E.E., Παρ. I,
*Αρ. 1620, 1.8.80
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Ό περί Φορολογί ας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος του 1980 εκδί
δεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπί σημον εφημερ
ί δα της Κυπριακής
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρβρω 52 τοϋ Συντάγματος.
'Αριθμός 52 του 1980
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗΝ ΚΑΙ
ΕΙΣΠΡΑΞΙΝ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηιται ώς ό περί Φορολο- Συνοπτικός
γίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος του 1980.
τίτλος.
2. Έ ν τω παρόντι Νόμω έκτος έάν άλλως προκύπτη ·έκ του Ερμηνεία,
κειμένου—
«Δημοσία εταιρεία» σημαίνει έταιρείαν ήτις εξέδωσε πρόσκλη
σιν δι' έγγραφήν προς τό κοινόν έν τη Δημοκρατία καΐ της
όποιας^
(ι) ό αριθμός τών μετόχων δεν είναι μικρότερος τών διακο
σίων"
(ιι)1 ούΐδείς μέτοχος κατέχει αμέσως ή εμμέσως μόνος ή μετά
της συζύγου και τών ανηλίκων τέκνων αύτου μετοχάς μετά
δικαιώματος ψήφου πέραν τών τεσσαράκοντα τοις έ'κατόν
του εκδοθέντος και καταβληθέντος κεφαλαίου' <και
(ιιι) τό εκδοθέν και κατα&ληθέν μετοχικόν κεφάλαιον δεν είναι
χοομηΐλότερον του ποσού τών έΐκατόν χιλιάδων λιρών
«Διευθυντής» σημαίνει τόν Διευθυντήν του Τμήματος Έσωτε
τερ.ικών Προσόδων*
«εταιρεία» σηιμαίνει πασαν έταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης
•συσταθεΐσαν ή έγγραφεΐσαν δυνάμει παντός έν τη Δημοκρατία
Ισχύοντος Νόμου, ώς και πασαν έταιρείαν ήτις, αν και συνέστη
ή ενεγράφη έίκτός της Δημοκρατίας, διεξάγει επιχειρήσεις ή
κέκτηται γραφεΐον ή είδραν διεξαγωγής έργαοιών έν Κύπρω'
«ιδιοκτησία» σημαίνει—
(α) είς τήν περίπτωσιν προσώπου διαμένοντος ή συνήθως
διαμένοντος έν τη Δημοκρατία πασαν άκίνηιτον Ιδιοκτη
σίαν οπουδήποτε εύρισκομένη,ν καθώς επίσης και μετο
χάς εταιρειών ή Ιδιοκτησία τών όποιων συνίσταται κατά
κύριον λόγον έξ ακινήτου Ιδιοκτησίας'
(β) είς τήν περίπτωσιν προσώπου μή διαμένοντος ή μη συνήθως
διαμένοντος έν τη Δημοκρατία πασαν άκίνηιτον Ιδιοκτη
σίαν εύρισκομένη,ν έν τη Δημοκρατία ή οποία δέν έκτήθη
δι* αγοράς και είσαγωγής ξένου συναλλάγματος'
«κέρδος» σημαίνει τό κέρδος παντός προσώπου τό όποιον προ
κύπτει μετά τήν ήμερομη^ίαν της ενάρξεως της Ισχύος του πα
ρόντος Νόμου λόγω διαθέσεως Ιδιοκτησίας και τό όποιον δέν
αποτελεί κέρδος εμπίπτον εντός τών διατάξεων τών εκάστοτε έν
ίσχύϊ περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων'
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«Κυρίαρχος Περιοχή των Βάσεων» σημαίνει την ύπό Βρεττα
νικήν Κυριαρχίαν Περιοχή ν της Βάσεως 'Ακρωτηρίου ώς και τήν
ύπό Βρεττανικήν Κυριαρχίαν Περιοχήν της Βάσεως Δεκέλειας,
ώς αδται καθορίζονται έν τω άρθρω 1 της Συνθήκης Εγκαθι
δρύσεως της Δη,μοκρατίας, ήτις υπεγράφη έν Λευκωσία τήν 16ην
Αυγούστου, I960"
«οργανισμός προσώπων» σημαίνει οιονδήποτε σώμα — μετά ή
άνευ νομικής προσωπικότητος — ώς και πασαν έταιρείαν, αδελ
φότητα ή άλλη,ν ενωσιν προσώπων, κεκτημένης νομικήν προσωπι
κότητα ή μή*
■ · · " · · '
«πρόσωπον» περιλαμβάνει και όργανισμόν προσώπων"
«φόρος» σημαίνει τόν δυνάμει του παρόντος Νόμου έπιβαλλό
μενον φόρον.
Διευθυντής.
,,

3.—(1) Ό Διευθυντής είναι υπεύθυνος δ ιά τήν καλή ν καιΓ πιστή ν
έφαρμογήν του παρόντος Νόμου, έπί τούτω δέ δύναται νά προ
βαίνη είς πασαν ένέργειαν ήν ήθελε κρίνει άναγκαίαν ή σκόπιμον
διά τήν έφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος. Νόμου.
(2) Ή όάσκησις εξουσιών και αρμοδιοτήτων αναφερομένων εις
τήν έφαρμογήν του παρόντος Νόμου δύναται νά άνατίθηται ύπό
του Διευθυντού είς Μτερον ή έτερους λειτουργούς τοΟ Τμήματος
Εσωτερικών Προσόδων.

