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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΰπ

 8
Αρ. 1253 της 30ής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1976 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Φορολογίας των Κληρονομιών (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1976 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 3 του 1976 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 1968 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Φορολογίας των Συνοπτικός 
Κληρονομιών (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1976 και θα άναγινώ- τίτλος, 
σκηται όμου μετά τών περί Φορολογίας τών Κληρονομιών Νόμων 
τοΟ 1962 καΐ 1968 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό βασικός 67 τοΰ 1962 
νόμος»), ό δε βασικός νάμος και. ό παρών Νόμος θά άναφέρωνται 7ΐτοϋΐ963 
όμου ώς οι περί Φορολογίας τών Κληρονομιών Νόμοι του 1962 εως 
1975. 

2. Το άρθρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροποποίησις 
(ά) Διά της άπαλείψεως τής παραγράφου (α) του ορισμού τής ™~$£ρ™ΰ
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λέξεως «περιουσία» και τής αντικαταστάσεως αυτής διά τής νόμου, 
ακολούθου νέας παραγράφου : 

«(α) εις την περίπτωσιν αποθανόντος προσώπου, δπερ 
κατά τον χρόνον τοΰ θανάτου αυτού είχε τήν μόνιμον 
κατοικίαν του (domicile) έν τή Δημοκρατία, πάσαν 
περιουσίαν είτε τελούσαν έν καταπιστεύματι (settled) 
είτε μη (not settled), περιερχομένην επί τω θανάτω του 
είς άλλους, εξαιρέσει περιουσίας δημιουργηθείσης έν 
τή Δημοκρατία μετά την Ιην 'Ιανουαρίου, 1976, έξ 
εμβασμάτων έκ τοΰ εξωτερικού, έφ' δσον ό "Εφορος 
ικανοποιείται δτι το πρόσωπον τούτο καθ' οιονδήποτε 
χρόνον προ τοΰ θανάτου αυτού ήτο μονίμως έγκατε
στημένον (permanent resident) έκτος τής Δημοκρα
τίας'»' 

(5) 
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(β) δια της εν τω τέλει τοΰ ορισμού των λέξεων «περιουσιακά 
στοιχεία» αντικαταστάσεως της άνω τελείας δια κόμματος, 
και της προσθήκης των ακολούθων : 

«αλλ' εις την περίπτωσιν αποθανόντος προσώπου, δπερ 
δεν είχε την κατοικίαν του (domicile) εν τη Δημοκρατία, 
δεν περιλαμβάνει μετοχάς εταιρείας Ιδρυθείσης εν τη Δη
μοκροπτία της όποιας ό μοναδικός σκοπός είναι ή άπόκτη
σις καΐ έκμετάλλευσις Κυπριακού πλοίου ως τούτο καθο
ρίζεται εν τω εκάστοτε εν ίσχύϊ περί 'Εμπορικής Ναυτι
λίας (Φόρολογικαί Διατάξεις) Νόμω, ώς επίσης και εται
ρείας ιδρυθείσης εν τη Δημοκρατία της όποιας ό αποκλει
στικός σκοπός είναι ή διεξαγωγή εργασιών ή δραστηριο
τήτων εκτός της Δημοκρατίας'»' και 

(γ) διά της ένθέσεως ε'Ις τήν προσήκουσαν αλφαβητική ν τάξιν 
του ακολούθου νέου ορισμού : 

«e τέκνον' ση'μαίνει το νόμιμον τέκνον του αποθανόν
τος προσώπου και περιλαμβάνει τέκνον γεννηθέν μετά τον 
θάνατον αύτοΰ, προγονόν ή τέκνον υίοθετη'θέν υπό του 
αποθανόντος δυνάμει του εκάστοτε εν ίσχύϊ περί Υιοθε
σίας Νόμου, ώς και νόθον τέκνον άπόθανούσης γυναικός'». 

Τρρποποίησις 3. Ή έπιφύλαξις του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται 
του άρθρου 4 ο ι α τής αντικαταστάσεως της λέξεως «τρεις» (2α γραμμή) διά της 
νόμου001"0" λέξεως «δεκαπέντε». . . . . . 

