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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ. 1275 της 28ης ΜΑΙΟΥ 1976 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί 'Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1976 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

. 'Αριθμός 23 του 1976 

,. ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
..ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1973 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών 'Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Φορολογίας Ίππο- Συνοπτικός 
δρο,μιακών Στοιχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1976 και θά τίτλος. 
άναγινώσκηται όμου μετά του περί Φορολογίας 'Ιπποδρομιακών 
Στοιχημάτων Νόμου του 1973 (>έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό 48τοϋΐ973. 
δασικός νόμος») και ό ιβασικός νόμος και ό παρών Νόμος θά άνα
φέρωνται όμου ώς οι περί Φορολογίας Ιπποδρομιακών Στοιχημά
των και Λαχείων Νόμοι του 1973 και 1976. 

2. Ό τίτλος του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής άντικατα Τροποποίηση 
στάσεως αότου υπό του ακολούθου : τοΰ τίτλου 
«ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ Ε Π Ι ΤΩΝ *
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και ό έν τω άρθρω 1 του βασικού νόμου συνοπτικός τίτλος τρόπο
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ποιείται διά τής αντικαταστάσεως αύτου ύπό του ακολούθου : 
«ό περί Φορολογίας 'Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων 

και Λαχείων Νόμος». 

3. Το άρθρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροποποίησις 
(α) Διά τής προσθήκης εις την δέουσαν άλφαβητικήν σειράν του χοΟδασυκοϋ 

ακολούθου ορισμού :< νόμου. 
« ' Ί πποδρσμιακόν λαχεΪΌν^sweepstake' σημαίνει λαχεΐον 

διενεργουμενον ύπό τον ελεγχον τής ιπποδρομιακής αρχής 
'εντός του ιπποδρόμου κατά την ήμέραν τών ιπποδρομιών'»' 
(και 
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Άντικατάστα
σις τοΰ άρ
θρου 3 τοΰ 
(δασικοΰ 
νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 6 
τοΰ βασικοΰ 
νόμου. 

(β) δια της εν τω τέλει του ορισμού «συλλογικόν στοίχημα» 
προσθήκης της ακολούθου επιφυλάξεως : 

«Νοείται δτι συλλογικόν στοίχημα ικαλυπτον σειράν 
στοιχημάτων (γνωστόν ως 'pari paroli', 'twin paroli' ή 
' Double Tote') εις το όποιον ό συμμετέχων του στοιχήμα
τος καταβάλλει έφ' «παξ το συμφωνηθέν ποσόν υπό τον δρον 
δτι εν περιπτώσει κέρδους το ποσόν τούτου όμοΰ ιμετά του 
ήδη ύπ' αύτου Καταβληθέντος ποσοΰ ίθά άποτελέση το ποσόν 
συμμετοχής αύτου εις στοίχημα δι' έπομένην Ηπτοδρομίαν 
θεωρείται >διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου δτι απο
τελεί εν και μόνον στοίχημα.». 

4. Το άρθρον 3 του βασικού νόμου καταργείται και αντικαθίσταται 
δια του ακολούθου:— 
«Φόρος. 3.—(1) Έ φ ' εκάστου Ιττποδρομιακου στοιχήματος, είτε 

τούτο διενεργείται εντός τοΰ ιπποδρόμου είτε εκτός αύτου, 
καΐ έφ5 εκάστου Ιπποδρομιακού λοεχείου, επιβάλλεται, 
κατά την διενέργειαν αυτών, φόρος δέκα τοις εκατόν επί 
τοΰ ποσοΰ εκάστου ιπποδρομιακού στοιχήμοττος ή έκαστου 
ίπποδρομιακρΰ λαχείου, ώς θά ήτο ή περίπτώσις. .. 

(2) Ό επιβαλλόμενος φόρος βαρύνει τόν παίκτην καΐ 
δεν λογίζεται ώς συνιστών μέρος τοΰ ίπποδρομιακοΰ στοι
χήματος ή ΐΊτποΐδρσμιαίκοΰ λαχείου.». 

5. Το άρθρον 6 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: — 
(α) Διά της προσθήκης εις το εδάφιον (1) μετά τάς λέξεις 

«ΙππΟδρομιακόν στοίχημα» (γραμμή 1) τών λέξεων «ή ίππο
δρομιοτκόν λαχεΐον»' και 

(β) διά της προσθήκης εις το εδάφιον (2) μετά τάς λέξεις «ίππο
ίδρομιακόν στοίχημα» (γραμμαί 1 και 2) τών λέξεων «ή 
ίπποδρομιακόν λαχεΐον», 

Έτυπώθη έν τφ Τυττογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


