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Ό περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμος του 1980 εκδίδεται 
δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗ Σ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Συνοπτικός 

'Αριθμός 24 του 1980 
ΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ 

ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔ 
Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόιμος θά άναφέρηται ως ό περί Φορολογίας Άικι- *(!^Γ 
νήτου Ίιδιοκτησίας Νόμος του 1980. 

. i r „ , . , , , , „ , , 'Ερμηνεία. 
2. Εν τω παροντι Νομω, έκτος εαν εκ του κείμενου προκυπτη r 

διάφορος έννοια— 
«ακίνητος Ιδιοκτησία» περιλαμβάνει— 

(α): τό έδαφος* 
(β) οικοδομήματα και έτερα κτίσματα, έργα ή συστατικά 

σίτερρώς συνδεδεμένα μετά του εδάφους, ή των οικο
δομημάτων, η έτερων ,κτισμάτων ή έργων 

(γ) δένδρα, αμπέλους και πάν έτερον πράγμα φυτευθέν 
ή φυόμενον έπί του εδάφους* 

(δ) ι πηγάς, φρέατα, διατρήΐσεις, ϋδωρ και δικαιώματα επί 
Ιύδάτων, είτε ταύτα κατέχονται δμου μετά του εδάφους, 
είτε ικεχωριοΐμένως' 

(ιε) προνόιμοια, δικαιώματα χρήσεως, πραγματιικάς δου
λείας, και τά πάσης φύσεως έτερα δικαιώματα και 
οφέλη τά άφορώντα, ή θεωρούμενα ώς άφορώντα, εις 
τό έδαφος ή οικοδομήματα ή έτερα κτίσματα ή' έργα' 

(ιστ) τήν έξ αδιαιρέτου ίδανιΐκήν μερβδα ίδιοίκτησίας, ώς ή 
ίέν τοις ανωτέρω εκτιθέμενη τοιαύτη" 

«ανίκανοι» λογίζονται οί ανήλικοι, οι παράφρονες, οί όλιγο
φιρενεΐς, ώς και πάν έτερον πρόσωπον δπερ, λόγω πνευμοτπκής 
τίνος νόσου, στερείται της χρήσεως του λογικού* 

«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν' 
«Διευθυντής» σημαίνει τον Διευθ'υντήν του Τμήματος Εσωτερι

κών Προσόδων τοΰ Υπουργείου Οικονομικών, περιλαμβάνει δε 
πάντα υπ' αύτου έξουσιοδοτηίθέντα επί τούτω Λειτουργόν* 

«Έίπαρχιακόν Κτηΐματολογικόν ΓραφιεΐΟν» σημαίνει τό έν έΐκά
ιστη 'Επαρχία Πραφειον τοϋ Κτηματολογικού και ΧωρομετρικοΟ 
Τμήματος τοΰ Υπουργείου Εσωτερικών' 

«έτος» σημαίνει τήν ιτερίοδον των δώΐδιε/κα μηνών τήν άρχομένην 
τήν πρώτην 'Ιανουαρίου και λήγουσαν τήν 31ην Δεκεμβρίου' 

«ίϊδιοκτήτης» σηιμαίνει τό πρόσωπον δπερ δικαιούται νά έγγρα
(φή ώς Ιδιοκτήτης ακινήτου ίδιοικτηοίας, εϊτε οδτος εΐναι ούτω εγ
γεγραμμένος είτε δχι" 
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«Κυρίαρχοι Περιοχαί των Βάσεων» σημαίνει την Κυρίαρχον 
Περιοχήν της Βάσεως τοΰ 'Ακρωτηρίου και τήιν Κυρίαρχον Πε
ριοχήν της Βάσεως Δ&κελείας, ώς αδται καθορίζονται έν τω άρθρω 
1 της Συνθήκης 'Εγκαθιδρύσεως της ΚυπτριαΙκής Δηιμοικρατίας, 
ήΐτις ύπεγράφηι έν Λευκωσία την 16ην Αύγουστου, I960' 

«οργανισμός προσώπων» σημαίνει οιονδήποτε σώμα μετά ή άνευ 
νοιμυκης προΐσωπικότητος, ώς ,καί πασαν έταιρείαν, αδελφότητα 
η άλλην ενωσιν προσώπων, κεκτη<μένην νομικήν προσωπικότητα 
ή μή. 

«πρόσωπον» περιλαμβάνει και όργανισμόν π ρ ο σ ώ π ω ν 
«φόρος» σημαίνει τον δυνάμει του παρόντος Νόιμου έπιβαλλό

μενον φόρον. 

Επιβολή 3w—ί(1) Παρά τάς διατάξεις οιουδήποτε ετέρου Νόιμου αλλά τη
φόρου. ρουμένωιν των διατάξεων του παρόντος άρθρου έφ' άπόϋσης της έν 

τη Δημοκρατία κευμένης ακινήτου 'ιδιοκτησίας επιβάλλεται καΐ 
εισπράττεται καθ' εκαστον έτος φόρος κατά συντελεστήν ενα και 
ήμισυ τοις χιλίοις (1,5%0) επί της αξίας της ακινήτου ιδιοκτησίας. 