Επιβολή
τοθ φόρου.

4. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και τη,ρου
μένων τών έν τω παρόντι Νόμω εμπεριεχομένων εξαιρέσεων, έπί
παντός κέρδους λόγω διαθέσεως ιδιοκτησίας, επιβάλλεται και κα
ταβάλλεται φόρος κατά συντελεστήν είκοσι τοις έικατόν έπί του
τοιούτου κέρδους.'

Εξαιρέσεις.

5.— (1) Ουδείς φόρος καταβάλλεται οσάκις το συνολικών κέρδος
τό όποιον προκύπτει έκ της διαθέσεως ή διαθέσεων ίδιοκτηίσίας
ύπό φυσικού τίνος προσώπου δεν · υπερβαίνη τό ποσόν τών πέντε
χιλιάδων λιρών ή είς περίπτωσιν διαθέσεως γεωργικής γης ύπό
φυσικού τίνος προσώπου τοΟ όποιου τό κύριον επάγγελμα εΐναι ή
γεωργία δεν ύπ&ρβαίνη τό ποσόν τών οκτώ χιλιάδων λιρών, είτε
τούτο έκτήθη κατά τήν διάρκειαν του1 ιδίου έτους ή οιουδήποτε
έτερου έτους. '
' ■ ·
(2) Ουδείς φόρος καταβάλλεται οσάκις, τό κέρδος τό όποιον
προκύπτει έκ της διαθέσεως μιας κατοικίας χρησιμοποιούμενης ύπό
του ιδιοκτήτου τουλάχιστον διά συνολυκήν περίοδον πέντε ετών διά
σκοπούς ϋδιακατοικήσεως και κειμένης έπί εκτάσεως γης μέχρι μιας
σκάλας δεν υπερβαίνη τό ποσόν" τών δέκα χιλιάδων λιρών:;
Νοείται, δτι—
-- (ι) εις,περίπτωσιν καθ' ήν τό έκ της διαθέσεως κέρδος υπερ
βαίνει τό ποσόν τών δέκα χιλιάδων λιρών θά καταβάλληται
φόρος έπί τοΟ ποσού του υπερβαίνοντος τάς δέικα χιλιά
δας λίρας*
• (ιι) ρύίδεμία έξαίρεσις θά παρέχηται είς περίπτωσιν καθ' ήν ή
διάθεσις της,κατοικίας γίνεται μετά πάροιδον χρόνου πέραν
του ενός έτους άφ' δτρυ διεκόπη ή ίδιοΐκατοίκησις."
(ιιι) ούΐδείς θά διίκαιουται είς τήν παρουσαν έξαίρεσιν ό'μου μετά
της διά του εδαφίου (ιΐ) του παρόντος άρθρου προνοου
μένης εξαιρέσεως αλλά μόνον είς μίαν έξ αυτών οιαδή
ποτε τών δύο είναι ή μεγαλύτερα,
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(3); Ουδείς φόρος καταβάλλεται έπί κέρδους προκύπτοντος έκ
διαθέσεως ιδιοκτησίας έκτος της Δημοκρατίας—
(α) ύπό αλλοδαπού* τίνος φυσικού προσώπου διαμένοντος εν
τη Δημοκρατία* ή
(β) υπό Κυπρίου δστις απέκτησε τήν τοιαύτης Ίδιοκτησίαν
καθ* δν χρόνον οδτος ήτο μονίμως εγκατεστημένος έν τη
αλλοδαπή" ή
(γ) ύπό εταιρείας της οποίας αϊ μετοχαί ανήκουν αμέσως ή
εμμέσως κατ' αποκλειστικότητα εις αλλοδαπούς και ή
οποία κτάται το εισόδημα αυτής έκτος της Δημοκρατίας.
(4) Ουδείς φόρος καταβάλλεται έπί τοσούτου κέρδους τό όποιον
προκύπτει έκ της διαΙθέσεως μετοχών δημοσίων εταιρειών όσον τό
Ύπουργϋκόν Συμβουλιον, δι' αποφάσεως αύτοΰ δημοσιευομένης έν
τη έπισή'μω έφημερϋδι της Δημοκρατίας, ήθελε καθορίσει, ύπό τοιού
τους δρους και περιορισμούς οΤοι ήθελον διατυπωθή έν τη άπο
φάσει.
6J—(ίΐ) 'Κατά τον ύπολογισμόν τοΟ κέρδους*—
Καθορισμός
(α) οιαδήποτε προ της 27.6.'!978, ή κατ' επιλογήν του Ίιδιο ™ο κέρδους,
(κτήτου προ της 14.7.1974, αϋξησις της αξίας της 'ιδιοκτη
σίας δέν θά λαμβάνηται ύττ' δψιν:
Νοείται δτι άναφορικώς προς ίδιοκτησίαν ευρισκομένη ν
εντός απροσπέλαστου, λόγω της Τουρκικής εισβολής, πε
ριοχής ουδεμία αϋξησις της αξίας της ιδιοκτησίας θά λαμ
βάνηται ύπ' δψιν*
(β) Ιθά έΐκπίπτηται οιαδήποτε δαπάνη έξ ολοκλήρου και απο
κλειστικώς γενομένη προς κτήσιν του κέρδους μετά τήν
27.6.1976 και ή οποία δέν εκπίπτεται δυνάμει τών εκά
στοτε έν ίσχύϊ περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων.
7.(—ι(1 )■ Τό ποσόν ζημίας τό όποιον προκύπτει λόγω διαθέσεως ζημίοα.
Ιδιοκτησίας ύιπολογίζεται κατά τόν αυτόν τρόπον ώς υπολογίζεται
