
E.E., Παρ. I, 
Άρ. 942, 9.6.72 

Ν. 38/72 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 942 της 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1972 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1972 εκδίδεται δια δημο
σιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατ ίας συμφώνως 
τω "Αρθρω 52 του Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς . 

'Αριθμός 38 του 1972 

ΝΟΜΟΣ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ω Ν ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ 
ΝΟΜΟΥΣ 1963 Ε Ω Σ 1971 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ως ό περί Χαρτοσήμων (Τρόπο- Συνοπτικός 
ποιητικός) Νόμος τοΟ 1972 και θα άναγινώσκηται όμοΰ μετά των τίτλος, 
περί Χαρτοσήμων Νόμων του 1963 εως 1971 (εν τοις εφεξής άναφε- ΐ9τοθΐ963 
ρομένων ώς «ό βασικός νόμος») και ό βασικός ν ό μ ° ς και ·ό παρών 2ΐτοΰΐ967 
Νόμος θα άναφέρωνται όμοΰ ώς οι περί Χαρτοσήμων Νόμοι 1963 ^ τ ° - ϊ οΛο 
€/ Ί r\~tr\ Ι / TOL) 1 yb-7 
ε ω ζ Ί 9 7 2 · 26 του 1971. 

2 . Το Πρώτον Παράρτημα του βασικού νόμου καταργε ίτα ι και Κατάργησις 
αντικαθίσταται δια του Πρώτου Παραρτήματος του παρόντος Νόμου. τοΰ Πρώτου 

τοΰ βασικοΰ 
νόμου καΐ 
άντικατάστα
σις αυτού 
δια νέου 
Παραρτήματος 

3 . Τό εδάφιον (1) του άρθρου 34 του βασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίησις 
διά της εν αύτω προσθήκης ευθύς μετά τάς λέξεις «παντός δημοσίου ™G<5PeP0U 

υπαλλήλου,» (πρώτη γραμμή) των λέξεων «και παντός υπαλλήλου», go^oo 
νόμου. 

ΠΡΩΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
("Αρθρον 4) 

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ 
Στοι
χεΐον 

Είδος "Εγγράφου •Αξία 
Χαρτοσήμου 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ χρέους ποσού ή αξίας £1 fj μείζονος τοιαύτης, γενομένη 
ή υπογραφομένη ΰττό, ή έκ μέρους οφειλέτου, προς τον σκοπόν όπως 
χρησιμεύση ώς άπόδειξις περί τοΰ τοιούτου χρέους έν οίωδήποτε βι
βλίω ή έπϊ χωριστού φύλλου χάρτου, οσάκις τό τοιούτον βιβλίον, ή 
φύλλον χάρτου παραμένη είς την κατοχήν τού πιστωτοϋ 

Νοείται δτι.ή τοιαύτη άναγνώρισις δεν διαλαμβάνει ΰπόσχεσιν πλη
ρωμής τοΰ χρέους, ή ρήτραν τόκου, ή παραδόσεως εμπορευμάτων, ή 
ετέρων περιουσιακών στοιχείων. 
' Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι : 
Τραπεζιτικά βιβλιάρια καταθέσεων, ή αντίγραφα τραπεζιτικών λογα
ριασμών. 

(491) 

Δέκα μ'ιλς 
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Στοι-
χεΐον 

Είδος Έγγραφου 'Αξία 
Χαρτοσήμου 

ΕΓΓΡΑΦΟΙ ΕΝΟΡΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ή επίσημος έγγραφος δήλωσις, 
δι' ην δεν προβλέπεται άλλο τι εν τινι νόμω ή έν διαδικαστικώ Κανο| 
νισμώ . . 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: 
Α.—Σύμβασις ή μνημόνιον συμβάσεως και άπαντα τα ένσωματοΰντα 

σύμβασιν, και συνομολογοΰντα καθωρισμένον τι ποσόν έγγραφα, περί 
της σημάνσεως των οποίων δεν γίνεται έτερα πρόνοια: 

(Ι) Διά 
(2) Διά 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

(10) 
(II) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
(24) και 

κάθε 

ποσά £1 μέχρι £25 
ποσά υπερβαίνοντα τάς £25 οΰχΐ όμως τάς 

£50 
£75 

£100 
£150 
£200 
£300 
£400 
£500 
£750 

£1,000 
£1,500 
£2,000 
£3,000 
£4,000 
£5,000 
£7,500 

£10,000 
£15,000 
£20,000 
£30,000 
£40,000 

οΰτω καθεξής, προστίθενται δε χίλια πεντακόσια μίλς διά 
£1,000 ή μέρος τών £1,000. 