(2) Παρά τάς διατάξεις του εδαφίου (1) , εις περιπτώσεις καθ5 ας 
το όλικόν ποσόν του έπιβλητέου φόρου έπί παντός φυσικού προσώπου 
δεν υπερβαίνει το ποσόν των τριάκοντα επτά λιρών και πεντακοσίων 
μίλς (£37.500 μίλς) ούτος άφίεται, έν πάση δέ περιπτώσει κατά τον 
ύπολογισμόν του έπιβλητέου φόρου έπί παντός φυσικού προσώπου αϊ 
πρώται £37,500 μίλς άφίενται. 

Ύποχρέωσις 4. Πας Ίδιοικτήτης υποχρεούται νά καταβάλη τον φόρον αναφορι
ίδιοκτήτου. κ ^ ς ττ/ρός άπασαν την άκίνητον αυτού ΐδιοίκτηισίαν. 

Βεβαίωσις 5.—(1) Ό Διευθυντής προβαίνει εις τήν βεβαίωσιν της φορολογίας 
φόρου. παντός προσώπου έπί της άξιας της ακινήτου ιδιοκτησίας το ταχύτε

ρον ευθύς μετά τήν πάροδον της προθεσμίας της ορισθείσης διά τήν 
ύπό του τοιούτου προσώπου παράδοσιν της δηλώσεως του εϊτε το 
τοιούτο πρόσωπον παρέδωσε τήν δήλωσιν του είτε μή. 

(2) Εις περιπτώσεις καθ' άς πρόσωπον τι έπέδωκε δήλωσιν αλλά 
δέν κατέβαλε τον φόρον, ό Διευθυντής δύναται κατ' αρχήν νά φορο
λόγηση το πρόσωπον τούτο προσωρινώς βάσει της τοιαύτης δηλώ
σεως του, και μετά ταύτα νά προβή εις έκτίμησιν της άξιας της ακι
νήτου 'ιδιοκτησίας και νά φορολόγηση το πρόσωπον τούτο αναλόγως. 

(3) Εις περιπτώσεις καθ' άς πρόσωπον τι δέν έπέδωκε δήλωσιν 
και ό Διευθυντής κρίνει δτι το πρόσωπον τούτο υπέχει ύποχρέωσιν 
καταβολής φόρου, ούτος δύναται νά προβή εις έκτίμησιν της άξιας 
της ακινήτου αυτού ιδιοκτησίας και νά φορολόγηση το πρόσωπον 
τούτο αναλόγως. Έν τοιαύτη περιπτώσει ασχέτως τοΰ χρόνου κατά 
τόν όποιον έγένετο ή φορολογία, ό φόρος είναι πληρωτέος τήν 30ήν 
Σεπτεμβρίου τοΰ έτους εις το όποιον αναφέρεται ή τοιαύτη φορο
λογία. 

Άξια της 6. Ή άξια της ακινήτου ιδιοκτησίας λογίζεται δτι είναι τό τίμηιμα 
ακινήτου δπερ κατά τήν γνώμην τοΰ Διευθυντού θά άπέφερεν έάν έπωλεΐτο 
Ιδιοκτησίας. ^ ^ £|χιευΐθέρα ά γ ο ρ α κατά τήν 1η(ν ' Ιανουαρίου, 1980, ουδεμία δέ 

εικπτωσις γίνεται εις τήν έκτίμησιν λ ό γ ω τοΰ δτι ή έκτίμησις έβα

σίισίθη έπί της προϋποθέσεως δτι ολόκληρος ή (ακίνητος Ίιδιοίκτησία 
θά προσφερθή προς πώλησιν κατά τόν αυτόν χρόνον : 

Νοείται δτι οσάκις λ ό γ ω πωλήσεως ακινήτου 'ιδιοκτησίας έν τη 
ελευθέρα ά γ ο ρ α ή έκτίμησις άποδεικνύηται εσφαλμένη,, ό Διευθυν

τής δύναται νά αναθεώρηση ταύτην λαμβάνων ύπ ' δψιν τήν πρα

γμοΛοιποιηθεΐσοΛ' τιμήν πωλήσεως. 
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Πρόσθετος 
φόρος λόγω 
χαμηλοΰ 
υπολογισμού 

υποβολής 
δηλώσεως και 
επιστροφή 
φόρου μετά 
τόκου λόγω 
ύψηλοΰ 
ύπολογισμοΟ. 

Εϊσπραξις 
του φόρου. 

31 τοΰ 1962. 

Εισπραξις 
φόρου παρά 
κατόχου της 
Ιδιοκτησίας. 

Τόκος διά 
την μή 
έγκαιρον 
καταβολήν 
τοΰ φόρου. 

