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Ό περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος 
τοΰ 1981 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. -

'Αριθμός 25 του 1981 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόίμος θα άναφέρηται ώς ό περί Φορολογίας Άκινή-

-ιιι ΊΛιηκτηίΓΗπτ ΓΤηη-ττα'ττηιιηίτιΐκηΓ^ Noi in r τηη 1981 κητι θά άνητνι-

2. Τό εδάφιον (2) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίησις 
ώς ακολούθως : του εδαφίου 

(α) Δια της εξ αύτοΰ διαγραφής των λέξεων καΐ του αριθμού L·^^^ 
«τό ποσόν των τριάκοντα επτά λιρών και πεντακοσίων μίλς τοο βασικού 
(£37.500 ,μίλς)» (τρίτη και τετάρτη γραμμαί) καΐ της άντι νόμου, 
'καταστάσεως των διά των λέξεων και του αριθμού «τό πο
σόν των πεντήκοντα δύο λιρών και πεντακοσίων μίλς 
(£52.500 μίλς)»· και 

(β) διά της εξ αύτου διαγραφής του αριθμού και τής λέξεως 
«£37.500 μίλς» (έκτη γραμμή) και της άντυκαταοτάοϊεώς 
των διά του αριθμού και τής λέξεως «£52.500 μίλς». 

3. Τό άρθρον 7 του δασικού νόιμου τροποποιείται διά τής εν αύτώ Τροποποίησις 
ένθέσεως τών ακολούθων νέων εδαφίων (2) και (3), του υφισταμένου ^ ^ ^ 7 

εδαφίου (2). άναριθμουμένου ώς εδαφίου (4) :— νόμου. 
«(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου οιαδήποτε ακί

νητος Ιδιοκτησία Ιδιοκτήτου ή οποία άπηλλοτριώθη δυνάμει του 
περί Άνοτ/καστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, ανεξαρτήτως του 1 5 τ ο υ 1 9 6 2 ' 
εάν αυτή είναι εγγεγραμμένη έπ' ονόματι του ιδιοκτήτου ή 
εάν οδτος έδικαι'οΰτο εις έγγραφήν ταύτης έπ' ονόματι του, δέν 
θά θεωρήται ώς ιδιοκτησία αύτου εν σχέσει προς τήν έν τω έδα
φίω (1) άναφεροΐμένην δήλω'σίν του, θά θεωρήται δε ώς άφαίρε
σις εκ τής ακινήτου Ιδιοκτησίας του έν σχέσει προς τήν έπιφύΐλά
ξιν του ρηθέντος εδαφίου (1). Ή τοιαύτη ιδιοκτησία θά θεωρή
ται ώς ανήκουσα εις τήν άπαλλοτριουσαν αρχήν. 

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 τοΰ παρόντος 
Νόιμου, έν περιπτώσει πωλήσεως ακινήτου Ιδιοκτησίας ό αγορα
στής ταύτης δύναται, άμα τη έπ' ονόματι του μεταβιβάσει τής 
ρηθείσης ακινήτου ιδιοκτησίας, νά ζητήση από τον Διευθυντήν 
τήν έπιστροφήν του ύπό τοΰ πωλητσΰ καταβληθέντος διά τήν 
τοιαύ'την άκίνητον Ίδιοκτη'σίαν φόρου έάν— 
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(α) προσκόμιση είς τον Διευθυντή ν την σχετική ν σύμβασιν 
πωλήσεως και οιαδήποτε άλλα στοιχεία άποδεί'κνύοντα δτι 
'εΐς το τίμηίμα πωλήσεως της τοιαύτης ακινήτου Ιδιοκτη

σίας προσετέθη και ό ώς προείρηται φόρος' 
Κεφ. 232 ^ έχουν τηρηθή ύπ' αύτοΰ αί διατάξεις τοΰ άρθρου 2 του 
26τοθΐ972. ττερ! Πωλήσεως Γαιών (Ειδική Έκτέλεσ ι ς ) Νόμου" και 

( γ ) ιάποδείξη δτι όμου μετά του ώς προείρηται καταβληθέντος 
φόρου κατέβαλε φόρον υπερβαίνοντα το ποσόν του φόρου 

■';';'"'''■ τοΰ ορθώς έπ ' αύτοΰ έπιβλητέου.». 

