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Ό περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Φορολογικοί Διατάξεις) (Τροποποιητι

κός) Νόμος τοϋ 1982 εκδίδεται δια; δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφη

μερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντά

γματος. 

'Αριθμός 16 του 1982 / Λ 
ΝίΟ'ΜΟ Σ Τ ΡΟΠΟίΠΟΙ ΩΝ ΤΟΥ Σ ΠΕ ΡΙ ΕΜ1ΠΟ ΡΙΙΚΗ Σ 

ΝΑΥΤΙίΜΙΑ'Σ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ Ι ΔΙΆΤΑΞΕΙΙΣ) -
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1973 : 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
ν. 

1. Ό παρών Νάμος θα άναφέρηται ώς ό περί 'Εμπορικής Ναυτι- Συνοπτικός 
λίας (Φορολογί'καί Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του* 1982 τίτλος, 
καΐ !θόο άναγινώσκηΐται όμοΰι μετά των περί Εμπορικής Ναυτιλίας 47τοθΐ963 
(Φοροιλογικαί Διατάξεις) Νόμων τοί>1963 εως 1973 (Ιέν τοις εφεξής 3QT<£]9gg 
αναφερομένων ώς «ό βασικός νόμος») και ό βασικός νόμος και ό 63τοθΐ973 
παρών >Νόμος θα,αναφέρω ντα ι όμου ώςοί πέρΠΕμπορϊκής Ναυτιλίας 
(Φορολογικοί Διατάξεις) Νόμοι του 1963 εως 1982. 

2. Τό άρθρον 3 του βασικού1 νόμου τροποποιείται^ · Τροποποίησις 
;(α) Δια τής διαγραφής τής εν τέλει τής παραγράφου (α) αυτού" ^^ρθρο"3 

λέξεως «και»· , νόμο"01*0" 
(β) διά τής αντικαταστάσεως τής έν τέλει τής παραγράφου (β) 

αύτου τελείας δι' άνω τελείας και τής μετά ταύτηιν προσ
θήκης τής λέξεως «καί» και ' 

(γ) διά τής αμέσως μετά την πάράγραφον (β) αυτόυ ίένθέσεως 
τής ακολούθου νέας παραγράφου (γ)|: 

<«(γ) επί των κερδών ή άίλλων οφελών χορηγουμένων 
αναφορικώς προς παρεχομένας μισθωτάς υπηρεσίας εις τον 

 πλοίαρχον, τους Ιάξιωματικούς και τά λοιπά μέλη:,του πληρώ
ματος Κυπριακού πλοίου.». 

3. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά τής ευθύς μετά τό άρθρον 6 Προσθήκη είς 
άυτου προσθήκης τοΟ ακολούθου νέου άρθρου: τόνβο^κόχί:. 
«Προ̂ όμιον QA— (11) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως έν τω * ^ · ν έ ^ : s 

,s ,]μ παροντι η έν οιωδήποτε έτερω Νομω, ή Δημοκρατία κέ  -Ζ 
κτηται προνόμιον (LI ΕιΝ) έπί ΚυπριακοΟ πλοίου δι' οιον
δήποτε ποσόν οφειλομένου έν σχέσει προς τό πλοΐον τούτο 
φόρου, ιχωρητικότητος ή τελών πληρώματος τά όποια κατέ
στησαν υπερήμερα, τό δε προνόμιον τούτο κατατάσσεται 
αμέσως μετά τό προνόμιον του πληρώματος και του 
πλοιάρχου διά μισθούς. 

(2) Ουδέν των έν τω έδάφίω (1) του παρόντος άρθρου 
διαλαμβανομένων εφαρμόζεται έπί δικαστικής' διαδικασίας 

■  ή βάσίεως αγωγής, εκκρεμούσης ή γεννηθείσής προ τής 
;?.':■· "ενάρξεως ισχύος του παρόντος'Νόμου.». * ' 
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Τραποποίησις 
τοΰΠίνοίκος 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

4. Ό 'Πίναξ τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται— 
ι (α) Δια της διαγραφής του* Μέρους Ι. αυτού και της αντικατα

στάσεως του δια του ακολούθου: 
«ΜΕΡΟΣ Ι 

ΣΥΙΝΤΕΑΕΣΤΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΌΤΗΤΟΣ ΠΙΛΟ·ΙΟΥ 

(α) ιΔι' εικαστον ικόρον άλικης χωρητΊκότητος 'μέχρι 5,000 κόρων: 
125 μίλς. 

(β) Δι' εκαστον έπιπρόσθετον κόρον ολικής χωρητικότητος άνω 
"ιτών 5,000. αλλ', ουχί άνω τών 10,000 κόρων: 100 μίλς. 