αξίας της ακινήτου Ιδιοκτησίας και το ττοσόν του φόρου και να κοινο
ποίηση την άπόφασίν του διά σχετικής ειδοποιήσεως προς το ένδια
φερόμενον πρόσωπον. 

(2) Εις περιπτώσεις καθ' ας δεν υπεβλήθη δήλωσις ακινήτου ιδιο
κτησίας εντός της υπό του παρόντος Νόμου καθοριζομένης προθε
σμίας ή υπεβλήθη τοιαύτη δήλωσις αλλά παρελείφθη έξ αυτής ιδιο
κτησία τις, ό Διευθυντής δύναται, καθ' οιονδήποτε χρόνον, νά προβή 
εις έκτίμησιν της αξίας της ακινήτου ιδιοκτησίας του· προσώπου 
τούτου και νά κοινοποίηση τήν άπόφασίν του διά σχετικής ειδοποιή
σεως προς το ένδιαφερόμενον πρόσωπον. 

(3) Αί διατάξεις των εκάστοτε εν Ίσχύϊ περί Βεβαιώσεως και 
Εισπράξεως Φόρων Νόμων αί άφθ:ρώσαι εις ενστάσεις και πρόσ
φυγας εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, έφ' οιασδήποτε 
αποφάσεως τοΰ Διευθυντού δυνάμει του παρόντος άρθρου. 

14.— (;1) Όσάκις ή αξία της ακινήτου 'ιδιοκτησίας, ώς αϋτη: έχει 
ύπολογισθή συμφώνως προς τάς διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του 
παρόντος Νόμου, είναι χαμηλότερα των τριών τετάρτων της αξίας 
της ακινήτου 'ιδιοκτησίας ώς αυτή θά έχη τελικώς έξακριδωθη,. ό 
ιδιοκτήτης υπόκειται, επιπροσθέτως προς το ποσόν του· κανονικού 
φόρου, εις πληρωμήν ποσού ϊσου προς το εν δέκατον της διαφοράς 
μεταξύ του ποσού τοΰ φόρου ώς τοΰτο έχει τελικώς έξακριβωθη 
και του ποσοΰ τοΰ φόρου του πλη,ρωτέρου ή πληρωθέντος σαμφώ
νως προς τάς διατάξεις των άρθρων 6 καΐ 7 τοΰ παρόντος Νόμου. 

(2) Όσάκις πρόσωπον τι απόδειξη δτι άναφορικώς προς φορολο
γικόν τι έτος κατέβαλε προσωρινόν φόρον υπερβαίνοντα το ποσόν 
τοΰ φόρου τοΰ ορθώς έπ' αύτοΰ έπιβλητέου, το πρόσωπον τοΰτο δι
καιούται δπως τω άποδοθή το ούτω καθ' ύπερβολήν καταβληθέν 
ποσόν όμοΰ μετά τόκου από της ημερομηνίας κατά τήν οποίαν κατε
βλήθη ό προσωρινός φόρος, προς εννέα τοις εκατόν 'ετησίως. 

15.—(1) Πάς 'ιδιοκτήτης δστις υποβάλλει δήλωσιν της ακινήτου 
αύτοΰ 'ιδιοκτησίας καταβάλλει ταυτοχρόνως τον φόρον διά το έτος 
Ί980 συμφώνως προς τήν τοιαύτην δήλωσιν. 

(2) Πάς ιδιοκτήτης οφείλει δι' εκαστον έπόμενον έτος δπως κατα
βάλλη τον φόρον συμφώνως προς τήν άρχικήν αύτοΰ δήλωσιν ακι
νήτου ιδιοκτησίας και οιανδήποτε άναθεωρημένην τοιαύτην, προ της 
30ής Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. 

(3) Όσάκις ό φόρος δέν κατεβλήθη όμοΰ μετά της δηλώσεως ακι
νήτου Ιδιοκτησίας, ούτος εισπράττεται πρό ή κατά τήν 30ήν Σεπτεμ
βρίου έκαστου έτους συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ εκάστοτε 
εν Ίσχύΐ περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου. 

16. Έάν δι' οιονδήποτε λόγον φόρος άναφορικώς προς οιανδή
ποτε άκίνητον Ίδιοκτησίαν, δέν δύναται νά είσπραχθή παρά τοΰ 
ιδιοκτήτου, ούτος ε'ισπράττεται παρά παντός νομίμου κατόχου της 
ιδιοκτησίας και, έπ! τη τοιαύτη εισπράξει, ό κάτοχος ούτος δέν 
υπέχει οίανδήποτε άστικήν εύθύνην έναντι τοΰ ιδιοκτήτου άναφο
ρικώς προς το ούτω παρ' αύτοΰ ε'ισπραχθέν ποσόν και δικαιούται 
νά παρακράτηση εκ πάσης μετά τήν εϊσπραξιν καθισταμένης πλη
ρωτέας δόσεως ενοικίου τής τοιαύτης 'ιδιοκτησίας ποσόν ϊσον προς 
το παρ' αυτού ε'ισπραχθέν ποσόν. 