£50 
£75 

£100 
£150 
£200 
£300 
£400 
£500 
£750 

£1,000 
£1,500 
£2,000 
£3,000 
£4,000 
£5,000 
£7,500 

£10,000 
£15,000 
£20,000 
£30,000 
£40,000 
£50,000 

Β.—Σύμβασις ή μνημόνιον συμβάσεως, και άπαντα τα ένσωματοΰντα 
σύμβασίν τίνα έγγραφα, έν οίς ουδέν καθωρισμένον ποσόν συνομολο
γείται, περί της σημάνσεως τών οποίων δεν γίνεται ετέρα πρόνοια . . 

' Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι : 
(α) Σύμβασις μισθώσεως εργάτου, τεχνίτου, κατασκευαστοϋ, μα

θητευομένου ή ύπηρέτου. 
(β) Σύμβασις άφορώσα εις τους μισθούς ναύτου σκάφους χρησιμο

ποιούντος τους λιμένας τής Κύπρου. 
(γ) Σύμβασις άφορώσα εις τήν πώλησιν, ή άγοράν, αγαθών ειδών 

εμπορίας ή εμπορευμάτων. 
(δ) Πωλητήριον εγγραφον και πάν έν γένει εγγραφον άφορων εις 

τήν άγοράν πλοίου ή μεριδίου αύτοΰ ή οιουδήποτε άλλου συμ
φέροντος έν αύτώ προς έγγραφήν ε'ις το Κυπριακόν Νηολό
γιον και πάν τοιούτον εγγραφον άφορων εϊς τήν πώλησιν και 
έν γένει συμβατική ν μεταβίβασιν πλοίου ή μεριδίου αύτοΰ ή 
άλλου συμφέροντος έν αύτώ εγγεγραμμένου είς το Κυπριακόν 
Νηολόγιον. 

(e) Σύμβασις και πάν έν γένει εγγραφον άφορων εις ύποθήκην 
πλοίου εγγεγραμμένου είς το Κυπριακόν Νηολόγιον ή μεριδίου 
αύτοΰ ή οιουδήποτε άλλου συμφέροντος έν αύτώ. 

ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ : 
(Ώς έπι Μισθώσεως έν Στοιχείω 18). 

ΑΣΚΗΣΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ύπό Επιτρόπων (trustees) οσάκις 
γίνεται δι' εγγράφου μή 'έχοντος Ίσχύν διαθήκης 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΝ : 
Ίδέ Πληρεξούσιόν εγγραφον (Στοιχεΐον 23.). 

Πεντακόσια μίλς 

£ μΐλς 
0.015 
0.050 
0.075 
0.100 
0.175 
0.250 
0.300 
0.350 
0.500 
0.700 
0.950 
1.500 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
7.000 
9.000 

13.000 
20.000 
27.000 
35.000 
50.000 

'Επτακόσια πεντή
κοντα μΐλς. 

Επτακόσια πεντή
κοντα μίλς. 
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Στοι
χεϊον 

Είδος 'Εγγράφου 'Αξία 
Χαρτοσήμου 

12 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ, εξαιρουμένων των επιταγών και πιστωτικών 
επιστολών : 

(α) Όσάκις αϋτη είναι πληρωτέα έν όψει, ή εις πρώτην ζήτησιν, ή 
τη εμφανίσει, ή εντός τριών ήμερων άπό της χρονολογίας 
ή της όψεως . . 