τό κέρδος έκ της διαθέσεως ίδιοκτηΐσίας.
ι (2) 'Οσάκις τό ποσόν ζημίας τό όποιον προκύπτει λόγω διαθέ
σεως ιδιοκτησίας είναι τοσούτον ώστε νά μή δύναται νά σομψηφισθή
καθ' ολοκληρίαν μειτά κέρδους λόγω ταυτοχρόνου διαθέσεως άλλης
{ιδιοκτησίας, τό ποσόν της τοιαύτης ζημίας, καθ1' ή ν §κτασιν τοΰτο
δέν συμψηφίζεται ούτω, μεταφέρεται και συμψηφίζεται μετά του
κέρδους λόγω μεταγενεστέρας διαθέσεως ιδιοκτησίας μέχρις δτου
ή ζημία αϋτη άπτοσ&εσθή.
8. Τό κέρδος ή ή ζημία λόγω διαθέσεως ιδιοκτησίας λογίζεται ώς Χρόνος
τοροίκυπτον ή, αναλόγως της περιπτώσεως, ώς προκύπτουσα, κατά κτήσεως
τόν χρόνον τής διαθέσεως της τοιαύτης ιδιοκτησίας.
ίκ^ΐσ?
9.^(1) Τό προϊόν τής διαθέσεως ιδιοκτησίας είναι τό ποσόν όπερ Προϊόν
ή τοιαύτη ιδιοκτησία, κατά τήν γνώμην τοΟ Διευθυντού, θά άπέφε διαθέσεως
ρεν έάν έπωλεΐτο έν τή ελευθέρα άγορα κατά τόν χρόνον καθ' δν ιοιοκΤΤΐσία(ί·
ή Ίΐδιοικτησία διετέθη.
(2) Έ ά ν δέν εχη λάβει χώραν αγορά ή πώλησις, θά λογίζηται
ώς πληρωθέν ή ληφθέν, αναλόγως της περιπτώσεως, ποσόν ϊσον
προς τό ποσόν όπερ ή τοιαύτη Ιδιοκτησία, κατά τήν γνώμην του
Διευθυντού θά άπέφερεν έάν ήγοράζετο ή έπωλεΐτο, αναλόγως τής
περιπτώσεως, έν τή ελευθέρα άγορα καθ' δν χρόνον έπισυνέβη τό
γεγονός.
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"Εκπτωσις
έκ το6 φόρου
κληρονομιών.
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10. *Διά τους σκοπούς του παρόντος Νό'μου διάθεσις ιδιοκτησίας
περιλαμβάνει πώλησιν, συμφωνίαν πωλήσεως, άνταλλαγήν, μίσθω
σιν, ήτις ενεγράφη συμφώνως προς τάς διατάζεις του εκάστοτε εν
ίσχύϊ περί 'Ακινήτου 'Ιδιοκτησίας (ιΔιακατοχή, Έγγραφη και Έκτί
μη'σις) Νόμου και δωρεάν ''ιδιοκτησίας ώς και έγΚατάλειψιν χρή
σεως ή εκμεταλλεύσεως οιουδήποτε σχετικού δικαιώματος, άλλα
δεν περιλαμβάνει—'
(α) μεταβίβασιν αιτία θανάτου'
Ι (β) Ι δωρεάν γενοΐμένην ύπό γονέως προς τεκνον, μεταξύ συζύ
γων ή συγγενών μέχρι δευτέρου βαθμού συγγενείας ή προς
ιέταιρείαν,περιωριίσμένης ευθύνης άπαντες οί μέτοχοι της
οποίας είναι μέλη και εξακολουθούν διά μίαν πενταετίαν
ίμετά την τοιαύτην δωρεάν νά είναι μέλη της οΓικογενείας
τοΟ διαθέτου :
ιΝοεΐται δτι, εν τοιαύτη περιπτώσει, ώς αξία της ιδιοκτη
σίας λογίζεται ή αρχική άξια κατά τον χρόνον της κτήσεως
ΐτής Ιδιοκτησίας ύιπό του δωρητου ή ή αξία αύτης κατά τήν
27ην 'Ιουνίου, 1978, οιαδήποτε των ήιμεροιμηνιών τούτων ήθε
λεν είναι ή μεταγενέστερα:!
Νοείται περαιτέρω δτι εις περίπτωσιν καθ' ην ή ιδιο
κτησία έ'κτήθη: ύπό του δωρητου προ της 14ης Ιουλίου,
1974, ό δωρεοδόχος δύνοίται νά έπιλέξη δπως ώς αξία της
'ιδιοκτησίας λογισθη ή αξία αυτής κατά τήν 14ην 'Ιουλίου,
1974'
ι (γ) δωρεάν προς τήν Δηιμοικροπίαν ή προς οιονδήποτε έν αύτη
φιΐλανίθρωιπυκόν ίδρυμα έγίκρινόιμενον ώς τοιούτον υπό του
Υπουργικού Συμβουλίου.
(δ) άνταλλαγήν ή πώλησιν δυνάμει τών εκάστοτε έν Ίσχύϊ περί
Ενοποιήσεως και ΆναΙδιανοιμής 'Αγροτικών Κτηιμάτων
Νό'μων.
11. Φόρος καταβληθείς δυνάμει τών προνοιών του παρόντος Νόμου
λόγω δωρεάς Ιδιοκτησίας ύπό προσώπου τινός θά έκίπίιπτηται έκ
του ;φόρου κληρονομιάς του αναλογούντος έίπΐ της τοιαύτης Ιδιο
κτησίας δυνάμει τών προνοιών τών εκάστοτε έν ίσχύϊ περί Φορολο
γίας τών Κληρονομιών 'Νόίμου :
Νοείται δτι έν ουδεμία περιπτώσει ή §κπτωσις θά ύπερβαίνη το
ποσόν του καταβλητέου φόρου κίληρονοιμίας.

