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Ό περί "Εκτάκτου Εισφοράς (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμος του 1974 εκδί
δεται δια δημοσιεύσεως είς την επίσημο ν εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω '"Αρθρω .52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 55 του 1974 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑ
ΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙ Σ IN 

.ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ Ε ΓΣ Β ΟΛΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡ
ΓΗΘΕΙ Σ Η Σ ΕΚΡΥΘΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑ
ΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1, Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Έκτακτου Είσφο Συνοπτικός 
ρας (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμος του 1974. τίτλος. 

2— (1.) Έν τω τταρόντι Νόμω έκτος εάν έκ του κειμένου πρσκύπτη Ερμηνεία. 
διάφορος έννοια— 

«εισφορά» σημαίνει την δυνάμει του παρόντος Νόμου έταβαλ
λομένην εκτακτον είσφοράν. 
(2) Οί έν τω παρόντι Νόμω χρησιμοποιούμενοι δροι οι μή άλλως 

οριζόμενοι κέκτηνται την εις τους δρους τούτους άποδιδομένην εν
νοιαν ύπό των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 1961 '58του 1961 
■εως 1973 και των περί Καθορισμού του Ποσού και 'Ανακτήσεως Φό 4 τοΰ 1963 
ρων Νόμων του 1963 και 1969. 21 τ ο ° 1966 
r ^ 6 0 τ ο ΰ 1 9 6 9 

. 4 7 τ ο ΰ 1 9 7 3 . 

3. Διά τήν τριμηνίαν τήν άρξαμένην από της 1ης 'Οκτωβρίου 1974 
και δι' έκάστην έπομένην τριμηνίαν, διαρκούσης της 'ισχύος του πα
ρόντος. Νόμου, επιβάλλεται και εισπράττεται εισφορά, κατά τους 
συντελεστάς και συμφώνως προς τάς διατάξεις τάς έν τω Πίνακι 
αναγραφόμενος, έπί του εισοδήματος παντός προσώπου προερχο
μένου έξ οιασδήποτε πηγής ετέρας ή αμοιβής, δι' οιονδήποτε αξίωμα 
ή μισθωτάς υπηρεσίας, διά τήν οποίαν έγένετο πρόνοια μειώσεως 
δυνάμει του περί 'Αμοιβών (Προσωρινή Μείωσις) Νόμου του 1974 ή 
έξ ενοικίου διά το όποιον έγένετο πρόνοια μειώσεως δυνάμει του 
περί 'Ακινήτων διά Κατοικίαν (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμου του 
1974. 

4. Τήν έφαρμογήν του παρόντος Νόμου έχει ό Διευθυντής τοΰ Τμή
ματος Εσωτερικών Προσόδων. 

5 Ή εισφορά καίτοι δεν αποτελεί φόρον εισπράττεται συμφώνως 
προς τάς διατάξεις του περί Εισπράξεων Φόρων Νόμου του 1962 
και κατατίθεται εις το Ταμεΐον Άνακουφίσεως Εκτοπισθέντων και 
Παθόντων το όποιον τελεΐ ύπό τον ελεγχον και διαχείριση/ του 
Γενικού ΛογιστοΟ. 

53 τοΰ 1 963 
61 τοΰ 1969. 

Επιβολή 
εισφοράς. 

Πίναξ. 

Ί 54 τοΰ 1974. 

51 τοΰ 1974. 

'Εφαρμογή 
τοΰ παρόν

τος Νόμου. 

Είσπραξι_ς : 
εισφοράς 
31 τοΰ1962 . 
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'Εφαρμογή 
ορισμένων 
Νόμων. 
58 τοΰ 1961 

4τοϋ 1963 
21 τοΰ1966 
60το0 1969 
47 τοΰ 1973. 
53 τοΰΤ963 
61 τοΰ 1969. 
Πίναξ. 
47 τοΰ 1963 
34 τοΰ 1965 
7 0 τ ο ΰ 1 9 6 8 
63 τοΰ 1973. 

'Αδικήματα. 

"Εκπτωσις 
εισφοράς έκ 
τοΰ φορολο
γητέου εισο
δήματος. 
58 τοΰ 1961 

4 τοΰ 1963 
21 τοΰ 1966 
60 τοΰ1969 
47 τοΰ 1973. 

Κανονισμοί. 

' Ι σχυς του 
παρόντος 
Νόμοο. 

6. Αί διατάξεις των περί Φορολογίας τοΰ Εισοδήματος Νόμων του 
1961 έως 1973 και των περί Καθορισμού του Ποσού και 'Ανακτήσεως 
Φόρων Νόμων τοΰ 1963 και 1969, εφαρμόζονται, τηρουμένων των 
αναλογιών, υπό τάς εν τω πίνακι^ναφερομένας τροποποιήσεις, άλλ' 
ουδεμία προσωπϋκή 'εκπτωσις παραχωρείται και ουδέν εισόδημα 
άπαλλάττεται της εισφοράς εξαιρέσει τοΰ εισοδήματος πλοιοκτήτου 
Κυπριακού πλοίου ως αναφέρεται εις το άρθρον 3 των περί 'Εμπο
ρικής Ναυτιλίας (Φορολογικαί Διατάξεις) Νόμων του 1963εως 1973, 
περιλαμβανομένου και οιουδήποτε εισοδήματος προερχομένου έκ της 
διαχειρίσεως Κυπριακού πλοίου. 

