόν τών £7,000, ποσόν μέχρι £5,000 
τοΰ είρημένου εΙσοδήματος, τό όποιον μεταφέρεται εις τό 
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Τροποποίησα, 
των έν τ<7> 
βασικω νόμω 
αναφορών 
είς Μέρη, 
άρθρα κλπ. 
έπαναριθμη
θέντα ύπό 
τοΰ παρόντος 
Γ*<όμου. 

Κατάργησις. 
Δεύτ. Νομ., 
Ι, 680. 

"Εναρζις 
Ιοχύρς τοΰ 
παρόντος 
νόμου. 

άποθεματικόν αύτης κεφάλαιον και παραμένει έν αύτη και 
χρησιμοποιείται δια τους σκοπούς αυτής φορολογείται κατά 
συντελεστήν 250 μίλς έφ' έκαστης λίρας' 

(β) υπερβαίνει τό ποσόν των £7,000. άλλα δέν υπερβαίνει τό 
ποσόν των £8,500, τηρουμένων των διατάξεων της παρα
νράφου (α) ανωτέρω, ό πληρωτέος φόρος θα ισούται προς 
τό άθροισμα τοΰ φόρου του πληρωτέου έπι τχοσοο φορολο
γητέου εισοδήματος £7,000 και τοΰ ποσού Οι' οδ τό φορο
λογητέον εισόδημα υπερβαίνει τό ποσόν των £7,000: 

Νοείται περαιτέρω δτι είς περίπτωσιν διαλύσεως της εται
ρείας, τό σύνολον του αποθεματικού κεφαλαίου οιασδήποτε 
διαχειριστικής περιόδου, τό φορολογηθέν κατά συντελεστήν 
250 μιλς έφ* εκάστης λίρας, δύναται νά λογίζηται ώς εισό
δημα του έτους κατά τό όποιον ή εταιρεία διαλύεται, και θά 
φορολογήται κατά συντελεστήν 175 μιλς έφ* έκαστης λίρας.». 

32. Πάσα έν τω βασικώ νόμω αναφορά είς τόν αριθμόν ή τό στοι
χεΐον οιουδήποτε έπαναριθμηθέντος υπό του παρόντος Μέρους, 
άρθρου, παραγράφου ή υποπαραγράφου τροποποιείται καταλλήλως. 

33 . Οι περί Φορολογίας Εισοδήματος (Ήμερομηνίαι Καταβολής) 
Κανονισμοί διά τοΰ παρόντος καταργούνται. 

34. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ άπό του αρχομένου τήν Ιην 
Ιανουαρίου 1969 φορολογικού έτους : 

Νοείται ότι— 
(α) δσον άφορα είς φυσικόν πρόσωπον, του οποίου τό εισόδημα 

κατά τό φορολογικόν έτος 1968 προκύπτει μόνον έξ απο
δοχών, ώς αύται ορίζονται έν τω άρθρω 48 (ώς τούτο έπα
νηριθμήθη) του δασικού νόμου, ό παρών Νόμος τίθεται έν 
ίσχύϊ άπό του αρχομένου τήν Ιην 'Ιανουαρίου 1968 φορο
λογικοΟ έτους* 

(β) δσον άφορα είς πρόσωπον του όποιου τό εισόδημα κατά τό 
φορολογικόν έτος 1968 προκύπτει έξ αποδοχών, ώς αΰται 
ορίζονται έν τω αρθρω 48 (ώς τούτο έπανηριθμήθη) τοϋ 
βασικού νόμου καΐ έξ άλλων πηγών, ό "Εφορος προβαίνει 
είς βεβαίωσιν— 

(i) του ύπό του προσώπου τούτου καταβλητέου φόρου έπ! 
τή βάσει του βασικού νόμου πρό τής διά του παρόν
τος Νόμου τροποποιήσεως αύτου' και 

(ii) του ύπό του προσώπου τούτου καταβλητέου φόρου έπι 
τή βάσει του βασικοΟ νόμου ώς έάν οδτος έτροπο
ποιεΐτο διά του παρόντος Νόμου άπό του αρχομένου 
τήν Ιην 'Ιανουαρίου 1968, φορολογικού έτους, πλην 

ruvof. ώς προς τάς έν τω Πινάκι εκτιθεμένας διατάξεις 
αύτου, 

και ό ύπό του προσώπου τούτου καταβλητέος φόρος διά 
τό φορολογικόν έτος 1968 θά συνίσταται είς τό άθροισμα 
του μέρους του ποσοΟ του βεβαιωθέντος φόρου συμφώνως 
προς τήν ανωτέρω ύποπαράγραφον (ί) τό όποιον έχει τόν 
αυτόν λόγον προς τό όλικόν ποσόν του ουτώ βεβαιωθέντος 