17. Έάν ό φόρος δέν καταβληθή μέχρι τής 30ής Σεπτεμβρίου τοΰ 
έτους άναφορικώς προς το όποιον επεβλήθη, ούτος εισπράττεται μετά 
τόκου, από τής ημερομηνίας κατά τήν οποίαν οφείλεται ό φόρος προς 
εννέα τοις εκατόν ετησίως και αί διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου αί 
άφο.ρώσαι >ε'ις τήν εϊσπραξιν του φόρου εφαρμόζονται δΊά τήν εϊσπρα
ξιν τοΰ ποσοΰ τούτου. 
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7.—(1) Πας 'ιδιοκτήτης ύπόχρεως εις καταβολήν φόρου οφείλει, Δήλωσις 
προ της 30ής Σεπτεμβρίου, 1980, νά ύποβάλη εις τόν Διευθυντήν δή ακινήτου 
λωσιν δεικνύουσαν τήν άκίνητον αύτου Ιδιοκτησίαν κατά την Ιην K^** 1 1 "^* 
Ιανουαρίου, 1980 καθώς και τήν άξίαν αυτής κατά τήν ιδίαν ήμερο τοο φόρου, 
μηνίαν και ό φόρος καταβάλλεται συμφώνως προς τήν τοιαύτην 
δήλωσιν : 

Νοείται δτι έάν κατά τήν διάρκειαν έτους τινός έγένετο οιαδήποτε 
κτήσις, προσθήκη ή άφαίρεσις ακινήτου ιδιοκτησίας, ό ύπόχρεως εις 
καταβολήν φόρου Ιδιοκτήτης οφείλει νά ύποβάλη προ της 30ής Σε
πτεμβρίου του έτους το όποιον έπεται του έτους κατά το όποιον έγέ
νετο ή τοιαύτη κτήσις, προσθήκη ή άφαίρεσις, δήλωσιν ή άναθεωρη
μένην τοιαύτην δήλωσιν. 

(2) Ή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου απαιτου
μένη δήλωσις δέον νά είναι έν τύπω έγκεκριμένω ύπό τοΰ Διευ
θυντού. 

8. Έάν .καθ' οιονδήποτε χρόνον, περιέλθ*η ε'ις γνώσιν του Ιδιο Συμπλη
κτήτου ή οιουδήποτε έτερου προσώπου υπόχρεου ε'ις τήν καταβολήν £?λ

ματικ,ϊ 
φόρου δτι έν οιαδήποτε δηλώσει έπιδοθείση ύπ' αύτου ένυπάρχη πεΡ[πτώσεΊ 
λάθος λόγω του δτι— λάθους. 

!(α) ακίνητος 'ιδιοκτησία παρελείφβηι έκ ταύτης" ή 
(β) ακίνητος 'ιδιοκτησία ύπετιμήιθηι έν ταύτη, 

οδτος υποχρεούται δπως έπιδώση πάραυτα τω Διευθυντή συμπλη:
ρωματικήν δήλωσιν περιέχουσαν λεπτομέρειας του τοιούτου λάθους. 

9. Πάς επίτροπος, κηδεμών, ή πάς πληρεξούσιος, πράκτωρ, άντι Δηλώσεις 
πρόσωπος, σύνδικος, διαχειριστής ή θεματοφύλαξ Ιδιοκτήτου μή δια ιδιοκτήτου 
μένοντος έν τη Δημοκρατία ή ανικάνου τινός προσώπου ευθύνεται £ χ " £ ς ^ ο ς 

διά τήν διενέργειαν πάσης πράξεως ήτις απαιτείται ύπό τοΰ παρόν Δημοκρατίας 
τος Νόμου έπί τω τέλει βεβαιώσεως και καταβολής φόρου έπιβλη ή ανικάνου 
θέντος έπί τής ακινήτου ιδιοκτησίας του μή διαμένοντος έν τη Δήμο τ ι ν ό ς 

/ « ~ > / ' > «.ι ι ι προσώπου. 

κρατια προσώπου ή του ανίκανου τοιούτου προσώπου. 
10. Ή βεβαίωσις του ποσού του φόρου έπί τής αξίας ακινήτου Ίδιο Φορολογία 

κτησίας ανηκούσης ε'ις άνίκανον ή μή διαμένον έν τη Δημοκρατία άντιπΡ°

πρόσωπον γίνεται έπ' ονόματι του επιτρόπου, κηδεμόνος, πληρεξου ανικάνων^ 
σίου, πράκτορος, αντιπροσώπου, συνδίκου, διαχειριστοΰ ή θεματοφύ Καΐ μή 
λακος αύτου. διαμενόντων 

έν τη 
Δημοκρατία 
προσώπων. 

