
GOT ' 

tfc, Πορ. I, 691 Ν. 4β(*3 
•Αρ. 1022, 4.7.73 

- t * 

1 

Ό περί Φορολογίας Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων Νόμος τοΰ 1973 εκδί
δεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος. 

$■*! Αρι&μός 48 του 197J 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ 
ΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ 

Ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Φορολογίας Ίππο- Συνοπτικός 

δρομιακών Στοιχημάτων Νόμος τοΰ 1973. τ1τλος· 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ τοΰ κει Ερμηνεία, 
μενού— 

«Ιπποδρομιακή αρχή» σημαίνει τήν Λέσχην Ιπποδρομιών Λευ
κωσίας καί περιλαμβάνει τους επιτρόπους (trustees), αντιπροσώ
πους, εκδοχείς καί διαδόχους αύτης" 

«ίπποδρομιακόν στοίχημα» σημαίνει συλλογικόν στοίχημα έδρα
ζόμενον έπΐ προγνωστικών έπί τών αποτελεσμάτων ιπποδρομιών 
διεξαγόμενων κατά τήν αυτήν ήμέραν έν τη Δημοκρατία 

«συλλογικόν στοίχημα» σημαίνει στοίχημα διενεργοΰμενον ΰπ' 
άριθμοΰ προσώπων συμμετεχόντων είς τό στοίχημα— 

(α) ΰπό τόν δρον ότι τά κέρδη τών κερδισάντων θά είναι, θά 
διανέμωνται ή θά καθορίζωνται αναλόγως τοΰ όλικοΰ ποσοΰ 
τών καταβληθέντων ή συμφωνηθέντων δπως καταβληθώσιν 
ΰπό τών συμμετεχόντων είς τό στοίχημα προσώπων, άδια
φόρως έάν τό στοίχημα διενεργήται διά της συμπληρώσεως 
καί παραδόσεως έπί τούτω δελτίων ή έτερων έκτετυπωμέ
νων ή" εγγράφων τύπων είτε άλλως πως" ή 

(β) υπό τόν δρον δτι τά κέρδη τών κερδισάντων θά εΐναι ή θά 
περιλαμβάνουν ποσόν (μή καθοριζόμενον έν σχέσει προς 
τό καταβληθέν ή συμφωνηθέν δπως καταβληθη υπό τών 
προσώπων τούτων ποσόν) διανεμητέον καθ* οίανδήποτε άνα
λογίαν μεταξύ τών προσώπων τούτων ή" 

(γ) έπί τη βάσει δτι οι κερδίσαντες ή τά κέρδη των, καθ* οίαν
δήποτε έκτασιν, θά καθορισθώσι κατά τήν άδέσμευτον κρίσιν 
τοΰ διενεργοΰντος τό στοίχημα ή οιουδήποτε έτερου προσώ

π ο υ . . . . . Λ . , ι 
«Υπουργός» σημαίνει τόν Υπουργόν Οικονομικών καί σημαίνει 

παν πρόσωπον ύποδειχθέν ύπ' αύτοΰ προς τόν σκοπόν εκτελέσεως 
οιασδήποτε αρμοδιότητος δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου. 
3.—(1) Έ φ ' έκαστου ιπποδρομιακού στοιχήματος, είτε τοϋτο διε «>6ρος. 

νεργεΐται εντός τοΰ ιπποδρόμου είτε έκτος αύτοΰ, επιβάλλεται κατά 
τήν διενέργειαν τούτου, φόρος μέχρι πέντε τοις εκατόν, ώς_ήθελε 
καθορισθή ύπό τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου, έπί τοΰ ποσοΰ έκα
στου ιπποδρομιακού στοιχήματος. 

(2) Ό επιβαλλόμενος φόρος βαρύνει τόν παίκτην καί δέν λογί
ζεται ώς συνιστών μέρος τοΰ ιπποδρομιακού στοιχήματος. 
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.[απραξις . * J είο"·πραξις του Ιπποδρομιακού φόρου διενεργείται ύπό της 
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Κανονισμοί. 

(2) Παράλειψις επιβολής τοΰ καθορισμένου φόρου άκυρεί τό ίππο
ορομιακόν στοίχημα καϊ συνιστά παράβασιν τοΰ Νόμου. 

χ ^ ^ Λ Ύ * 6 ^ J S v δ ι α τ < ^ ε ω ν ™ΰ Νόμου ή των δυνάμει 
τούτου εκδιδομένων Κανονισμών είναι ένοχος αδικήματος καϊ υπό
κειται εις περίπτωσιν καταδίκης αύτοΰ είς φυλάκισιν μή όπερβαίνου
σαν το εν έτος ή εις πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς πεντακόσιας λίρας 
η είς άμφοτερας τάς ποινάς ταύτας. ^ 

8  ( 1 ) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς δημοσι
ευόμενους εις την έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας, διά τήν 
καλυτεραν εφαρμογή ν τοΰ παρόντος Νόμου. 

(2) "Ανευ βλάβης ή επηρεασμού τής γενικότητος τοΰ εδαφίου (1) 
οι Κανονισμοί ούτοι δύνανται νά προβλέψωσι περί δλων ή τίνων τών 
ακολουθών θεμάτων— ' 

(α) τής τηρήσεως τών αναγκαίων βιβλίων και άλλων έννοά
φων ττντ 

(β) εποπτείας και έλεγχου' 
(γ) παντός θέματος τό όποιον δυνάμει τών διατάξεων του πα

ρόντος Νόμου δέον ή δύναται νά καθορισθή. 
(3) Κανονισμοί γινόμενοι έπί τή βάσει τοΰ παρόντος άρθρου κατα

τίθενται είς την Βουλήν τών Αντιπροσώπων. Έάν μετά πάροδον 
είκοσι και μιας ήμερων άπό τής τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 
Αντιπροσώπων δι αποφάσεως αυτής δέν τροποποίηση ή ακύρωση 

τους ούτω κατατεθέντος Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει, τότε ούτοι 
αμέσως μετά την πάροδον τής ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται 
εν τη έπισημω εφημερίδι τής Δημοκρατίας και τίθενται έν ίσνύϊ άπό 
της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων 
εν ολω ή έν μέρει, υπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων ούτοι δημο
σιεύονται έν τη έπισημω εφημερίδι τής Δημοκρατίας ώς ήθελον οϋτω 
τροποποιηθη υπ αυτής και τίθενται έν ίσχύι άπό τής τοιαύτης δημο
σιεύσεως. ' Γ" l r 
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 π«ΡΟντος Νόμου άρχεται άπό ημερομηνίας καθο
ρισθησομένης υπο του Υπουργικού Συμβουλίου. 

■ 