(β) Όσάκις αϋτη είναι πληρωτέα άλλως ή εις πρώτην ζήτησιν 

ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ ΕΚΔΕΔΟΜΕΝΗ ΕΝ ΚΥΠΡΩ επί τοϋ πρωτοτύπου, και 
έφ' εκάστου υπογεγραμμένου αντιτύπου 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΝ 

' Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι : 
Έγγυητήρια γραμμάτια εις ποινικάς υποθέσεις, αναλήψεις επισήμου 

υποχρεώσεως ενώπιον δικαστηρίου δι' ΰποβολήν μηνύσεως, ή παρο
χής μαρτυρίας, ή προσωπικής εμφανίσεως ή δι* ετερόν τι ποσόν, εκδι
δόμενοι ή λαμβανόμενοι ύπό της 'Αστυνομίας, ή δυνάμει της Ποινικής 
Δικονομίας. 

ΝΑΥΛΩΤΙΚΟΝ ΕΓΤΡΑΦΟΝ 

ΕΠΙΤΑΓΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ : 
(α) 'Επί τοϋ Ιδρυτικού 'Εγγράφου τής ύπό σύστασιν εταιρείας 

(β) Έπΐ τοΰ Καταστατικού τής ύπό σύστασιν εταιρείας 

(γ) Έπί τοϋ ποσοϋ τοΰ ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου τής 
ύπό σύστασιν εταιρείας, και έπι τοΰ ποσοϋ καθ' δ ηύξήθη 
τό έγγεγραμμένον μετοχικόν κεφάλαιον συνεστημένης 
εταιρείας, ή μετέπειτα συσταθησομένης τοιαύτης 

Δέκα πέντε μίλς 
Ώ ς και έπι Συμβά
σεων (Στοιχεϊον 3). 

Εκατόν μίλς 

Ως και έπί Συμβά
σεων (Στοιχεϊον 3). 

(δ) Συμβάσεις, ή στοιχεία αυτών διά τήν διανομή ν εταιρικών 
μετοχών, έναντι μή χρηματικής αντιπαροχής. Έπί τοϋ 
ολικού ποσοϋ τοϋ λογιζομένου ώς καταβεβλημένου έπί 
τών διανεμηθεισών μετοχών 

(ε) "Εγγραφον δι' ου συνιστάται ύπό τίνος εταιρείας έμπράγματον 
βάρος άλλο ή υποθήκη πλοίου εγγεγραμμένου εϊςτό Κυπριακόν 
Νηολόγιον ή μεριδίου αυτού ή οιουδήποτε άλλου συμφέ
ροντος έν αΰτώ : 

Έπί τοϋ διά τοϋ εγγράφου τούτου ασφαλιζομένου 
μεγίστου ποσοϋ 

(στ) Όμολογία (debenture) ήτις είναι έμπορεύσιμον άξιό
γραφον: 
'Επί τοϋ διά τής ομολογίας (debenture) ασφαλιζομένου 
ποσοϋ: 
(ϊ) 'Εάν αϋτη μεταβιβάζηται δι' όπισθογραφήσεως ή διά 

χωριστού μεταβιβαστικού εγγράφου : 
Έάν δεν ύπερβαίνη τάς £25. . 
Έάν ύπερβαίνη τάς £25 ουχί δμως τάς £50 
Έάν ύπερβαίνη τάς £50 ο'ΰχί όμως τάς £100 

Διά κάθε έπι πλέον £100 (ή μέρος αυτών) τοΰ τοιούτου 
ποσοϋ 

Μία λίρα 

Δεκαπέντε μίλς 

'Ως εις Συμβάσεις 
έν αίς δέν συνο
μολογείται καθω
ρισμένον ποσόν 
(Στ. 3 (Β)). 

'Ως εις Συμβάσεις 
έν αΐς δέν συνο
μολογείται καθω
ρισμένον ποσόν 
(Στ. 3 (Β)). 

Διακόσια πεντή
κοντα μίλς, διά 
κάθε £100 ή μέρος 
αυτών. 

Ως εις Συμβάσεις 
(Στ. 3). 

Διακόσια μΐλς διά 
κάθε £100 ή μέρος 
αυτών. 

Είκοσι πέντε μίλς 
Πεντήκοντα μίλς 
Εκατόν είκοσι 

πέντε μίλς. 