Τρσποποίησις ^ y 0 άρθρον 15 τοΰ βασυκοΰ νόμου τροποποιείται διά της εις το 
ΐδ'τοΟ Ρ ° υ τέλος αύτου προσθήκης τών ακολούθων νέων εδαφίων : — 
βασικοΰ «(4) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων τών εδαφίων (1 ) , (2) καΐ 
νόμου. (3) του παρόντος άρθρου, ό Διευθυντής δύναται εις περίπτωσιν 

ικαθ' ην, κατά τήν κρίσιν του, ό ύπόχρεως διά καταβολήν φόρου 
ιδιοκτήτης δεν είναι εις θέσιν νά κοίταβάλη τον φόρον ώς προ
νοείται έν τω παρόντι άρθρω νά άναστείιλη τήν πληρωμήν του 
τοιούτου φόρου διά τοιούτο χρονικόν διάστημα ώς υπό τάς πε
ρυστάσεις ήθελε κρίνει άναγκαΐον, εφαρμοζομένων τών διατά
ξεων του άρθρου 17. 

(5) "Ό δυνάμει του εδαφίου (4) αναστελλόμενος φόρος θά συ
.:' νιστα έμπράγματον βάρος έπί της ακινήτου ιδιοκτησίας και θά 

εχη προτεραιότητα έναντι άλλων εμπραγμάτων βαρών, είτε ταύ
τα συνεστήθησαν προ εϊτε μετά τήν ήμερσμηνίαν καθ' ην ό ανα
στελλόμενος φόρος κατέστη καταβλητέος, και ουδεμία μεταβί

. βοχπς τοιαύτης ακινήτου ιδιοκτησίας θά έγγράφηται ή ύποθη
κεύηται, εκτός εάν ό ούτως αναστελλόμενος φόρος έχη κατα
©ληθή ώς προνοείται έν τω παρόντι Νόίμω : 

~ ,: Νοείται δτι άνευ επηρεασμού τών διοίτάξεων του παρόντος εδα
φίου θά γίνονται δεκται παρά τω άρμοίδίω Έπαρχιαίκώ Κτημα
τολογικό Γραφείω δηλώσεις μεταβιβάσεως άφορώσαι είς— 

(α) δωρεάς ή πωλήσεις ύπό γονέων προς τέκνον 
(ίβ) δωρεάς ύπό συγγενούς προς συγγενή μέχρι και του τρί

του βαθμού συγγενείας, κατ' ευθείαν ή εκ πλαγίου, άλλως 
. ή ύπό γονέως προς τέκνον' 

(γ) άνταλλαγάς μεταξύ συγγενών μέχρι και του τρίτου βαθ
μού συγγενείας, κατ' ευθείαν ή εκ πλαγίου' ή 

(ο) μεταβιβάσεις ύπό ή έκ μέρους εταιρείας τινός της οποίας 
οι μέτοχοι εΐναι σύζυγοι ή και τά τέκνα αυτών εις σύζυ
γον ή τέκνον τοΰ τοιούτου μετόχου ή εις συγγενή του τοι
ούτου μετόχου μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγενείας, 
κατ' ευθείαν ή έκ πλαγίου. 

(6) Ή δυνάμει του εδαφίου (4) αναστολή της πληρωμής αίρε
ται Οσάκις οιονδήποτε έκ τών έν τοις παραγράφοις (α) εως (δ) 
της επιφυλάξεως του εδαφίου (5). πρόσωπον έπ' όνόιματι τοΰ 
οποίου έγένετο ή μεταβίβασις είναι, κατά τήν κρίσιν τοΰ Διευ
θυντού, εις θέσιν νά καταβάλη τον άνασταλέντα φόρον. 