11. Ό Διευθυντής ή έτερον πρόσωπον ασκούν τήν διεύθυνσιν έ'κά Διευθυνταΐ 
στου νομικού προσώπου ευθύνεται διά τήν ύποβολήν δηλώσεως καΐ νομικών 
τήν διενέργειαν πασών των άλλων αναγκαίων,, δυνάμει τοΟ παρόν πΡ°σώπων· 
τος Νόμου, πράξεων καΐ διαβηΐμάτων διά τήν βεβαίωσιν καΐ κατα
βολήν του έπί τοιούτων νομικών προσώπων επιβληθέντος φόρου. 

12. 'Οσάκις ιδιοκτήτης τις άποβιώση οί νό,μιμοι αύτου1 άντιπρό Πρόσωπα 
σωποι είναι υπεύθυνοι διά τήν διενέργειαν πασών τών πράξεων ας <*π°βιώοαντα. 
ό αποβιώσας θά ύπεχρεοΰτο, έάν έζη, νά διενεργήση δυνάμει του 
παρόντος Νόμου. 

13.—(1) Ό σ ά κ ι ς ε'ις περιπτώσεις καθ ' ας υπεβλήθη δήλωσις άκι Άναθεώρησις 
νήτου Ιδιοκτησίας ό Διευθυντής έχει λόγους νά πιστεύη δτι ή αξία τής άξιας 
τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας προσώπου τινός είναι μεγαλύτερα τής ακινήτου 
αξίας, ώς αϋτη έχει ύπολογισθή ύπό του Ιδιοκτήτου, ό Διευθυντής Ι^*"0).0'0^ 
δύναται, καθ ' οιονδήποτε χρόνον εντός έξ ετών άπό τής ημερομηνίας ΔιευθυντοΟ. 
καθ' ην ό φόρος κατέστη πληρωτέος, νά αναθεώρηση το ποσόν τής 
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18. Δέν επιβάλλεται ή εισπράττεται φόρος επί των ακολούθων: Άπαλλαγαί. 
(α) δηιμσσίων τόπων ταφής' 
(β) έκκλη,σιών, παρεκκλησιών,, τεμενών,, οικημάτων συνελεύ

σεως η κτιρίων ή μέρους αυτών αφιερωμένων αποκλειστικώς 
εις την άσκησιν δηιμοσίων θρησκευτικών ιεροτελεστιών 

(γ) οικημάτων χρησιμοποιουμένων ως δημοσίων νοσοκομείων* 
(δ) ακινήτου ιδιοκτησίας

(i) κατεχόμενης υπό η εγγεγραμμένης εν τοις βιβλίοις 
του Επαρχιακού Κτηματολογικού1 Γραφείου έν ονό
ματι οιουδήποτε σχολείου λειτουργούντος βάσει του 
εκάστοτε εν ίσχύϊ νόμου άφορώντος είς την Στοι
χειώδη., Μέσην ή Άνωτέραν Παιδείαν' 

(ii) ανηκούσης εις την Δημοκρατίαν* 
(iii) άνη.κούσης είς ξένον κράτος και χρησιμοποιούμενης 

υπό του τοιούτου κράτους ως πρεσβείας ή προξε
νείου ή ως επισήμου διαμονής του διπλωματικού αντι
προσώπου του περί ου ό λόγος κράτους,, νοουμένου δτι 
το ένδιαφερόμενον κράτος παρέχει αμοιβαίως άπαλ
λαγήν από του φόρου της αυτής ή παρόμοιας φύσεως 
άίναφο,ρικώς προς άκίνητον ίδιοκτησίαν έν τω κράτει 
τούτω άνήκουσαν εις την Δημοκρατίαν' 

(iv) κατεχόμενης ή χρησιμοποιούμενης αποκλειστικώς δια 
τους σκοπούς οιουδήποτε φιλανθρωπικού ιδρύματος 
δημοσίου χαράκτη ρος συντηρουμένου κυρίως δια 
δωρεών ή εκουσίων εισφορών καθ* ην εκτασιν ή τοι
αύτη: ακίνητος ιδιοκτησία κατέχεται δια τους τοιού
τους σκοπούς* 

(ν) εγγεγραμμένης ή καταγεγραμμένης έν τοις βιβλίοις 
του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ως 
τόπου κοινής νομής* 

(vi) καταγεγραμμένης ή έκχωρη,σθ'είσης άπό αμνημονεύ
των χρόνων προς κοινήν χρήσιν κοινότητος τίνος' 

(vii) ανηκούσης είς δήμον ή όργανισμόν δημοσίας ωφε
λείας κατόπιν τής έπί τούτω εισηγήσεως του1 Υπουρ
γού' Οικονομικών και αποφάσεως του Υπουργικού 
Συμβουλίου και ύπό τοιούτους δρους οίους ήθ'ελε 
προβλέψει το Ύπουργικόν Συμβούλιον έν τή Άπο
φάσειΑ 