Διακόσια μίλς. 
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Στοι
χεΐον 

Είδος 'Εγγράφου Άξια 
Χαρτοσήμου 

(ϋ) 'Εάν μεταβιβάζηται δια παραδόσεως 

Ό ορός «ομολογία» (debenture) περιλαμβάνει τά είς ταύτη ν 
συνημμένα τοκομερίδια, τό ποσόν όμως των τοιούτων 
τοκομεριδίων δεν λαμβάνεται υπ' όψει κατά τον ύπολογισμόν 
τοϋ τέλους χαρτοσήμου. 

' Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι : 
Όμολογία (debenture) εκδοθείσα ύπό εταιρείας, ή ετέρου 

νομικού προσώπου, ύπό μορφήν προσηκόντως χαρτοσεση
μασμένου και εν τω μητρώω καταχωρηθέντος εγγράφου 
συνιστώντος έμπράγματον βάρος ή ύπό μορφήν καταχω
ρηθέντος εις τά μητρώα εγγράφου, άποδεικνύοντος τήν 
έγγραφήν υποθήκης, άναφορικώς προς τό πλήρες ποσόν 
τών δυνάμει αύτοϋ έκδοθησομένων ομολογιών (debentures) 
δι° ών ή προβαίνουσα είς τήν σύναψιν δανείου εταιρεία ή 
νομικόν πρόσιοπον μεταβιβάζει, εν όλω ή εν μέρει, τήν 
περιουσίαν αύτοϋ είς επιτρόπους (trustees) προς όφελος 
τών ομολογιούχων δανειστών : 

Νοείται δτι αί οϋτω έκδοθεΐσαι όμολογίαι (debentures) 
θά είναι διατυπωμένοι κατά τρόπον δεικνύοντα ότι θά χρησι
μοποιηθώσι συμφώνως τοις όροις του ώς εϊρηται εγγράφου, 
όπερ συνιστά τό έμπράγματον βάρος, ή αποδεικνύει τήν 
ύποθήκην. 

(ζ) Μετοχικοί τίτλοι ε'ις τον κομιστήν εκδοθέντες ύπό τίνος 
εταιρείας. 
Έπί της ονομαστικής αξίας τών μετοχών : 

Έάν δεν ύπερβαίνη τάς £25. . 
'Εάν ύπερβαίνη τάς £25 ουχί όμως τάς £50 
Έάν ύπερβαίνη τός £50 ούχ'ι όμως τάς £100 

Διά κάθε έπί πλέον £100 (ή μέρος αυτών) τής τοιαύτης 
αξίας 

(η) Μεταβιβάσεις : 
(ϊ) εταιρικών μετοχών, ή μετοχών ετέρου νομικού προσώπου 

(ϋ) ομολογιών (debentures) αϊτινες είναι εμπορεύσιμα αξιό
γραφα μεταβιβαζόμενα δι* όπισθογραφήσεως, ή χωριστού 
μεταβιβαστικού εγγράφου, ανεξαρτήτως τοϋ έάν αύται 
υπόκεινται είς τέλος χαρτοσήμου ή όχι : 

'Επί τοϋ ποσοΰ ή τής αξίας τής αντιπαροχής 

Όσάκις δεν υφίσταται αντιπαροχή 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ "Η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ έπικεκυρωμένον ώς αληθές τοιοϋτον 
ύπό τίνος δημοσίου υπαλλήλου, και μή υποκείμενον είς τέλος δυνάμει 
οιουδήποτε ετέρου, εκάστοτε εν ίσχύϊ νόμου, ή διοικητικής πράξεως. . 

' Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι : 
Άντίγραφον έγγραφου όπερ δημόσιος τις υπάλληλος ρητώς εντέλ

λεται ύπό τίνος νόμου όπως σύνταξη ή παράσχη προς φύλαξιν είς τά 
αρχεία δημοσίου τινός γραφείου, ή δι' οιονδήποτε δημόσιον σκοπόν. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟΝ "Η ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΟΝ εγγράφου υποκειμένου είς τέλος 
χαρτοσήμου άναφορικώς προς δ κατεβλήθη τό προσήκον τέλος— 

(α) 'Εάν τό τέλος χαρτοσήμου εις δ τό πρωτότυπον υπόκειται δεν 
ύπερβαίνη τά εκατόν μίλς. . 

(β) Είς πάσαν έτέραν περίπτωσιν 

Τό αυτό τέλος ώς 
έπί μετοχικών 
τίτλων (παρ. (ζ).) 