(7) (α) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων του εδαφίου (5) τοΰ 
παρόντος άρθρου, ό Ιδιοκτήτης ακινήτου ιδιοκτησίας υποκείμε
νης εις έμπράγματον βάρος δύναται νά μεταβίβαση ταύτην διά 
δηιλώΐσεως πωλήσεως και καταθέσεως ολοκλήρου τοΰ τιμήματος 
πωλήσεως είς το άρμάδιον Έπαρχιακόν Κτηματολογικόν Γρα

. φεΐον έφ' δσον τό έν αύτη δηΐλούμενον τίμηίμα πωλήσεως ικανο
ποιεί, τον Διευθυντή ν δτι δεν εΐναι χαμηλότερο ντοΰ άνασταλέν
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τος φόρου, συμπεριλαμβανομένου του δυνάμει του άρθρου 17 του 
παρόντος Νόμου τόκου, ή ό ώς προείρηίται Ιδιοκτήτης εΐναι εγ
γεγραμμένος ιδιοκτήτης ετέρας ιδιοκτησίας αξίας ύπερβαινούσης 
τον άνασταλέντα φόρον και τάκον. 

(Φ) Πας μη Ικανοποιούμενος έκ της αποφάσεως του Διευθυν
τού δύναται εντός δεκαπέντε ημερών το άργότερον άπό της ημε
ρομηνίας καθ' ην έξεδόθη; ή άπόφασις του Διευθυντού, νά αίτηση 
παρά του Επαρχιακού Δικαστηρίου, έν τη επαρχία έν ή Κείται 
ή ρηθείσα ακίνητος ιδιοκτησία, άναθεώρηοιν της αποφάσεως του 
Διευθυντού ώς το ΔικΌΓστήρισν ήθελε κρίνει δίκαιον ύπό τάς 
περιστάσεις.». 

5. Τό άρθρον 17 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εις το Τρσποποίησις 
τέλος αώτοΟ προσθήκης της ακολούθου επιφυλάξεως, της έν.τω τέλει χ^)^ρου 

αύτοΟ τελείας άντϋκαθιστάμενης διά δύο στιγμών: βασικοϋ 
«Νοείται δτι άναφορικώς προς τόν φόρον διά τό έτος 1980 νόμου. 

τό παρόν άρθρον θά έφαρμόζηται εις περίπτωσιν μη καταβολής 
του φόρου διά τό ρηθέν έτος μέχρι της ημερομηνίας καθ' ην 
6 τοιούτος φόρος καθίσταται καταβλητέος συμφώνως προς τό 
άρθρον 25Α.». 

6. Τό άρθρον 18 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: Τροποιτοίησις 
(α) Διά της άπαλείψεως της υποπαραγράφου (δ) (ϊν), τών }™τοο °υ 

επομένων υποπαραγράφων (ν). έως (ix) άναριθίμο υμένων βοκηκοΟ 
ώς υποπαραγράφων (ίν) εως (viii), αντιστοίχως· καΐ νόμου. 

(ίβ) διά της προσθήκης τών ακολούθων νέων παραγράφων ευθύς 
μετά τήν παράγραφαν (δ) : — 
«(Ιε) οΐκηΐμάτων χρησιμοποιουμένων αποκλειστικώς διά τους 

Φασικούς σκοπούς οιωνδήποτε φιλανθρωπικών ιδρυμά
των δημοσίου χαράκτη ρος συντηρουμένων κυρίως διά 
δωρεών ή εκουσίων εισφορών και ανηκόντων είς αυτά' 

(στ) γεωργικής ακινήτου ίδιοκτηΐσίας (εξαιρουμένων οιων
δήποτε οικοδομημάτων ή ετέρων κτισμάτων ή έργων) 
άνηΐκούσης εΐς φυσικόν πρόσωπον τό όποιον άοΐκεΐ κουτά 
κύριον λόγον γεωργικήν ή κτηνοτροφίκήν έπιχείρησιν 
και διαμένει εντός της περιοχής ένθα ευρίσκεται ή γεωρ
γική Ίδιοκτηισία ή όποια χρησιμοποιείται ύπό του Ιδιο
κτήτου αποκλειστικώς διά γεωργικούς ή κτηνοτροφι
κούς σκοπούς.». 

7. Τό άρθρον 25Α του βασικού νόίμου τροποποιείται διά της εξ Τροποποίησις 
αύτου διαγραφής της λέξεως και τών αριθμών «31 ην Δεκεμβρίου, τοΟ&ρθρου 
1980» και τής αντικαταστάσεως των διά της λέξεως και τών αριθμών 15Α*^ 
«31 ην Μαΐου, 1981», νόμου™ 