(viii) ευρισκομένης, λόγω τής Τουρκικής Εισβολής, είς 
απροσπέλαστους περιοχάς* 

(ix) κειμένης εντός δυσπραγούσης περιοχής ως αϋτη; ορί
ζεται είς το άρθρον 2 τών περί Ενοικιοστασίου Νόμων 36 τοθ 1975 
του 1975 εως 1980, νοουμένου δτι το Ύπουργικόν Συμ 24τοθΐ977 
βόύλιον κέκτηται έξουσίαν δπως προβαινη είς τάς 6 του 1980. 
αναγκαίας άναπροσαρμογάς ώστε νά καλυφθώσι και 
περιοχαί αϊτινες ως εκ τής συνορεύσεως ή τής γειτνιά
σεως των είς τάς κατεχομένας ύπό τών Τούρκων περιο
χάς έχουν καταστή δυσπραγουσαι περιοχαί. 

19.— (1) 'Ανεξαρτήτως παντός έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβα Φόρος έπί 
νομένου, ή υπαγωγή είς φόρον άναφορικώς προς ίδιοκτησίαν κειμένην ακινήτου 
εντός του εδάφους τών Κυριάρχων Περιοχών τών Βάσεων και ή Ιδιοκτησίας 
υπαγωγή εις φσ.ρον αναφορικως προς ίδιοκτησίαν κειμένην εντός του ν̂τόςτών 
εδάφους τής Δημοκρατίας και άνήκουσαν κατά κυριότητα εις τάς Κυριάρχων 
Α ρ χ ά ς του Ηνωμένου Βασιλείου ή τάς Ένοπλους Δυνάμεις τής Περιοχών 
Δημοκρατίας τής Ελλάδος ή τής Δημοκρατίας τής Τουρκίας θά «Τ?ϊ?χων 

διέπηται ύπό τών οικείων προνοιών τής Συ'νθήκης Εγκαθιδρύσεως τινός Ιδιο?** 
ή τής Συμφωνίας περί τής εφαρμογής τής Συνθήκης Συμμαχίας, κτησίας. 
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ήιτις υπεγράφη; εν έκατέρα περιπτώσει, έν Λευκωσία τήν 16ην Αύ i 
γούστου, 1960, και ό φόρος επιβάλλεται καΐ εισπράττεται βάσει των 
ρηθεισών προνοιών. 

(2) Δια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου— ] 

(α) ό δρος «Συινθήκηι Εγκαθιδρύσεως» σημαίνει τήν άφορώσαν * 
εις τήν Έγκαθίδρυσιν της Δηιμοκρατί'ας της Κύπρου Συν
θήκης, τήν ύπογραψεΐσαν έν Λευκωσία τήν 16ην Αυγούστου, 
[1960, και περιλαμβάνει τήν 'Ανταλλαγήν Διακοινώσεων τήν 
ύπογραψεΐσαν έν Λευκωσία κατά τήν αυτήν ήμερομηνίαν' 

(β) οι έν τω έδαφίω (1) του παρόντος άρθρου χρησιμοποιού
μενοι δροι και λέξεις θά εχωσι τήν Ιννοιαν τήν αποδιδο
μένης εις αυτούς ή αύτάς έν τη Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως 
ή έν τη Συμφωνία περί της Εφαρμογής της Συνθήκης 
Συμμαχίας της υπογραφείσης, έν έκατέρα περιπτώσει, έν 
Λευκωσία τήν 16ην Αυγούστου, 1960. 

Ψευδής 20·—(;1) Πας δστις δολίως ή έσκεμμένως υποβάλλει οιανδήποτε 
δήλωσις ανακριβή δήλωσιν άναφορικώς προς τήν άκίνητον αύτοΟ ίδιοκτη
κ.λ.π. σ ^ α ν ^ν σχ^σει προς τήν έξακρίβωσιν της φορολογικής αυτού υπο

χρεώσεως είναι ένοχος άδικη μοττος. 
(2) Παν φυσικόν πρόσωπον το όποιον συνεργεί, βοηθ'εΐ, συμ

βουλεύει, υποκινεί ή παροτρύνει πρόσωπον τι δπως έ<νεργήση, παρα
δώση ή παράσχη δυνάμει του παρόντος Νόμου οιανδήποτε δήλωσιν, 
ή όποια είναι ψευδής έν τινι ούσιώδει αυτής στοιχείω, εΐναι £νοχον 
αδικήματος. 

