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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣΈΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 1929 της Ι Οης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1984 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 εκδίδεται διά 
δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 8 του 1984 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 
ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ 
1980 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναψέρηται ως ο περί Χαρτοσήμων (Τρο

ποποιητικός) Νόμος του 1984 και θα αναγιγνώσκηται ομού μετά 
των περί Χαρτοσήμων Νόμων του 1963 έως 1980 (εν τοις εφεξής ανα
φερομένων ως «ο βασικός νόιμος»), και ο 'βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Χαρτοσήμων Νόμοι 
του 1963 έως 1984. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
19 του 1963 
21 του 1967 
36 του 1968 
17 του 1969 
26 του 1971 
38 του 1972 
79 του 1977 
29 του 1980. 

2. Το άρθρον 4 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της δια Τροποποίησις 
γραφής των επιφυλάξεων του εδαφίου (1) αυτού και της αντικα
ταστάσεως αυτών διά της ακολούθου νέας επιφυλάξεως : 

«Νοείται ότι : 
(ι) δεν θα επιβάλληται τέλος χαρτοσήμου αναφορικώς προς 

έγγραφα συνταχθέντα υπό, ή εκ μέρους ή προς όφελος 
της Δημοκρατίας, εις περιπτώσεις καθ' ας, μη υφιστα
μένης της παρούσης εξαιρέσεως, η Δημοκρατία θα υπε
χρεούτο να καταβάλη το αναφορικώς προς τοιαύτα έγγρα
φα πληρωτέον τέλος" 

(ιι) ο Υπουργός Οικονομικών δύνοτται, άμα ως πεισθή ότι 
έν τινι αλλοδαπή χώρα ουδέν τέλος χαρτοσήμου επιβάλ
λεται επί εγγράφων συνταττομένων υπό ή εκ μέρους ή 
ιπρος όφελος της Δημοκρατίας, να καθορίση διά διατά
γματος δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δη

του άρθρου 4 
του βασικού 
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μοκρατίας, ότι ουδέν τέλος χαρτοσήμου θα επιδάλληται 
επί εγγράφων συνταττομένων υπό ή εκ μέρους ή προς 
όφελος της Κυβερνήσεως της τοιαύτης αλλοδαπής χώρας" 

( ι ι ι ) εις την περίπτωσιν εταιρείας συσταθείσης εν τη Δημο
κρατία ως και εις την περίπτωσιν εταιρείας εγγραφείσης 
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Ρ· 113. δυνάμε ι του άρθρου 347 του περί Ετα ιρε ιών Νόμου κ α ι 
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" ανήκουν αμέσως ή εμμέσως κατ' 

17 του 1979. αποκλειστικότητα εις αλλοδαπούς και α ι οποίαι κτώνται 
εισόδημα εκ πηγών εκτός της Δημοκρατίας, δεν θα επι
ιβάλληται τ'έλός χαρτοσήμου επί εγγράφων αναφορικώς 
(προς πράξεις σχετιζσμένας προς τας συνήθεις αυτών 
δράστη ρ ιότητας». 