Δήλωσις
διαθέσεως
ιδιοκτησίας.

12*— (1) Ό διοίθέτης ιδιοκτησίας οφείλει δι' έίκάστην διάθεσιν
ιδιοκτησίας νά δίιδη εΓις τον Διευθυντήν, εντός ενός μηνός άπό της
τοιαύτης διαθέσεως, δήΐλωσιν περί ταύτης και τοιαύτα έτερα στοι
χεία οΐα δυνατόν νά άπαιτηθώσι διά τους σκοπούς του παρόντος
Νόμου.
1(2) Ή δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος άρθρου απαιτουμένη
δήιλωσις δέον νά είναι έν τύπω έγκεκριμένω ύπό του Διευθυντού.

Ό Διευθυντής
προβαίνει
εις 6εβα(ωσιν
του φόρου.

13. Ό Διευθυντής δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον, είτε ή δήλωσις
διαθέσεως Ιδιοκτησίας έπεδόθη εϊτε δχι, νά πρσβη ε'ις βειβαίωσιν του
φόρου του πληρωτέου άναφορικώς προς τήν διάθεσιν Ιδιοκτησίας
και θά άποστέλίλη εις τόν διαθέτην της ιδιοκτησίας είδοποίησιν περί
της τοιαύτης βεβαιώσεως.

Συμπληρω
ματικαΐ
φορολογίαι.

