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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2726 της 17ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 

Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 60(1) του 1992 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1963 ΜΕΧΡΙ 1991 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Χαρτοσήμων (Τροπο
ποιητικός) Νόμος του 1992 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Χαρτοσήμων Νόμους του 1963 μέχρι 1991 (που στο εξής θα αναφέρονται 
ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Χαρτοσήμων Νόμοι του 1963 μέχρι 1992. 

2. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικα
τάσταση των υποπαραγράφων (i), (ii) και (iii) της παραγράφου (β) με τις 
πιο κάτω νέες υποπαραγράφους: 

«(i) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το τέλος χαρτοσήμου που 
δεν καταβλήθηκε δεν υπερβαίνει τη μία λίρα, του τέλους 
χαρτοσήμου που δεν καταβλήθηκε με πρόσθετη επιβάρυνση 
μίας λίρας, 

(ii) σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το τέλος χαρτοσήμου που 
δεν καταβλήθηκε υπερβαίνει τη μία λίρα, όχι όμως τις είκοσι 
λίρες, του τέλους χαρτοσήμου που δεν καταβλήθηκε με 
πρόσθετη επιβάρυνση ίση με το τέλος που δεν καταβλήθηκε, 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
19 του 1963 
21 του 1967 
36 του 1968 
17 του 1969 
26 του 1971 
38 του 1972 
79 του 1977 
29τουί980* 
8 του 1984 

160 του 1991. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 20 
του βασικού 
νόμου. 

(843) 
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(iii) σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το τέλος χαρτοσήμου 
υπερβαίνει τις είκοσι λίρες, του τέλους χαρτοσήμου που δεν 
καταβλήθηκε με επιβάρυνση είκοσι λιρών και επιπρόσθετη 
επιβάρυνση ίση με δέκα σεντ για κάθε λίρα (ή μέρος της λίρας) 
του ποσού του τέλους χαρτοσήμου που δεν καταβλήθηκε που 
υπερβαίνει τις είκοσι λίρες,». 

Αντικατάσταση. 3. Το Πρώτο Παράρτημα του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το 
του Πρώτου , . „ , π r r ir r r» r> 
Παραρτήματος ακόλουθο νεο Παράρτημα: 
του βασικού 
νόμου με νέο 
Παράρτημα. 

«ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Άρθρο 4) 

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ 

Στοιχείο Είδος Εγγράφου 
Αξία 

Χαρτοσήμου 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ χρέους ποσού ή αξίας £2 και 
άνω, η οποία γίνεται ή υπογράφεται από ή 
εκ μέρους οφειλέτη με σκοπό να χρησιμεύσει ως 
απόδειξη του χρέους σε οποιοδήποτε βιβλίο ή άλλο 
χωριστό φύλλο χαρτιού, όταν το βιβλίο ή το φύλλο 
χαρτιού παραμένει στην κατοχή του πιστωτή ._. 1_1 

Νοείται ότι αυτή η αναγνώριση δε διαλαμβάνει 
υπόσχεση πληρωμής του χρέους ή ρήτρα τόκου 
ή παράδοσης εμπορευμάτων ή άλλων περιουσιακών 
στοιχείων. 

Εξαιρούνται: 
Τραπεζικά βιβλιάρια καταθέσεων ή αντίγραφα 

τραπεζικών λογαριασμών. _ __ 
ΓΡΑΠΤΗ ΕΝΟΡΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ή επίσημη "γρα
πτή δήλωση για την οποία δεν προβλέπεται ο,τι
δήποτε άλλο σε οποιοδήποτε άλλο νόμο ή κανο
νισμό . . 
ΣΥΜΒΑΣΗ: 
Α. Σύμβαση ή μνημόνιο σύμβασης και όλα τα 

έγγραφα που ενσωματώνουν σύμβαση και συνο
μολογούν καθορισμένο ποσό, για τη σήμανση 
των οποίων δε λαμβάνεται οποιαδήποτε άλλη 
πρόνοια , . . 