Πεντήκοντα μίλς 
'Εκατόν μίλς 
Διακόσια πεντή

κοντα μίλς. 

Πεντακόσια μίλς 

Ώ ς έπί Συμβάσεων 
(Στοιχεΐον 3). 

Ώ ς έπί Συμβάσεων 
εν αΐς δεν συνομο
λογείται καθωρι
σμένον ποσόν 
(Στοιχεΐον 3 (Β)). 

Εκατόν μίλς 

Τό αυτό τέλος ώς 
και τό καταβαλ
λόμενον διά τό 
πρωτότυπον. 

'Εκατόν μίλς 
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15 

17 

18 

19 

20' 

21 

22 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ : 
(Ι) Δηλωτικόν Εισαγωγής 'Εμπορευμάτων ΰπό Καταπλέοντος 

Σκάφους 
(2) Δηλωτικόν Σκάφους Καταπλέοντος άνευ Φορτίου 
(3) Δηλωτικόν Φορτίου Σκάφους Έκτελοϋντος 'Εσωτερικός 'Ακτο

πλοϊκός Μεταφοράς 
(4) Δηλωτικόν 'Εξαγωγής 'Εμπορευμάτων ύπό 'Αποπλέοντος Σκά

φους 
(5) Συμπληρωματικόν ή Διωρθωμένον Δηλωτικόν Φορτίου Σκά

φους 
(Διό τους σκοπούς τοϋ Στοιχείου τούτου ό δρος «σκάφος» 

περιλαμβάνει πλοία και αεροσκάφη). 

ΕΝΕΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ, ήτοι έγγραφον άποδεικνϋον σύμβασιν άφορώσαν 
ε'ις τήν ένεχυρίασιν κινητής περιουσίας, οσάκις ή τοιαύτη ένεχυρίασις 
έγένετο ως ασφάλεια δια τήν άποπληρωμήν συνημμένου ή μέλλοντος 
δανείου ή δι' ύφιστάμενον ή μέλλον χρέος 

ΕΓΓΥΗΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ "Η ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

ΜΙΣΘΩΣΙΣ κινητής ή ακινήτου περιουσίας περιλαμβανομένης τής ύπεκ
μισθώσεως ώς και πάσης συμβάσεως μισθώσεως ή ύπεκμισθώσεως, 
ως και πάσης εγγράφου αποδοχής αιτήσεως προς μίσθωσιν οσάκις διά 
τής τοιαύτης μισθώσεως τό μίσθωμα είναι καθωρισμένον καί— 

(Ι) Όσάκις ή μίσθωσις συνομολογήται διά καθωρισμένον χρόνον— 
'Επί τοϋ ποσοϋ ή τής αξίας τοϋ έξασφαλισθέντος μισθώματος, 

περιλαμβανομένου και παντός υπέρ τό καθωρισμένον μίσθωμα 
καταβαλλομένου ποσοϋ ύπό μορφήν προκαταβολής (premium) 

(2) Όσάκις ή μίσθωσις είναι διά τό διηνεκές— 
'Επί τοϋ ποσοϋ ή τής αξίας τοϋ έξασφαλισθέντος μισθώματος 

διά τήν περίοδον των εκατόν ετών, περιλαμβανομένου και παντός 
υπέρ τό καθωρισμένον μίσθωμα καταβαλλομένου ποσοϋ ύπό 
μορφήν προκαταβολής (premium) 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ήτοι πάν έγγραφον, δι' οϋ πρόσωπον τι έξου 
σιοδοτεΐ έτερον πρόσωπον δπως παράσχη πίστωσιν ε'ις τό πρόσωπον 
υπέρ ου τούτο εξεδόθη 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ (PARTNERSHIPS) : 
Καταστατικόν τής προσωπικής εταιρείας ή έτερον έταιρικόν σύμ

φωνον 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ : 
(Ι) Άσφάλισις ζωής : έφ' απάντων των εν τή Δημοκρατία εκδιδομέ

νων ή υπογραφόμενων ασφαλιστικών συμβολαίων. 
Όσάκις τό επί τω θανάτω ή τή λήξει τοϋ συμβολαίου ή άλλως, 