14. 'Οσάκις ό Διευθυντής κρίνη δτι το ποσόν τό όποιον πρόσωπον
τι υποχρεούται νά καταβάλη ώς φόρον έχει έκτιμηθή ώς έλασσον
τ ο υ · δέοντος, ούτος δύναται, καθ' οιονδήποτε χρόνον εντός ε'ξ ετών
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από της ημερομηνίας της άρχυκής βεβαιώσεως, νά προβή εις συμ
πληρωιματυκήν βεβαίωση/ του ποσοΰ το όποιον τό τοιούτο πρό
σωπον, κατά την γνώμην του, οφείλει νά κατα'βάλη: 1
Νοείται δτι εις περιπτώσεις καθ' άς ή χαμηλή φορολογία οφεί
λεται εις δόλον ή έσκεμμένην φοροΐδιαφυγήν, ή τοιαύτη συμπληρω
ματική βεβαίωσις δύναται νά γίνη καθ' οιονδήποτε χρόνον..
15. Πάν πρόσωπον, επιθυμούν νά ύποβάλη ενστασιν οφείλει δπως, Είδοποίησις
ουχί βραίδύτερον του τέλους του μηνός ό όποιος έ'πεται τοΰ μηνός ένστασεω ς·
έν τω* ιό'ποίω εδόθη ή είδοποίησις περί της επιβληθείσης φορολο
γίας, . έπιδώση τω Διευθυντή εγγραφον ε'ιδοποίησιν ενστάσεως ήτις
θά Ιέκθέτη είδϋκώς τους διαφόρους λόγους εφ' ών στηρίζεται ό Ισχυ
ρισμός δτι ή φορολογία είναι εσφαλμένη:
Νοείται δτι ε'ις περιπτώσεις καθ' ας ό Διευθυντής Ικανοποιείται δτι
λόγω απουσίας έκ της Δηιμακιρατίας, ασθενείας ή ετέρας ευλόγου
αίτιας, τό αμφισβητούν τήν φορσλογίαν πρόσωπον έΐκωλύειτο νά ύπο
βάλη τήν ενστασιν εντός της καθωρισμένης προθεσμίας, θά χορηγή
ευλογον ύπό τάς περιστάσεις παράτασιν της προθεσμίας ταύτης.
16. Ό Διευθυντής δύναται νά καλέση τό ένιστάμενον πρόσωπον Προσαγωγή
ή οιονδήποτε άλλο πρόσωπον τό όποιον έχει σχέσιν προς τήν διά αποδεικτικών
θεσιν Ίΐδισκτηίσίας δπως έμφανισθή ενώπιον αύτου και πιροσαγάγη στοιΧε ων·
αποδεικτικά στοιχεία προς υποστήριξη/ των έν τη ένστάσει έιοτιθε
μένων λόγων.
17. Εις περίπτωσιν καθ' ην τό ένιστάμενον πρόσωπον ήθελε συιμφω Τροποποίηση
νήσει μετά τοϋ Διευθυντού ως προς τό ποσόν του πληρωτέου1 φάρου, τήςφορολο
ή φορολογία θά τροποποιήται αναλόγως καΐ θά έίπιδίΐδηται 6πο του γ ί α ς ^ ^
Διευθυντού ε'ις τό πρόσωπον τοΟτο είδοποίησις δπως καΐοίβάλη τόν
συμφωνηθέντα φόρον.
18. Εις περίπτωσιν καθ' ην δεν επέρχεται συμφωνία ως προς τό Λήψις
ποσόν του πληρωτέου φόρου μεταξύ του Διευθυντού και τοΟ ένιστα αποφάσεως
μένου προσώπου, ό Διευθυντής χωρεί εις τήν λήψιν αποφάσεως έπί ^τάσεω
της υποβληθείσης ενστάσεως και επιδίδει τω προσώπω τούτω ε'ιδο
ποίηίσιν δπως καταβάλη τόν φόρον συΐμφώνως τη τοιαύτη ότιτοφάσει
έπί της ενστάσεως.
19.—'(Ι) Πάν πρόσωπον δπερ, θεωρούν εαυτό ήδι,κη;μένον από τήν Προσφυγή
έπ' αύτου έπιβληθεΐσαν φορολογίαν, απέτυχε νά Ελθη ε'ις συμφω κατάτ ής
νίαν μετά του Διευθυντού ως προβλέπεται έν τω άρθρω 17, δύναται
° °για '
νά άοΐκήση προσίφυγήν εις τό Άνώτατον Δικαστήριον.
1(2) Τό βάρος της αποδείξεως δτι ή φορολογία άναφορικώς προς
ην άσίκεΐται ή προσφυγή εΐναι υπερβολική, επιρρίπτεται έπ! του
αίτητου έν τή προσφυγή.
ι20. Ό διαθέτης 'ιδιοκτησίας υποχρεούται νά καταιβάλη τόν φόρον Ύποχρέωσις
κατά τόν χρόνον της διαθέσεως της ακινήτου Ιδιοκτησίας :
καταβολής
Νοείται δτι ε'ις περίπτωσιν συμφωνίας πωλήσεως ήτις προνοεί τήν
πληιρωιμήν του προϊόντος πωλήσεως της ιδιοκτησίας διά δόσεων, ό
φόρος καταβάλλεται μετά τόκου κατά τήν άναλογ'ίαν των τοιούτων
δόσεων.
ί21.—ι(·Ί) Ό φόρος καταβάλλεται έν τω τρόπω τω καθσριζομένω Τρόπος
έν τή ε'ίΐδοποιήσει πίερί της επιβληθείσης φορολογίας, πρό ή κατά τήν ΤΓλΙ)Ρ"μ?'ς
του
ρου
έν τή τοιαύτη ειδοποιήσει καθοριζομένην ήίμερο!μηνίαν.
'
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ι (2) Ό φόρος καταβάλλεται ανεξαρτήτως οιασδήποτε ενστάσεως
ή προσφυγής, έκτος έάν ό Διευθυντής διάταξη τήν άναστολήν της
πληρωμής του φόρου ή μέρους αύτου μέχρι της έν τω τοιούτω δια
τάγματι καθοριζομένης ημερομηνίας.
((3) Φόρος μη πληρωθείς προ ή κατά τήν ήμιερομηνίαν τήν καθορι
ζομένην έν τη ειδοποιήσει πίερί της επιβληθείσης φορολογίας ή έν
οίωδήποτε διατάγματι έκδοθέντι δυνάμει του εδαφίου' (2) τοΟ πα
ρόντος άρθρου θ'εωρεΐται έν υπερημερία.
Τόκος
επί τοΰ
όφε ιλομένου
φόρου.

Περιστάσεις
ύφ' ας δυνα
τόν νά
επιστραφώ
φόρος.

