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Ό περί Ζημιωθέντων ('Απαλλαγή Φορολογίας) (Προσωρινοί Διατάξεις) 
Νόμος 'του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την ίέπίσηίμον έφηΐμ'ερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας ουμφώνως τω "Αρθρω '52 του Συντάγίματος. 

■Αριθμός 62 του 1975 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟ 
ΤΗΣ 20ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ, 1974 ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΣΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Ζημιωθέντων (Άπαλ-
γή Φορολογίας) (Προσωρινά! Διατάξεις) Νόμος του 1975. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του 
κειμένου— 

«ζημιωθείς» σημαίνει πάν φυσικόν πρόσωπον και πάντα όργα
νισμόν, μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος, δπερ ή δστις εΐναι 
ιδιοκτήτης ακινήτου Ιδιοκτησίας κειμένης εντός περιοχής" 

«περιοχή» σημαίνει περιοχήν ήτις κατέστη απροσπέλαστος εις 
ζημιωθέντα λόγω των από τής 20ής 'Ιουλίου, 1974, Τουρκικής 
εισβολής δημιουργηθεισών συνθηκών' πάσα τοιαύτη περιςχή καθο
ρίζεται .υπό του Διευθυντού του Τμήματος Κτημοπολογίου και 
Χωρομετρίας, ή υπό δεόντως υπ' αύτου εξουσιοδοτημένου εκπρο
σώπου του, έν συνεννοήσει μετά του οικείου Έπαρχου και του 
οικείου 'Επαρχιακού 'Αστυνομικού Διευθυντού, ή ύπό δεόντως 
ύπ' αυτών αντιστοίχως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των, εξ 
οιασδήποτε δε ούτω καθοριζομένης περιοχής, εϊτε κατά τον άρχι-
κόν καθορισμόν αυτής εϊτε μεταγενεστέρως, δύνανται νά έξαιρών-
ται Ίδιοκτησίαι αϊτινες δεν είναι απροσπέλαστοι εις τους Ιδιόκτη
τος αυτών ή εις τους αντιπροσώπους ή συμβαλλομένους μετά των 
τοιούτων ιδιοκτητών" 

«φόρος» σημαίνει φόρον ακινήτου ιδιοκτησίας έπιβαλλόμενον 
δυνάμει του περί Φορολογίας 'Ακινήτου (Αστικής) 'Ιδιοκτησίας 
Νόμου του 1962 ή δυνάμει τών άρθρων 92 και 93 του περί Δήμων 
Νόμου ή δυνάμει τών παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) 
τοΟ άρθρου 24 του περί Χωρίων (Διοίκησις καί Βελτίωσις) Νόμου. 

3. 'Από τής 20ής 'Ιουλίου, 1974, ουδείς φόρος επιβάλλεται, ή εάν 
εχη έπιβληθή, εισπράττεται, συλλέγεται ή καταβάλλεται έφ' οιασδή
ποτε ακινήτου ιδιοκτησίας κειμένης εντός περιοχής καί ανηκούσης 
εις ζημιωθέντα : 

Νοείται δτι εις περίπτωσιν καθ' ην φόρος διά το φορολογικόν έτος 
1974 έχει έπιβληθή επί ακινήτου Ιδιοκτησίας ζημιωθέντος, ό τοιούτος 
φόρος θεωρείται ώς μή επιβληθείς, εάν δέ οδτος εχη καταβληθή 
επιστρέφεται ε'ις τον ζημιωθέντα κατόπιν αιτήσεως του προς τον 
Διευθυντήν του Τμήματος Κτηματολογίου καί Χωρομετρίας καί έφ' 
δσον ό ρηθείς Διευθυντής ήθελεν εγκρίνει τήν τοιαύτην αϊτησιν καί 
κοινοποιήσει τήν εγκρισίν του εις τον Διευθυντήν τοΟ Τμήματος 
Εσωτερικών Προσόδων. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Ερμηνεία. 

8 9 τ ο ϋ 1 9 6 2 . 
Κεφ. 240 
Κεφ. 243. 
46το0 1961 
58τοϋ 1962 

4 τοΰ1966 
31 τοΰ 1969. 

Έζαίρεσις 
επιβολής καί 
καταβολής 
φόρου. 
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Κανονισμοί. 

Κατάργησις 
τοϋ περί 
Ζημιωθέντων 
("Απαλλαγή 
Φορολογίας) 
(ΠροσωριναΙ 
Διατάξεις) 
Νόμου 34 
τοΰ 1968. 

4. Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται να έκδίδη κανονισμούς, 
δημοσιευόμενους έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, διάτήν 
πραγμάτωσιν των σκοπών και την καλυτέραν έφαρμογήν των δια
τάξεων του παρόντος Νόμου ώς και δια παν θέμα δπερ, δυνάμει 
των διατάξεων του παρόντος Νόμου, χρήζει ή εΐναι έπιδεκτικόν 
καθορισμού. 

5. Ό περί Ζημιωθέντων ( 'Απαλλαγή Φορολογίας) (ΠροσωριναΙ 
Διατάξεις) Νόμος τοΰ 1968 καταργείται . 