(3) Παν πρόσωπον το όποιον διαπράττει οιονδήποτε άδίκηιμα 
καθοριζόμενον έν τω έδαφίω (1) ή (2) υπόκειται, έπί τή καταδίκη # 
του, εις χρηιματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς χιλίας λίρας ή 
εις φυλάκισιν δια χρονικόν διάστημα μή υπερβαίνον τά τρία ετηι ή 
εις άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής * 
τοιαύτης' προσέτι δέ, έάν είναι πρόσωπον καταδικασθ'έν δι* αδί
κημα καθοριζόμενον έν τω έδαφίω (1) — 

(α) καταβάλλει τό ποσόν του συνεπεία της δολίας ή εσκεμ
μένης πράξεως αύτου απολεσθέντος φόρου" και 

(β) επιβαρύνεται ύπό του Δικαστηρίου διά περαιτέρω ποσού 
μή υπερβαίνοντος το διπλάσιον του επιπροσθέτου φόρου ό 
όποιος κανονικώς επιβαρύνεται έπι της ακινήτου ιδιοκτη
σίας διά τό έν λόγω έτος. 

Τά έν ταΐς παραγράφοις (α) καΐ (β) οριζόμενα επιπρόσθετα ποσά 
είναι εισπρακτέα κατά τόν έν τω παρόντι Νόμω προβλεπόμενον 
τρόπον. 

(4) Διά τους σκοπούς του εδαφίου (2) δήλωσις θεωρείται ώς 
ψευδής ίν τινι ούσιώδει αυτής στοιχείω έάν έσκεμμένως παραλειφθώ 
έξ αυτής οιαδήποτε πληροφορία ή οιονδήποτε ποσόν τό όποιον κανο
νικώς ώφειλε νά περιληφθή έν αύτη. 

1(5) Παρά τάς δϋοίτά^εις οΐουιδήίποίτε έικάσίτοτιε έν Ισχύϊ νόΐμου ό 
Πρόεδρος Έπαρχυακου Δικαστηρίου ή ό 'Ανώτερος 'ΒπαμχΐΌοκός 
Δικαστής ή ό Επαρχιακός Δυκοοστής κέκτηται διά του παρόίντος 
αρμοδιότητα δπως έκιδϋκάζη οιονδήποτε άδίίκη'μα δυνάμει του πα
ρόντος άρθρου και έίπιΐβάλλει τάς ύ!πό τούτου καθοριζομένας ποινάς. 

"Ετερα 21·*—f(1) Πάν πρόισωίπον δπερ αρνείται, παραλείπει ή αμελεί νά w * 
αδικήματα. ύποβάλη δηλώσεις ή νά παράσχη στοιχεία ή νά εκτέλεση οιονδή

ποτε καθήκον έπι'βαιλλόμενον ύπό των διαΐάξίεωΚ/ του παρόντος 
Νόίμου, ώς ικαΐ πάν πρόσωπον δπερ παραβαίνει κούθ' οΙθί\ΛδήιποΤε 
εΐερον τρδπνον τάς διατάξεις του παρόντος Νό'μου είναι Μνοχον. άδι

* . 
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κήματος και ύπάκ'ειται, έν περυπτώσει καιταδίικης, εις χρη'μαπυκήν 
ποινήν μη ύπ©ρβαίνουΐσαίν τάς πεντακόσιας λίρας ή εις φυλάκισιν 
δια χρονυκόν διάστημα μη υπερβαίνον τους εξ μήνας Ϋ\ 'εις άμφο
τέ'ρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και της χρημοττοκής τοιαύτης. 

(2) Το Διΐκασ*τήριον δύναται επί τίλέον να διοοτάξη τό καταδυκα
σθέν πρόσωπον δπως δώση τοιαύτην είδο^τοίηισιν f\ στοιχεία οΤα δυ
νατόν νά άπητήθησαν παρ* αύτου ύπό της προς τον σκοπόν τούτον 
άποσ^αλε ί'ση ς αύΐω ιεϊΐδοίποιήισεως. 

ί(3) Παν πρόσωπον δπερ αδικαιολογήτως παραλείπει νά δήλωση 
οιανδήποτε άκίνη^ον ίδιοι κΐησιαν, είναι ενοχον άδυκήίματος και υπό
κειται, έν περιπτώσει κοπχχδίκης, εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερ
βαίνουσαν τάς πεντακόσιας λίρας* 
προσέτι δέ— 

(α) ικαταβάλλει τό ποσάν του συνεπίεία της παραλείψεως f\ πρά
ξεως αύτου απολεσθέντος φόρου* και 

(β) επιβαρύνεται ύπό του Δικαστηρίου διά περαιτέρω ποίσου 
μή ύίπερβαΟνοΑ/τος τό διπίλάσιον της διαφοράς μεταξύ του 
ορθώς επιβαλλομένου φόρου και του φόρου δστις θά έπε
βάλλείτο έάν ή φορολογία έβασίζετο έ̂ ιτί της fifir* αύτου 
υποβληθείσης δηλώσεως. 