αναλόγως τής περιπτώσεως, πληρωτέον ποσόν— 
(α) δεν ύπερβαίνη τάς £500 
(β) ύπερβαίνη τάς £500 ουχί όμως τάς £1,000 
(γ) ύπερβαίνη τάς £1,000 οΰχΐ όμως τάς £5,000 

(δ) άνω τών £5,000 
(2) Άσφάλισις πυρός, κ.λ.π. διά πάσαν πληρωμήν συμπεφωνημένη ν 

ύπό μορφήν αποζημιώσεως δι' άπώλειαν ή ζημίαν έπενεχθεΐσαν 
ύπό τοϋ πυρός ή άλλως, έφ' οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου 
εν τή Δημοκρατία κειμένου : 

(α) ΕΊς περίπτωσιν καθ' ην τό άσφαλισθέν ποσόν δέν υπερ
βαίνει τάς £1,000 

(β) ΕΊς πάσαν έτέραν περίπτωσιν 
(3) Θαλάσσια άσφάλισις : 

(α) 'Εάν δέν ύπερβαίνη τάς £100 
(β) 'Εάν ύπερβαίνη τάς £100 

Δύο λίραι 
Μία λίρα 

Μία Λίρα 

Δύο λίραι 

Μία λίρα 

Ώ ς έπι Συμβάσεων 
(Στοιχεΐον 3). 

Ώ ς επί Συμβάσεων 
(Στοιχεΐον 3). 

Ώ ς επί Συμβάσεων 
(Στοιχεΐον 3). 

Ώ ς έπΐ Συμβάσεων 
(Στοιχεΐον 3). 

'Εκατόν μίλς 

Διακόσια πεντή 
κοντά μίλς. 

Ώ ς επί Συμβάσεων 
(Στοιχεΐον 3). 

Τριακόσια μίλς 
'Εξακόσια μΐλς 
Μία λίρα, διακόσια 

πεντήκοντα μίλς. 
Τρεις λίραι 

Εκατόν πεντή
κοντα μίλς. 

Τριακόσια μΐλς 

Πεντήκοντα μίλς 
Διακόσια μΐλς 
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23 

24 

25 

(4) 'Εργατική Άποζημίωσις 
(5) Δια τους σκοπούς τοϋ Νόμου Κεφ. 333 μόνον και άσφάλισιν αερο

πορικών ταξειδίων (Travel Coupons) 
(6) 'Ετέρας φύσεως ασφαλίσεις (πλην τών ασφαλίσεων τών καταρτι

ζομένων δυνάμει τοϋ άρθρου 9 τοϋ Νόμου) 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ : 
(α) Όσάκις συντάττηται έχον ώς μόνον σκοπόν τήν εξουσιοδότη

ση/ ενός και μόνον προσώπου όπως προβή εις τήν ένέργειαν 
πράξεως τίνος, σχετικώς προς μίαν και μόνην δικαιοπραξίαν 

(β) Εις πάσαν έτέραν περίπτωσιν 

Έ ξ α 
(α) 

ρ ο υ ν τ α ι : 
Ενταλμα πληρωμής άπευθυνόμενον ύπό τίνος προσώπου εις 
Κυβερνητικόν τίνα ύπάλληλον έντεταλμένον τά τής καταβο
λής τοϋ μισθού, ή τών ημερομισθίων τοϋ εν λόγω προσώπου 
έντέλλον τοϋτο όπως καταβολή τον όφειλόμενον μισθόν ή ημε
ρομίσθια, ή οίονδήποτε μέρος αυτών εις τρίτον τι πρόσωπον. 

(β) Πληρεξούσιον έγγραφον, ή εγγραφον εντολής ή εγγραφον 
εξουσιοδοτήσεως προς ψηφοφορίαν, άφορων αποκλειστικώς 
είς τήν περιουσίαν προσώπου εναντίον ούτινος εξεδόθη Διά
ταγμα παραλαβής ή διαχειρίσεως δυνάμει τοϋ περί Πτωχεύ
σεως Νόμου, Κεφ. 5. 