22. Άπιλους τόικος προς εννέα τοις έΐκοατόν κατ' έτος καταβάλλεται
έπι παντός φόιρου άπό της παρόδου τριών μηνών άπό της ημερο
μηνίας της διαθέσεως της Ιδιοκτησίας μέχρι της ημερομηνίας της
πληρωμής, καΐ εισπράττεται ώς έάν άπετέλει μέρος του έν υπερη
μερία φόρου :
Νοείται δτι ε'ις περιπτώσεις καθ' άς δεν έχει γίνει ή βιεβαίωσις τοΟ
πληρωτέου φόρου,, τό ύπόχρεον εις τήν καταβολήν τοΟ φόρου πρό
σωπον δύναται νά καταβάλη εις τον Διευθυντήν παν ποσόν έναντι
τοΟ μετέπειτα βεβαιωθησομένου φόρου, καΐ πόα/ ποσόν οϋτω κατα
βαλλόμενον καταλογίζεται κατά τήν βεβαίωσιν του φόρου έναντι
τοΟ φάρου του οφειλομένου· υπό τοΟ προσώπου τούτου.
23. Έάν άποδειχθή, κατά τρόπον ίκανοποιουντα τον Διευθυντήν,
δτι πρόσωπον τι κατέβαλε φόρον υπερβαίνοντα τό ποσόν του φόρου
του ορθώς έπ' αύτου έπϋβλητέου, τό πρόσωπον τούτο δικαιούται
δπως τω άποΐδοθή τό οϋτω καθ' ύπερβολήν καταβληθέν ποσόν όμοΟ
μετά απλού τόκου προς εννέα τοις έΐκατόν κατ' έτος άπό της πα
ρόΙδου τριών μηνών άπό της ημερομηνίας της πληρωμής τοΟ καθ*
ύπέρβασιν πίληρωθέντος φόρου μέχρι της ημερομηνίας της αποδό
σεως.

Καταλογισμός
24. 'Οσάκις δυνάμει του παρόντος Νόμου ποσόν καθίσταται πλη
πληρωμών.
ρωτέον ύπό προσώπου τινός ύπό μοριφήν τόικου καΐ φόρου, πάσα πλη
ρωμή γενομένη ύπό του προσώπου τούτου, καταλογίζεται πρώτον
έναντι τού* όφιειίλομένου τόκου καΐ τό ύπόλοιπον έναντι του φόρου.
Κύρωσις δια
τήν παρά
λειψιν
υποβολής
δηλώσεως.

25. Πας δστις παραλείπει νά ύποβάλη δήλωσιν διαθέσεως ιδιο
κτησίας εντός της ύπό του άρθρου 12 καθοριζομένης ήιμιειροΐμηνίας
είναι ένοχος άδιίκήματος καΐ έν περιπτώσει καταδίκης ύπό'κιεϋται εΐς
πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς πεντακόσιας λίρας.

Κύρωσις διά
παράλειψιν
παροχής
πληροφοριών.

26. Πάς όστις δεν συμμορφουται προς είδοποίησιν έικδοθεΐσαν δυ
νάμει του άρθρου 16 εΐίναι ένοχος αδικήματος και έν περιπτώσει
καταδίκης υπόκειται είς πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς πεντακόσιας
λίρας.

ΠοινικαΙ
διώξεις
άναφορικώς
προς δόλον,
κλπ.

27. Πας δστις έσκεμμένως, με σκοπόν νά άποφύγη ή νά βοηθήση
έτερον τι πρόσωπον νά άποφύγη τήν πληρωμήν φόρου—
(α) ιύπογράφει δήιλωσιν έπιδιδομένην δυνάμει του παρόντος
Μάμου, χωρίς ευλόγως νά έκλαμβάνη ταύτην ώς άληθη'
(β) δίδει ψεύδη άπάντησιν, προφορικώς ή εγγράφως, είς οιαν
δήποτε έρώτηισιν ή παράκιλησιν προσαγωγής πληροφοριών
γενομένων συμφώνως ταΐς διατάξεσι του παρόντος Νόμου'
ι(γ) 'ετοιμάζει ή τηρεί ή εξουσιοδοτεί τήν έτοιμασίαν ή τήρησιν
Ιάναληθών λογιστικών βιβλίων ή άλλων έγγραφων"
(Ιδ) ποιείται χρήσιν ή επιτρέπει τήν χρήσιν δολίων επινοημάτων
ϋ\ τεχνασμάτων'
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(ε): προβαίνει εις. αναληθή δήιλωσιν έν σχέσει προς άπαίτησιν
εκπτώσεως δαπανών,
είναι ένοχος άδίικήιματος και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται,
δι' έναστον τοιούτον άδίΐκηιμα, εις χρηματική ν ποινή ν 'μή ύπερβαίνου
σαν τό άθροισμα τοΰ ποσού των χιλίων λιρών και του τριπλασίου
του φόρου τον όποιον οδτος ή τό πρόσωπον δπερ ύπεβοήθησεν οφεί
λει να καταβάλη ή εις φυλόοκισιν δια διάστημα μή υπερβαίνον τό
εν έτος ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και της χρη
ματιΐκής τοιαύτης.
28. Ό Διευθυντής δύναται, καθ' οιονδήποτε χρόνον προ της ένάρ Έξουσίατοΰ
ξεως ποινικής διώξεως, να συμβιβάση παν άδίΐκηιμα δυνάμει του πα Διευθυντού
πρό
ρόντος Νόιμου :ι
^„
1