22. Ό Διευθυντής δύναται, καθ5 οιονδήποτε χρόνον προ της ένάρ Εξουσία τοθ 
ξεως ποινικής διώξεως, νά συμβιβάση παν αδίκημα διαπραχθέν κατά Διευθυντού 
παράβασιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου : πρόςσυμδι

Νοεΐται δτι εις περιπτώσεις καθ' ας ήρξατο ποινική δίωξις προσώ αδικημάτων, 
που τινός δι* αδίκημα τι, βάσει του παρόντος Νόμου, ό Διευθυντής 
δύναται, τή συναινέσει του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας, 
νά συμβιβάση τό τοιούτον αδίκημα καθ5 οιονδήποτε χρόνον προ της 
εκδικάσεως της υποθέσεως και νά άποσύρη τήν κατηγοριαν. 

. (ν 
δίωξιν. 

γεΙλέως ττης Δηιμοικρατίας. 

23. Τά δΐ'κοΰστυκά μέτρα τά λαμβανό;μενα δυνάμει των διατάξεων Έπιψύλαξις 
του παρόντος Νόμου εναντίον προσώπου τινός δι* όοδίικηιμα διΰΰπρα δ^ ποινική 
χθέν κατά παράβασιν τού παρόντος Νόμου δεν έπηιρεάζουσι ποι
νυκάς διώξεις αϊτινες δυνατόν νά γίνωσι βάσει οιουδήποτε έτερου 
Νόιμου. 

24. Ποινυκή δίωξις δι' αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβασιν του Ποινική 
παρόντος Νόιμου δέν άρχεται ειμή τη συναινέσει του Γε/νικου Euoay δίωξις δέν 

άνευ της 
συναινέσεως 
τοϋ Γενικού 
Εισαγγελέως 
της Δημο
κρατίας. 

25.—·(1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλων δύνοοται νά έικδίΐδη Κανό Κανονισμοί. 
νισμους δια τήν έν γέίνει έφαρμοιγήν των διοίτάξεων του παρόνίτος 
Νό*μου και διά τοιαύτα άλλα θέ<ματα περί ών ό παρών Νόμος άιπαι
τεΐ ή προνοεί τήν '̂ Μδοσιν Κανονισμών και δύναται ώσαύΐως νά 
έκΐδίιδη Κανονισμούς περί παντός θέματος, έφ' δσον ή εκδοισις τοι
ούτων ΚανοΜσμών κρίνεσαι σκόπιμος διά τήν έφαρμογήν του πα
ρόντος Νόμου. 

(2) Πάν πρόσωπον δπερ παραίλείπει νά συμμορφωθη προς τάς 
διαΐά^εις οίουίδήίποτε Κ'οα/ονι'σμου γενομένου δυνάμει του παρόντος 
άρθρου ή παραβαίνει ταύτας, εΐναι ενοχον άδυκήιμοίτος και έν 
ριπτώισει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήίν μή ύ<περβαίνου
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σαν τάς διακοΐσίας λίρας ή εις φυιλάκυσιν διά χρονϋκόν διάΐσίτηίμα 
μη ύπειρβαΐνο(ν τους εξ μήινας, ή 'εΐίς άμψοίτέρίχς τάς ίτοινάς της 
φυίλακΟσεως και της χρημοΰτϋκής τοιαύτης, 

(3) Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κα-
τοίτίίθιενίται εις την Βουλήν των 'Αιντι^ροισώπων. Έάν μειτά πάροδον 
τριάκοντα ήμείρών άίπό της τοιαύτης κϋίτοίθέσεως ή Βουλή των 
'ΑνίτϋπροϋώΙπωίν δι* άίπαφάσεως αυτής δεν τροπτο^οιήίση ή άκυρώση 
τους οϋτω καίτοίτβθέντας Κατνονιίσμούς εν βλω ή ιέν μέρει, τόΐτε οΰτοι 
άμέισως με*τά τήν πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοισκεύονται 
έιν τη έίπι'σήμω έφημερίΐδι της Δημοικροΰτίας καΐ τίθίεν*ται έν Ισχύϊ 
άπό τη ς το ιαύτη ς δηΐμοίσ ιεύσεως. Έ ν περιίτΐτώΐσε ι Tpowotoo ιήσεως 
τούτων έν δλω ή έν μέρει ύπό της Βουίλης των 'Αντϋπροΐσώπων οΰτοι 
δημοίσυεύονται έν τη έΉισήμω έφημεριδι της Δημοκρατίας ώς ήθελαν 
οΰιτω τροιποίποιηθή ύπ? αύϊής καΐ τίθενται έν ίισχύϊ από της τοιαύτης 
δημοσιεύσεως. 

Κοααργήσεις. 26. Οι περί Φορολογίας 'Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Προσωρινά! Δια-
3θτοθΐ977 τάξεις) Νόμοι του 1977 εως 1979 δια του παρόντος Νόμου καταρ-
38 του 1978 -*> 
93τοθΐ979. Υουνται. 

ί;' 

Έτυπώθη έν τφ Τιητογραφείφ της Κιητριακής Δημοκρατίας, έν Αενκα>σί<?. 