Τροποτιοίησις 4. Τό άρθρον 5 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εν τω 
του άρθρου 5 τ£\εί αύτου προσθήκης της ακολούθου επιφυλάξεως : 
του δασικού . . , . . . . ' ' ' . ' . . J 
νόμου. «Νοείται δτι κατά τον προσδιορισμόν της άξιας της περιουσίας 

αποθανόντος προσώπου θά έκπίπτηται— 
(α) άναφορικώς προς επιζώντα σύζυγον του αποθανόντος προ

σώπου τό ιτοσόν τών πέντε χιλιάδων λιρών* 
(β) αναφορικούς προς εκαστον επιζών τέκνον τό όποιον δεν 

ουνεΉλήρωσε τό 21 ον έτος της ηλικίας αύτου κατά τήν ήμέ
ραν του θανάτου του αποθανόντος προσώπου ή μολονότι 
συνεπλήρωσε τό 21 ον έτος της ηλικίας αύτου είναι σωμα
τικούς ή διανοητικώς άνάπηρον, τό ποσόν τών τριών χιλιά
δων λιρών' 

(γ) άναφσρικώς προς εκαστον επιζών τέκνον τό όποιον συνεπλή
ρωσε τό 21 ον έτος της ηλικίας του κατά τήν ήμέραν του 
θανάτου τοΰ αποθανόντος προσώπου τό ποσόν τών χιλίων 
πεντακοσίων λιρών" 

(δ) άναφορικώς προς επιζώντα τέκνα προαποθανόντος τέκνου, 
τό ποσόν τών χιλίων πεντακοσίων λιρών δι* εκαστον προ
αποθοα/όν τέκνον του αποθανόντος προσώπου' 

(ε) άναφορικώς προς δωρεάς ή συνεισφοράς γενομένας διά δια
θήκης του αποθανόντος προσώπου ή ύπό του διαχειριστου 
της περιουσίας αύτου, προς οιονδήποτε έν τη Δημοκρατία 
θρησκευτικόν ή φίλανθρωπικόν ίδρυμα έγκρινόμενον ώς 
τοιούτον ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου, ποσόν μέχρις 
είκοσι χιλιάδων λιρών' 

(στ) .άναφορικώς προς δωρεάς ή συνεισφοράς γενομένας διά 
διαθήκης του αποθανόντος προσώπου ή υπό του διαχειρι
στου της περιουσίας αύτου, προς τήν Δημοκρατίαν ή προς 
αρχήν τοπικής διοικήσεως διά θρησκευτικούς, φιλανθρω
πικούς, μορφωτικούς, εκπαιδευτικούς ή έτερους δημοσίους 
σκοπούς, τό ποσόν της τοιαύτης δωρεάς ή συνεισφοράς:». 
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5. Το εδάφιον (1) τοϋ άρθρου 6 του βασικού νόμου δια τοΰ πα Τροποποίησις 
ρόντοςτροποπο ι ε ί τα ι διά της καταργήσεως των εν αύτω έπιφυλά ^ f ^ f ^ 0
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ξεων και της αντικαταστάσεως των ευθύς μετά τάς λέξεις «προ νόμου, 
σώπου τούτου» (6η γραμμή) δύο στιγμών διά τελείας. 

6. Το άρθρον 7 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της καταρ Τροποποίησις 
γήσεως της παραγράφου (ii) της επιφυλάξεως της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (δ) τοϋ άρθρου^ 
αύτοϋ και της αντικαταστάσεως αύτη ς δ ιά της ακολούθου νέας π ά ρ α  ^0 ι /

σ ικ ο υ 

γράφου : 
<<(ii) δωρεαί απόλυτοι, έφ' ών ό αποθανών ουδέν όφελος έπεφύ . ,:. 

λαξεν είτε διά συμβάσεως εϊτε άλλως, γενόμεναι προς τήν . · " / 
Δημοκροπίαν ή προς 'Αρχήν τοπικής διοικήσεως διά θρη .".".""' 

;: σκευτικούς, φιλοοθρωπικούς, μορφωτικούς, εκπαιδευτικούς 
ή ετέρους δημοσίους σκοπούς, ή μέχρι ποσού είκοσι χιλιά
δων λιρών προς οιονδήποτε εν τη Δημοκρατία θρησκευτικόν 
ή φιλανθρωπικόν ίδρυμα ίέγκρινόμενον ως τοιούτον ύπό του 
Υπουργ ικού Συμβουλίου, δεν θά συνιστώσι περιουσίαν 
περιερχομένην εις άλλους επί τω θανάτω*». 