:.: ( γ ) . Δι'εκατόνέπιπρόσθετον κόρον ολικής χωρητικότητος άνω. 
;;. . :..,_·;'; τών 10,000 αλλ' ουχί άνω τών 20,000 κόρων: 60 μίλς· 

('δ) ι Δι' εκαστον έπιπρόσθετον κόρον ολικής χωρητικότητος άνω 
τών 20,000 κχλλ' ουχί άνω τών 50,000 κόρων: 35 μίλς. 

(ε); Δι' εκαστον έπιπρόσθετον κόρον ολικής χωρητικότητος άνω 
τών 50,000 κόρων: 25 μίλς. 

'Λιά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Μέρους τά ώς άνω έξαγό
μεναποΐσά θά πολλαπλασιάζωνται επί τόνάντίστοιχον συντε
λεστήν ως κατωτέρω: 

ΒΛ ΙΚΙΑ ΠΛΟΙ ΟΥ Σ ΥΝΤΕΛΕΣΤΒΣ 

45 τοΰ 
32 τοΰ 
82 τοΰ 
62 τοΰ 

102 τοΰ 
42 του 
25 τοΰ 
14 τοΰ 

1963 
1965 
1968 
1973 
1973 
1979 
1980, 
1982. 

Μέχρι 5 ετών 
6 μ&χρι 10 ετών 

11 μέχρι 15 ετών . 
16 μέχρι 20 ετών 
21 μέχρι 25 ετών 
"Ανω τών 26 ετών 

0,75 
0,90 
1,10 
1,20 
1,30 
1,70 

Δια τους σκοπούς τοΰ παρόντος Μέρους ή ηλικία τοΰ 
πλοίου εξάγεται'δι' αφαιρέσεως τοΰ έτους καθ' δ ετέθη ή 
τρόπις τοΰ πλοίου άπό το έτος διά το όποιον υπολογίζεται 
ό φόρος: 

(Νοείται ότι ιό δυνάμει τοΰ παρόντος Μέρους ύπολογιζό
ιμενος φόρος δεν δύναται νά είναι κατώτερος τών £30.»' και 

(.β.) διά τής εν αύτώ ένθέσεως τοΰ ακολούθου Μέρους If, τοΰ 
(υφισταμένου Μέρους 11 αναριθμούμε νου ώς Μέρους I I I : 

«ΜΕΡΟΣ II 
"Ανεξαρτήτως παντός εν τώ παρόντι Πίνακι διαλαμβα

νομένου»— 
1(a) Εις περίπτωσιν Κυπριακού πλοίου ώς τοΰτο καθορί

ζεται εν τή παραγράφω (α) τοΰ εδαφίου (1) του άρ
θρου 5 τών περί Εμπορικής Ναυτιλίας (ΙΝηολόγησις, 
ΐΠώλησις κάί "Υποθήκευσις Πλο'ίων) Νόμων τοΰ 1963— 
1982· και 

!(β) εις περίπτωσιν Κυπριακού πλοίου ώς τοΰτο καθορί
ζεται εν τη παραγράφω (β) τοΰ ίδιου ώς άνω εδαφίου 
Ιέφ' όσον το νοιμικόν πρόσωπον ε'ίς δ τοΰτο ανήκει 

. ελέγχεται ύπό Κυπρίων, 
Ιό, εν τώ Μέρει Ι τοΰ παρόντος Πίνακος προνοούμενος φόρος 
χωρητικότητος καταβάλλεται μειωμένος κατά τριάκοντα 
τοις εκατόν (30%)»' και 
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(γ) δια της εν τω τέλει του Μέρους 111 αύτου;, ώς τοΟίτο άνη
,ρι'θμήθη;, προσθήκης της ακολούθου παραγράφου (β), της 
(υφισταμένης παραγράφου άριθμουμένης ώς παραγράφου 
■ ( « ) : ■ 

κ<ι(β) Δια τους σκοπούς τοΟ παρόντος Πίνακος ' νομικόν 
πρόσωπον έλεγχο με νον ύ!πό Κυιτρίων', εν περιπτώσει έται

• ρείας, σημαίνει έταιρείαν έλεγχομένην υπό Κυιπρίων της 
'οποίας τουλάχιστον πεντήκοντα και εν τοις έ'κατόν (91%) 
των μετοχών ανήκουν είς Κυπρίους.». 

5. Ή ισχύς του άρθρου 4 τοΰ παρόντος Νόμου άρχεται την Ιην "Εναρξις 
Ιουλίου, 1982. ισχύος 

τοΰ άρθρου 4 

Έτυττώθη εν τ φ Τυττο γραφεί ω της Κυπριακής Δημοκρατ ίας , εν Λευκωσία. 