ι

συμοιβασμον

(Νοείται δτι ,είς περιπτώσεις καθ' άς ήρξατο ποινική δίωξις προσώ
που τινός δι' άδϋκηιμά τι, βάσει του παρόντος Νόιμου, ό Διευθυντής
δύναται, τή συναινέσει του Γενικού Εισαγγελέως τής Δηιμοικρατίας,
να συιμβιβάση τό τοιούτον άδίικηιμα καθ' οιονδήποτε χρόνον πιρό της
έκίδικάσεως τής αποφάσεως, καί, τη τοιαύτη συναινέσει, νά άπο
σύρη την κατηγορίαν.
29. Ή δίωξις προσώπου τινός δι' άδίκη'μα δυνάμει του παρόντος
Νόμου, ή καταδίκη προσώπου τινός δι' οιονδήποτε άδίικηιμα ή ή έπι
βολή οιασδήποτε κυρώσεως, χρηματικής ποινής ή φυλακίσεως δυ
νάμει του παρόντος Νόμου, δεν επηρεάζει τήν όποχρέωσιν του προσώ
που τούτου εις φόρον ή εις καταβαλήν τοιούτου φάρου.

αδικημάτων.

· υ φόρος
είναι
πληρωτέος
Τ
λήψεως
ενδίκων
μέτρων δι'
επιβολή ν
κυρώσεων.

30. Δεν λαμβάνονται μέτρα ποινυκής διώξεως άναφορυκώς προς Δέν χωρεί
άδίικηιμα τι δυνάμει του παρόντος Νόιμου έίκτός τη είσηγήισει ή τη ποινική
ι ωξι
εγγράφω έγκρίσει του Γενικοί) Εισαγγελέως τής Δηιμοικρατίας.
α ν ^
έγκρίσεως
τοΰ ΓενικοΟ
Εισαγγελέως
τής Δημο
κρατίας.

31.— (!) Όσάκις ό Διευθυντής πιστεύη δτι δημόσιος υπάλληλος οι δημόσιοι
είναι εις θέσιν νά παράσχη οιανδήποτε πληιροφορίαν τήν οποίαν ό υπάλληλοι
Διευθυντής δυνατόν νά χρειάζεται διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος θάπαρέχωσι
w

,

c'<

c

, ,

Λ

Τ

.ε.

'

'

»

>

~ βοήθειαν

Νο'μου, δύναται, δι έγγραφου ειδοποιήσεως να απαίτηση πάρα του ε1ςτον
τοιούτου δημοσίου υπάλληλου δπως παράσχη τήν πληροφορίαν Διευθυντήν.
ταύτην' είκαστος δε τοιούτος δημόσιος υπάλληλος θά παρέχη τάς
αιτηθείσας πληροφορίας εξ σσων οδτος κάλλιον γνωρίζει καί
πιστεύει.
ι (2) Πας δημόσιος υπάλληλος έχων υπό τήν φύλαξιν αύαου μη
τρώα, βιβλία, αρχεία, έγγραφα ή δικόγραφα, ή έξέτασις τών όποιων
δυνατόν νά βοηθήση ε'ις τήν έξασφάλισιν φόρου βάσει του παρόντος
νόμου ή νά απόδειξη ή νά όδηγήση ε'ις τήν άνακάλυψιν οιουδήποτε
δόλου ή παραλείψεως άναφοριΐκώς προς τόν τοιούτον φόρον, υπο
χρεούται δπως κατά πάντα εΰλογον χρόνον έίπιτρέπη είς παν ύπό
του Διευθυντού εγγράφως έξουσιοΐδοτηιμένον πρόσωπον δπως έξετά
ζη διά τους άκοπους τούτους τά τοιαύτα μητρώα, βιβλία, άρχεΐα,
έγγραφα καί δικόγραφα, καί δπως λαμβάνη ατελώς τοιαύτας ση
μειώσεις καί αντίγραφα άτινα ήθελε κρίνει άναγίκαΐα.
((3) 'Εν τώ παρόντι άρθρω ό δρος «δημόσιος υπάλληλος» περιλαμ
βάνει καί απαντάς τους έν τή υπηρεσία 'Λρχής Τοπιίκής Διοικήσεως
υπαλλήλους.
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Ό ανώτερος
υπάλληλος
ενεργεί
έκ μέρους
εταιρείας
f\ έτερου
οργανισμοί)
προσώπων.

32. Ό γραμματεύς, διευθυντής, πρόεδρος ή Μτερος ανώτερος υπάλ
ληλος εταιρείας ή οργανισμοί) τίνος προσώπων θά εΐναι υπεύθυνος
δπως διενεργη πασαν πράξιν ή άλλο τ ι δπερ δέον να δυενεργηθη
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόιμου υπό της τοιαύτης εται
ρείας ή οργανισμού προσώπων :■

Φόρος έπί
ιδιοκτησίας
κειμένης
εντός των
Κυριάρχων
Περιοχών
των βάσεων
η" έπί άλλης
τινός
ιδιοκτησίας.