7. Ό 'βασικός νόμος τροποποιείται διά της !έν αύτω ένθέσεως, Τροποποίηση 
ευθύς μετά το άρθρον 18, τοΰ ακολούθου νέου άρθρου : τοΰβασικοϋ 
«Μείωσις Ϊ8Α. Ό σ ά κ ι ς περιουσιακόν στοιχεΐον ύπό μορφήν δωρεάς ^θέσεως Της 

φόρου εις γενομένης πέροη/ τών δύο ετών προ του θανάτου του άπο- νέου άρθρου. 
δωρεών πέραν θανόντος προσώπου λογίζετα ι ώς περιουσία περιερχομένη 
τώνδύοέτών. ε'Ίς άλλους επί τω "θανάτω αύτοΰ, το πόσόστόν του φόρου 

κληρονομιάς το πληρωτέον έπι τοΰ τοιούτου στοιχείου 
... μειουται κατά πεντήκοντα τοις εκατόν.». 

8. Το άρθρον 19 τοΟ βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροποποίηση 
(α) 'Διά τής εν τώ έδαφίω (1) αντικαταστάσεως της λέξεως τοϋ<5ρθρου 

/ ** »*■ r j \ o j Λ Ο^Ί ** ·* 1 9 xoG Set

«πέντε», της απαντωμενης εις τας 34ην, την 37ην και την σ ι κ ο 0 ν ό μ ο υ . 
39ην γ ρ α μ μ ά ς , διά τής λέξεως «είκοσι πέντε»' και 

(β) διά τής εν τω έδαφίώ (2) αντικαταστάσεως τής λέξεως 
«πέντε» (2α γραμμή) διά τής λέξεως «'είκοσι πέντε». 

9. Το εδάφιον (1) τοΰ άρθρου 23 τοΰ βασικοΰ νόμου τροποποιείται Τροποποίηση 
διά τής εν τω τέλει αύτοΰ προσθήκης τής ακολούθου δευτέρας έπι τοΰ άρθρου 
φυλάξεως : 23 τοϋ <5α

. . „. , „ , , _ _ , , , . , σικοϋ νόμου. 
«Νοείται περαιτέρω οτι, οσάκις εις περιπτώσεις δωρεών, ή άξ ια 

οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου κοττά τον χρόνον τοΰ θοα/άτου 
τοΰ αποθανόντος είναι μεγαλύτερα τής άξ ιας αύτοΰ κοπά τον 
χρόνον τής δωρεάς, ή ά ξ ι α τοΰ τοιούτου περιουσιακού στοιχείου 
θά ,λογ ίζητα ι δτι είναι τό τίμημα δπερ κατά τήν γνώμη ν τοΰ Ε φ ό 
ρου θά άπέφερεν εάν έπωλεΐτο εν τη ελευθέρα ά γ ο ρ α κατά τον 
χρόνον τής δωρεάς.». 
10. Ό 'βασικός νόμος τροποποιείται διά τής έν αύτω ένθέσεως, Τροποποίηση 

ευθύς μετάτό άρθρον 23, τοΰ ακολούθου νέου άρθρου : * τοϋ βασικοΰ 
>τ= .' " Τ3Α , π „ c > c ~ » ο. ο , < , «  νόμου διάτής 

«•Εκτιμησις 23Α. Π ά ρ α τας διατάξεις του άρθρου 23, οσάκις ή βε έν,θέσεως 
έκκρεμουσών β α ί ω σ ι ς τοΰ φόρου κληρονομιάς τοΰ πληρωτέου άναφο νέουδρθρου. 
υποθέσεων. — > \ ' ,

 ν , , " η ,
 Τ , 

ρικως προς τήν περιουσιοα/ προσώπου αποθανόντος προ 
τής έκρυθμου καταστάσεως, γίνεται εντός περιόδου εξ 
μηνών από τής ενάρξεως τής Ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου, 
ό "Εφορος, κοπά τον καθορισμόν τής αξ ίας οιουδήποτε 
περιουσιακού στοιχείου, λαμβάνει ύπ' δψιν τό τ ίμημα δπερ 
κατά τήν γνώμη ν αύτοΰ θά άπέφερεν εάν τοΰτρ έπωλε ΐτο . 
έν τή ελευθέρα ά γ ο ρ α κατά τον χρόνον τής βεβαιώσεως.». 
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Τροποποίησις \\m Ή παράγραφος (δ) του εδαφίου (3) του άρθρου 29 του βά
του άοθοου ~ , ;  . ■ . · \ ' Λ ι \ .' ' ■ „' , , „ , 
29τοϋ(Γα σικου νομού τροποποιείται δια της καταργήσεως της 'εν αυτω επι
σικοϋ νόμου. φυλάξεως και της αντικαταστάσεως τών ευθύς μετά τάς λέξεις «πε