Μία λίρα 

Δύο λίρες 

1,5 σεντ για 
κάθε £10 ή 
μέρος των £10 
για ποσά μέχρι 
£100.000. 
£150 για τις
πρώτες £100.000 
συν 2 σεντ για 
κάθε £10 ή μέ
ρος των £10 
για το ποσό 
που υπερβαίνει 
τις £100.000. 
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Στοιχείο Είδος Εγγράφου 
Αξία 

Χαρτοσήμων 

4. 

5. 

6. 

7. 

Β. Σύμβαση ή μνημόνιο σύμβασης και όλα τα 
έγγραφα που ενσωματώνουν σύμβαση στα 
οποία δε συνομολογείται καθορισμένο ποσό 
και για τη σήμανση των οποίων δε λαμβάνεται 
οποιαδήποτε άλλη πρόνοια 

Εξαιρούνται: 
(α) Σύμβαση μίσθωσης εργάτη, κατασκευαστή, 

μαθητευομένου ή υπηρέτη. 
(β) Σύμβαση η οποία αφορά τους μισθούς ναύτη 

σκάφους που χρησιμοποιεί τα λιμάνια της 
Κύπρου. 

(γ) Σύμβαση η οποία αφορά την πώληση ή αγορά 
αγαθών ειδών εμπορίας ή εμπορευμάτων. 

(δ) Πωλητήριο έγγραφο και οποιοδήποτε έγγραφο 
αφορά την αγορά πλοίου ή μεριδίου του 
πλοίου ή οποιουδήποτε άλλου συμφέροντος 
επί του πλοίου για εγγραφή στο Κυπριακό 
Νηολόγιο, καθώς και οποιοδήποτε τέτοιο 
έγγραφο αφορά την πώληση και συμβατική 
μεταβίβαση πλοίου ή μεριδίου του πλοίου ή 
άλλου συμφέροντος επί του πλοίου που είναι 
εγγεγραμμένο στο Κυπριακό Νηολόγιο. 

(ε) Σύμβαση και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο 
αφορά την υποθήκη πλοίου εγγεγραμμένου 
στο Κυπριακό Νηολόγιο ή μεριδίου του πλοίου 
ή οποιουδήποτε άλλου συμφέροντος επί του 
πλοίου. 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 
Όπως στις μισθώσεις (Στοιχείο 18). 
ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ από επιτρόπους 
(trustees) οποτεδήποτε γίνεται με έγγραφο που δεν 
έχει ισχύ διαθήκης 
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ: 
Βλέπε πληρεξούσιο έγγραφο (στοιχείο 23) . . 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ, εξαιρουμένων των επιταγών 
και πιστωτικών επιστολών: 
(α) Οποτεδήποτε αυτή είναι πληρωτέα εν όψει ή σε 

πρώτη ζήτηση ή με εμφάνιση της ή μέσα 
σε τρεις ημέρες από τη χρονολογία ή όψη . . 

(β) Οποτεδήποτε αυτή δεν είναι πληρωτέα σε 
πρώτη ζήτηση 

ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ: 

Για το πρώτο αντίτυπο και για κάθε υπογραμμένο 
αντίτυπο . . 

Είκοσι λίρες 

Δύο λίρες 

Πενήντα σεντ 

Όπως στις 
συμβάσεις 
(στοιχείο 3) 

Δύο λίρες 
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Στοιχείο Είδος Εγγράφου 
Αξία 

Χαρτοσήμων 

9. ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ 

Εξαιρούνται: 
Εγγυητή ρια γραμμάτια σε ποινικές υποθέσεις, 

αναλήψεις επίσημης υποχρέωσης ενώπιον δικαστη
ρίου για υποβολή μήνυσης ή παροχή μαρτυρίας ή 
προσωπική εμφάνιση ή για άλλο ποσό, που εκδί
δονται ή λαμβάνονται από την Αστυνομία ή δυνάμει 
της Ποινικής Δικονομίας. 

10. ΝΑΥΛΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
11. ΕΠΙΤΑΓΗ 
12. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: 

(α) Ομολογία (debenture) η οποία είναι εμπορεύ
σιμο αξιόγραφο: 
Επί του ποσού της ομολογίας (debenture): 

(i) Αν αυτή μεταβιβάζεται με οπισθογράφι
ση ή με χωριστό μεταβιβαστικό έγγραφο: 

Αν δεν υπερβαίνει τις £25 
Αν υπερβαίνει τις £25, όχι όμως τις £50 
Αν υπερβαίνει τις £50, όχι όμως τις 
£100 

Για κάθε £100 ή μέρος των £100 
το ποσό που υπερβαίνει τις £100 

(ϋ) Αν μεταβιβάζεται με παράδοση . . 

για 

Ο όρος «ομ^ογία» (debenture) περιλαμβά
νει και τα τοκομερίδια, το ποσό των οποίων 
όμως δε λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογι
σμό του τέλους χαρτοσήμου. 
Εξαιρούνται: 

Ομολογία (debenture) η οποία εκδίδεται από 
εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο με τη μορφή 
χαρτοσημασμένου εγγράφου το οποίο κατα
χωρείται στο μητρώο και συνιστά εμπράγματο 
βάρος ή υπό μορφή ε,γγράφου που έχει κατα
χωρηθεί στο μητρώο, και αποδεικνύει την 
εγγραφή υποθήκης, αναφορικά με το πλήρες 
ποσό των ομολογιών (debentures) με τις 
οποίες η εταιρεία ή το νομικό πρόσωπο που 
συνάπτει το δάνειο, μεταβιβάζει ολόκληρη ή 
μερικώς την περιουσία της/του σε επιτρόπους 
(trustees) προς όφελος των ομολογιούχων 
δανειστών: 

Νοείται ότι οι ομολογίες που έχουν εκδοθεί 
(debentures) θα είναι διατυπωμένες με τρόπο 

'Οπως στις 
συμβάσεις 
(στοιχείο 3). 

Δέκα λίρες 
τρία σεντ 

Πέντε σεντ 
Δέκα σεντ 

Είκοσι πέντε 
σεντ 

Πενήντα σεντ 
Όπως οι με
τοχικοί τίτλοι 
(παρά
γραφος (β)). 
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Στοιχείο Είδος Εγγράφου 
Αξία 

Χαρτοσήμων 

που να δείχνει ότι θα χρησιμοποιηθούν σύμ
φωνα με τους όρους του εγγράφου το οποίο 
συνιστά το εμπράγματο βάρος ή αποδεικνύει 
την υποθήκη, 

(β) Μετοχικοί τίτλοι που εκδίδονται από εταιρεία 
στον κομιστή. 
Πάνω στην ονομαστική αξία των μετοχών: 

Αν δεν υπερβαίνει τις £25 
Αν υπερβαίνει τις £25, όχι όμως τις £50 . . 
Αν υπερβαίνει τις £50, όχι όμως τις £100 . .. 
Για κάθε £100 ή μέρος των £100 για το 
ποσό που υπερβαίνει τις £1,00 

(γ) Μεταβιβάσεις: 
(ί) Εταιρικών μετοχών ή μετοχών άλλου νο

μικού προσώπου · 
(ii) ομολογιών (debentures) οι οποίες είναι 

εμπορεύσιμα αξιόγραφα μεταβιβαζόμενα 
με οπισθογράφηση ή με ξεχωριστό μετα
βιβαστικό έγγραφο, ανεξάρτητα αν αυτές 
υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ή όχι: 

Πάνω στο ποσό ή την αξία της αντι
παροχής 

Οποτεδήποτε δεν υπάρχει αντιπαροχή. . 
13. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ πιστοποιημένο ως 

αληθινό αντίγραφο από δημόσιο υπάλληλο, το 
οποίο δεν υπόκειται σε τέλος δυνάμει οποιουδήποτε 
άλλου νόμου που ισχύει ή δυνάμει διοικητικής 
πράξης 
Εξαιρούνται: 

Αντίγραφο εγγράφου το οποίο, δυνάμει νομο
θεσίας, συντάσσεται από δημόσιο υπάλληλο ή 
παρέχεται για φύλαξη στα αρχεία δημόσιου γρα
φείου ή για οποιοδήποτε δημόσιο σκοπό. 