(γ) Όσάκις συντάττηται έχον ώς μόνον σκοπόν τόν διορισμόν, ή 
έξουσιοδότησιν αντιπροσώπου διά να ψηφίση εις οιανδήποτε 
συνέλευσιν, καθ' ην επιτρέπεται ή δι* αντιπροσώπων ψήφισις, 
ανεξαρτήτως τοϋ εάν τά έν τω τοιούτω εγγράφω κατονομα
ζόμενα πρόσωπα είναι εν ή πλείονα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΝ ΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΗΝ 

ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ "Η ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ διά το 
ποσόν δύο χιλιάδων μιλς και άνω 

' Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι : 
(α) Άπόδειξις εκδιδομένη διά χρήματα κατατιθέμενα παρ' οια

δήποτε Τραπέζη ή παρ' οίωδήποτε τραπεζίτη δι' α ρητώς 
ορίζεται δτι ελήφθησαν παρά τοϋ προσώπου προς 6 δέον 
νά δοθή απολογισμός. 

(β) Άναγνώρισις γενομένη ύφ' οιουδήποτε τραπεζίτου περί 
τής λήψεως συναλλαγματικής, ή γραμματίου είς διαταγήν, 
προς τόν σκοπόν εμφανίσεως δι' άποδοχήν ή πληρωμήν. 

(γ) Άπόδειξις εκδιδομένη ύπό δημοσίου υπαλλήλου διά χρήματα 
καταβληθέντα ύπό μορφήν προσωρινού δανείου, ή προκατα
βολής, ή διά διακανόνισιν λογαριασμού τίνος, όσάκις ούτος 
ουδέν προσωπικόν όφελος πορίζεται. 

(δ) Άπόδειξις εκδιδομένη άναφορικώς προς τήν καταβολήν 
μισθού, αμοιβής, επιδόματος, ημερομισθίων, ή οιασδήποτε 
συναφούς πληρωμής γενομένης εις τίνα, ή διά λογαριασμόν 
ή προς όφελος προσώπου κατέχοντος θέσιν τινά παρά τη 
Κυβερνήσει τής Δημοκρατίας ή τελούντος έν τη υπηρεσία 
ταύτη ή άπόδειξις πληρωμής χρημάτων καταβαλλομένων 
άναφορικώς προς συντάξεις, φιλοδωρήματα, επιδόματα 
λόγω ορίου ηλικίας, εΰσπλαχνικάς χορηγίας, ή έτερα 
παρόμοιας φύσεως επιδόματα. 

(ε) Άπόδειξις εκδιδομένη διά τήν έπιστροφήν φόρων ή τελω
νειακών δασμών. 

(στ) 'Αποδείξεις και έπιταγαΐ εκδιδόμενοι εκ μέρους τής Κυβερ
νήσεως. 

Εκατόν μίλς 

Πεντήκοντα μϊλς 

Εκατόν μΐλς 

Διακόσια πεντή
κοντα μίλς. 

Μία λίρα 

Ώ ς επί Συναλλα
γματικής (Στ. 7), 
αναλόγως τής πε
ριπτώσεως, εάν 
είναι πληρωτέον 
έν όψει ή άλλως 
ή έν δψει. 

Δέκα μίλς 
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26 

27 

28 

29 

30 

31 

(0 Άττόδειξις εγγεγραμμένη έπ'ι γραμματίου είς διαταγήν, 
συναλλαγματικής, εγγράφου υποχρεώσεως ή εφ' ετέρου 
παρόμοιας φύσεως, προσηκόντως χαρτοσεσημασμένου 
εγγράφου. 

(η) 'Αποδείξεις πληρωμών γενομένων συμφώνως τω περί 'Απο
ταμιευτικών Δανείων Νόμω, ή τοις δυνάμει αύτοϋ γενομένοις 
Κανονισμοϊς. 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΙΣ ΔΙΚΑΙΩ-ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ "Η 
ΜΑΤΩΝ ΕΚ ΤΟΙΑΥΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: 

(Ι) "Ανευ αντιπαροχής 

(2) 'Επί αντιπαροχή : 
'Επί τοΰ ποσοϋ της αντιπαροχής 

' Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι : 
'Εξαγορά συμβάσεως μισθώσεως, ή έγκατάλειψις δικαιωμάτων 

έκ τοιαύτης συμβάσεως, οσάκις ή τοιαύτη σύμβασις μισθώσεως 
άπαλλάττηται τοΰ τέλους χαρτοσήμου. 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ έβλαμμένων εμπορευμάτων : 
Έπί τής αξίας τών εμπορευμάτων ώς αϋτη έβεβαιώθη μετά από 

έπιθεώρησιν . . . . . . . . 