ριουσιακών στοιχείων» (5η γραμμή) δύο στιγμών διά τελείας. 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 
44 τοϋ δα
σικού νόμου. 

Τροποποίησις 
τοϋ βασικού 
νόμου διά 
της ένθέσεως 
νέου άρθρου. 

της έκρυθμου 
καταστάσεως. 

12. Το.άρθρον 44 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της αντι
καταστάσεως της λέξεως «τέσσαρα» (1η γραμμή) διά της λέξεως 
«εξ». 

13._Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά της εν αύτώ ένθέσεως, 
ευθύς μετά το άρθρον 46, του ακολούθου νέου άρθρου— 
«Ειδική μετά 46Α.—1(1) Το Ύπουργικόν Συμ'βούλιον δύναται νά χα
χείρισιςλόγφ ρ[ση gv # \ ω ^ gv ιμέρει τον αναλογούντα φόρον προς πε

ριουσιακά στοιχεία τών οποίων ή άξια έμειώθη ουσιωδώς 
συνεπεία τών 'εκ 'της ιέκρύθμου καταστάσεως δημιουργη
θεισών συνθηκών. 

(2) 'Ανεξαρτήτως παντός ιέν τω παρόντι Νόμω διαλαμ
βανομένου, ουδείς τόκος επιβάλλεται από της 20ης 'Ιου
λίου, 1974, άναφορικώς προς τον αναλογούντα φόρον προς 
περιουσιακά στοιχεία ευρισκόμενα εις απροσπέλαστους 
ΐτεριοχάς, ή δέ πληρωμή του εις τά τοιαύτα περιουσιακά 
στοιχεία αναλογούντος φόρου αναστέλλεται διά τοιούτο 

'"*'"■"" χρονικόν διάστημα οΐσν ιό "Εφορος ή'θελεν ίέγκρίνει ή γίνε
ται διά τοιούτων δόσεων αΐτινες ήθελον διευθετηθή μετά 
του Εφόρου.». 

Κατάργησις 14. Ό Πίναξ τοΰ βασικού νόμου καταργείται καΐ αντικαθίσταται 
καΐ άντικατά διά τοΰ ακολούθου Πίνακος : 
στασις τοϋ __ 
Πίνακοςτοΰ «ΠΙΝΑ^ι 

6ασικοϋ νόμου. . ("Αρθρον 6) 

ΚΛΙΜΑΞ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

Κλιμάκιον 1 : 
Έφ' εκάστης λίρας υπέρ τάς £ 15,000 μέχρι £ 20,000 20% 

Κλιμάκιον 2 : 
'Εφ' έκαστης λίρας υπέρ τάς £ 20,000 μέχρι £ 30,000 25% 

'Κλιμάκιον 3 : 
'Εφ' εκάστης λίρας υπέρ τάς £ 30,000 μέχρι £ 50,000 30% 

Κλιμάκιον 4 :' 
Έ φ ' έκαστης λίρας υπέρ τάς £ 50,000 μέχρι £ 75,000 35% 

Κλιμάκιον 5 : 
Έφ' έκαστης λίρας υπέρ τάς £ 75,000 μέχρι £100,000 40% 

'Κλιμάκιον 6 : 
Έ φ ' έκαστης λίρας υπέρ τάς £100,000 45%». 

Εφαρμογή 15. Ό παρών Νόμος εφαρμόζεται ιέν 'σχέσει προς. τήν φορολογίαν 
τοΰ παρόντος της Κληρονομιάς παντός προσώπου αποθνήσκοντος κατά ή μετά τήν 
Νόμου. ήμερομηνίοτν της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου έν τη έπισήμω 

έφημερίδι της Δημοκρατίας.

Έτυπώθη έν. τψ, Τυττο γραφεί ω της Κυπριακής Δημοκρατίας, .έν .Λευκωσία. 