33.—(Ί) 'Ανεξαρτήτως παντός έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανο
μένου, ή υπαγωγή είς φόρον αναφορικούς προς Ιδιοικίτησίαν κιειμένην
εντός του εδάφους της Δημοκρατίας και άνήκουσαν κατά κυριότητα
εις τάς 'Αρχάς του Ηνωμένου Βασιλείου ή τάς 'Ενόπλους Δυνάμεις
της Δημοκρατίας της Ελλάδος ή της Δημοκρατίας της Τουρκίας
θά διέπηται ύπό των ο'Ίΐκείων προνοιών της Συνθήκης 'Εγκαθιδρύ
σεως ή της Συμφωνίας περί της 'Εφαρμογής της Συνθήκης Συμ
μαχίας, ήτις υπεγράφη έν έ'κατέρα περιπτώσει, έν Λευκωσία την
16ην Αυγούστου, 1960, και ό φόρος επιβάλλεται και εισπράττεται
βάσει των ρηθεισών προνοιών.,
(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρουι—
Ι (α) ιό δρος «ΣυνθήΙκη 'Εγκαθιδρύσεως» σηΐμαίνει την άφορώσαν
ιε'ις τήν Έγίκαθίδρυσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου Συν
θήίκην, τήν ύπογραφεΐσαν έν Λευκωσία τήν 16ην Αύγουστου,
|1960, καΐ περιλαμβάνει τήν 'Ανταλλαγήν Διακοινώσεων τήν
ύπογραφεΐσαν έν Λευκωσία κατά τήν αυτήν ήμερομηνίαν*
<(β) οί έν τω έδαφίω (1) του παρόντος άρθρου χρησιμοποιού
ιμενοι δροι καΐ λέξεις θά έχωσι τήν Ιννοιαν τήν άποδιδομένην
εις αυτούς ή αύτάς έν τη Συνθήκη 'Εγκαθιδρύσεως ή τη
.Συμφωνία περί της Εφαρμογής της Συνθήκης Συμμαχίας
/της υπογραφείσης, έν έκατέρα περιπτώσει, έν Λευκωσία
τήν 16ην Αυγούστου, I960.

Κανονισμοί.

34.<—< (Ί) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά θεσπίζη 'Κανονι
σμούς άΙποσΚοίποΟντας είς τήν πραγμάτωσιν των σκοπών του πα
ρόντος Νόιμου.

Νοείται δτι παν πρόσωπον εις δ έπειδόθη είδοιποίησις δυνάμει των
διατάξεων του παρόντος Νόμου ως άντιπροσωπευον έταιρείαν ή
όργανιοΐμόν προσώπων, θα λογίζηται ως δ ανώτερος υπάλληλος του
σώματος τούτου έκτος έάν απόδειξη δτι ούδεμίαν σχέσιν έχει μετά
της τοιαύτης εταιρείας ή οργανισμού, ή δτι ετερόν τ ι πρόσωπον δια
μένον έν τη. Δημοκρατία, εΐναι ό ανώτερος ύιπάλληλος της εταιρείας
ή οργανισμού τούτου.

(2) Οί τοιούτοι Κανονισμοί · δύνανται νά καθορίζωσι κυρώσεις
διά πασαν παράβασιν αυτών μή υπερβαίνουσας έν έικάστη περι
πτώσει το ποσόν των εΐκοοι πέντε λιρών' καΐ παν πρόΟωπον πο:ρα
βαΐνον 'Κανονισμόν τίνα διά τήν παράβασιν του όποιου Καθωρίσθη
κύρωσίς της θά είναι ενοχον αδικήματος δπερ δύναται νά έκδίκασθή
συνο'πτικώς υπό Προέδρου ή άλλου Δικαστού του 'Επαρχιακού
Δικαστηρίου.
(3) ιΚανονισμοι εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου κατα
τίθενται εις τήν Βουλήν των 'Αντιπροσώπων. 'Εάν μετά πάροδον
τριάκοντα ήμερων από της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή των
'Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή άκυρώση
τους οϋτω κατατεθέντος Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει, τότε οδτοι
αμέσως μετά την πάροδον της ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύονται
έν τή έπισήμω έφηιμερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται έν Ίσχύϊ
από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. 'Εν περιπτώσει τροποποιήσεως
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αυτών έν όλω η ,έν μέρει υπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων οδτοι
δημοσιεύονται έν τη ,έπισή'μω έφημερΟδι της Δηιμοικ·ρατίας ώς ί}θε
λον οϋτω τροποποιηθη ύ'π' αυτής και τίθενται έν ίσχύϊ από της
τοιαύτης δημοσιεύσεως..
35. ΟύΙδεμία σύμβασις διαθέσεως 'ιδιοκτησίας γενομένη προ της Ύφιστάμεναα
ένάρξ'εως ισχύος του παρόντος Νόμου δύναται, δια τους σκοπούς σ "μ βάσει ζ
του παρόντος Νόιμου, να ληιφθη .Cm' δψιν έίκτός έάν αΰτη πρασαχθτ), *^°™ai
καΐ άντίγιραψον αύΐτης κοπατ£ΐθη εις τό Γραφεΐον του ΔιιευθανίτοΟ είςτόν
εντός δύο μηνών άπό της έΐνάρξεως Ισχύος του τχαιρόντος Νόιμου.
Διευθυντήν.

Έτυπώθη έν τφ Τυπογράφε ί ω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