7. Πάν πρόσωπον δπερ αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να δώση 
είδοποίησιν ή να ύποβάλη δηλώσεις ή καταλόγους ή νά παράσχη 
στοιχεία ή νά εκτέλεση οιονδήποτε καθήκον έπιβαλλόμενον ύπό f\ 
βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή υποβάλλει ανακριβή 
κατάστασιν ή δήλωσιν είναι ένοχον αδικήματος και υπόκειται, εις 
φυλάκισιν μη ύπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή πρόστιμαν μή υπερ
βαίνον τάς τριακσσίας λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς εάν δε 
είναι νομικόν πρόσωπον εις πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς χιλίας 
λίρας. 

8. 'Ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως διαλαμβανομένης είς τους 
περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 1961 εως 1973, ή 
δυνάμει του παρόντος Νόμου καταβλητέα εισφορά εκπίπτεται έκ τοΰ 
φορολογητέου εισοδήματος παντός προσώπου. 

9.—(1) Το Ύπουργικον Συμβούλιαν κέκτηται έξουσίαν δπως έκδίδη 
Κανονισμούς αναφερομένους είς τον καθαρισμόν, βεβαίωσιν και 
είσπραξι.ν της εισφοράς και εν γένει διά την έφαρμογήν των διατά
ξεων του παρόντος Νόμου. 

(2) Κανονισμοί 'εκδιδόμενοι επί τη βάσει τοΰ παρόντος άρθρου 
κατατίθενται είς την Β ουλή ν των 'Αντιπροσώπων. Έ ά ν μετά πά
ροδον τριάκοντα ήμερων από της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή των 
'Αντιπροσώπων ot' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή άκυρώση 
τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν σλω ή έν μέρει τότε οδτοι 
αμέσως (μετά την πάροδον της ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν 
τή έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται έν ίσχύϊ από 
της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων 
έν όλω ή έν μέρει υπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων οδτοι δημο
σιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας ώς ήθελον ούτω 
τροποποιηθή υπ' αυτής και τίθενται έν ίσχύϊ από της τοιαύτης δημο
σιεύσεως. 

10. Ό παρών Νόμος ισχύει διαρκούσης τής έκρυθμου καταστά
σεως και έν πάση περιπτώσει ουχί πέραν τής 31ης Δεκεμβρίου 1975 
οπότε και εκπνέει. 

ΠίΝΑΞ 
("Αρθρον 3) 

ΟΙ φορολογικοί συντελεσταί είναι ώς εκτίθενται κατωτέρω : 
Τριμηνιαίο ν Εισόδημα Συντελεστής 

Έφ' εκάστης λίρας· μέχρι ποσοΰ £120 Μηδέν 
Έφ' εκάστης λίρας υπέρ τάς £120 μέχρι £240 100 μίλς 
'Εφ*έκαστης λίρας υπέρ τάς £240 μέχρι. £480 150 μίλς 
Έφ' εκάστης λίρας όπερ τσς £450 μέχρι £1,000 200 μίλς 
Έφ έκαστηςλίρας υπέρ τάς £1.000 250 μίλς 
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2. Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3, προς προσδιο
ρισμόν τοΰ εισοδήματος εκπίπτονται άπασαι αί δυνάμει των περί 
Φορολογίας τοΟ Εισοδήματος Νόμων 1961 εως 1973 έπιτρεπόμεναι 58τοθΐ96ΐ 
εκπτώσεις εξαιρέσει των ακολούθων : 2ΐτ°οΐ96<" 

(α) της εκπτώσεως λόγω επενδύσεως της χορηγούμενης δυνά 6θτοθΐ969 
μει των διατάξεων των εδαφίων (β) και (γ) της παραγρά 4 7 τ ο υ 1 9 7 3 · 
Φου (2) τοΰ άρθρου 12" 

(β) της εκπτώσεως λόγω εξαντλήσεως μεταλλείου της χορηγού
μενης δυνάμει των διατάξεων τοΰ άρθρου 5 τοΰ Πρώτου 
Παραρτήματος' 

(γ) της ζημίας ήτις μεταφέρεται από προηγούμενα ετη. 
3. Εις την περίπτωσιν προσδιορισμού τοΰ εισοδήματος έξ ενοικίων 

εκπίπτεται ποσοστόν εικοσιπέντε τοις εκατόν τοΟ ακαθαρίστου .αυτού 
εισοδήματος. 