ΥΠΟΣΧΕΣΙΣ προς ναυτιλιακών πράκτορα διά τήν παράδοσιν εμπο
ρευμάτων, εκκρεμούσης τής άφίξεως τών ναυτιλιακών εγγράφων : 

(α) Όσάκις δεν συνωμολογήθη καθωρισμένον τι ποσόν, ή.οσάκις 
τό συνομολογηθέν ποσόν δεν ύπερβαίνη τάς £50 

(/?) 'Οσάκις τό συνομολογηθέν ποσόν ύπερβαίνη τάς £50 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 
"Εγγραφον εκχωρήσεως : 

(i) 'Επί τοΰ ποσοϋ τής αντιπαροχής 

(ϋ) Όσάκις δεν συνομολογήται καθωρισμένον ποσόν ώς άντιπα

Ροχή 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΣ (έπί τινι αντιπαροχή ή άνευ αντιπαροχής) συμφέροντος 
ήσφαλισμένου διά γραμματίου, ή ασφαλιστηρίου έγγραφου : 

(Ι) 'Εάν τό έπι τοιούτου γραμματίου, ή ασφαλιστηρίου εγγράφου 
έπιβαλλόμενον τέλος δεν ύπερβαίνη τά πεντακόσια μίλς 

(2) Εις πάσαν έτέραν περίπτωσιν 

' Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι : 
Μεταβιβάσεις δι' όπισθογραφήσεως : 

(Ι) Γραμματίου εις διαταγήν. 
(2) Φορτωτικής, εντολής παραδόσεως, εντολής αποθηκεύσεως 

εμπορευμάτων ή ετέρου εμπορικού έγγραφου συνιστώντος 
τίτλον κυριότητος έπι εμπορευμάτων. 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ δι' εκχωρήσεως και ουχί δι' ύπομισθώ-
σεως : 

(ο) άνευ αντιπαροχής 
(β) έπι αντιπαροχή— 

'Επί τοΰ ποσού τής διά τήν μεταβίβασιν παρεχομένης αντι
παροχής 

Εκατόν πεντήκοντα 
μίλς. 

Ώ ς έπϊ Συμβάσεων 
(Στοιχεΐον 3). 

Ώ ς έπί Συμβάσεων 
(Στοιχεΐον 3). 

Πεντήκοντα μίλς 
Εκατόν μίλς 

Διακόσια πεντή
κοντα μίλς διά 
κάθε £ 100 ή μέρος 
αυτών. 

' Επτακόσια πεντή 
κοντά μίλς. 

Τό τέλος εις δ τό 
τοιούτον γραμμά
τιον ή ασφαλιστή 
ριον υπόκειται. 

'Επτακόσια πεντή
κοντα μίλς. 

Πεντακόσια μίλς 

Ως έπί Συμβάσεων 
(Στοιχεΐον 3). 
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ΤΡΑΣΤ (TRUST) : 
Α.—Σύστασις τραστ (trust) άφορώντος εις οιονδήποτε περιουσιακόν 

στοιχείον, γενομένη δι* εγγράφου μή έχοντος Ισχύ ν διαθήκης.. 

Β.—Άνάκλησις Τραστ (trust) άφορώντός εις οιονδήποτε περιου
σιακόν στοιχεΐον, γενομένη δι* εγγράφου μή έχοντος ισχύ ν διαθήκης 

ΠΑΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ (οσάκις τοϋτο βεβαιοΰται) μή ύποκείμενον είς 
έτέραν τινά διάταξιν 

ΔΙΑΘΗΚΑΙ, κωδίκελλοι διαθηκών, ή ετεραι διατάξεις τελευταίας 
βουλήσεως 

Μία λίρα 

Πεντακόσια μΐλς 

Τριακόσια μίλς. 

Δύο λίραι. 