14. ΑΝΤΙΤΥΠΟ Ή ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΟ εγγράφου το οποίο 
υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου και για τό οποίο 
έχει ήδη καταβληθεί το σχετικό τέλος: 
(α) Αν το τέλος χαρτοσήμου στο οποίο υπό

κειται το πρωτότυπο δεν υπερβαίνει τη μία 
λίρα 

(β) Σε κάθε άλλη περίπτωση 
15. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

(1) Δηλωτικό εισαγωγής εμπορευμάτων με σκάφος 
(2) Δηλωτικό σκάφους χωρίς φορτίο 
(3) Δηλωτικό φορτίου σκάφους το οποίο εκτελεί 

εσωτερικές ακτοπλοϊκές μεταφορές 

Δέκα σεντ 
Είκοσι σεντ 
Πενήντα σεντ 

Πενήντα σεντ 

Όπως στις 
συμβάσεις 
(στοιχείο 3). 
Πέντε λίρες 

Μία λίρα 

το 

Το ίδιο τέλος 
που καταβάλ
λεται για 
πρωτότυπο. 
Μία λίρα 

Είκοσι λίρες 
Δέκα λίρες 

Δέκα λίρες 
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Στοιχείο Είδος Εγγράφου 
Αξία 

Χαρτοσήμων 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 
21. 

(4) Δηλωτικό εξαγωγής εμπορευμάτων με σκάφος. . 
(5) Συμπληρωματικό ή διορθωμένο δηλωτικό φορ

τίου σκάφους (για τους σκοπούς αυτού του 
στοιχείου ο όρος 'σκάφος* περιλαμβάνει 
πλοία και αεροσκάφη) 

ΕΝΕΧΥΡΟΓΡΑΦΟ, δηλαδή έγγραφο το οποίο απο
δεικνύει σύμβαση που αφορά την ενεχυρίαση κινη
τής περιουσίας, όταν αυτή η ενεχυρίαση γίνεται 
ως ασφάλεια για την αποπληρωμή συνημμένου ή 
μελλοντικού δανείου ή για υφιστάμενο ή μελλο
ντικό χρέος . . 

ΕΓΓΥΗΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ Ή ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

ΜΙΣΘΩΣΗ κινητής ή ακίνητης περιουσίας, περι
λαμβανομένης της υπεκμίσθωσης και οποιασδή
ποτε άλλης σύμβασης μίσθωσης ή υπεκμίσθωσης 
και γραπτής αποδοχής αίτησης για μίσθωση, όταν 
με αυτή τη μίσθωση το μίσθωμα είναι καθορισμένο 
και: 
(1) Όταν η μίσθωση συνομολογείται για καθορι

σμένο χρόνο— 
Πάνω στο ποσό ή την αξία του μισθώματος, 
περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε ποσού 
πέρα από το καθορισμένο μίσθωμα το οποίο 
καταβάλλεται υπό μορφή προκαταβολής 
(premium) 

(2) Όταν η μίσθωση είναι για απεριόριστο 
χρόνο— 
Πάνω στο ποσό ή την αξία του μισθώματος 
για την περίοδο των εκατό χρόνων, περιλαμ
βανομένου και οποιουδήποτε ποσού πέρα από 
το καθορισμένο μίσθωμα το οποίο κατα
βάλλεται με τη μορφή προκαταβολής (premium) 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, δηλαδή κάθε έγ
γραφο με το οποίο ένα πρόσωπο εξουσιοδοτεί 
άλλο πρόσωπο να παραχωρήσει πίστωση στο 
πρόσωπο υπέρ του οποίου εκδίδεται το 
έγγραφο . . 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (PARTNERSHIPS) 
Καταστατικό της προσωπικής εταιρείας ή 
άλλο εταιρικό σύμφωνο 

Είκοσι λίρες 

Δέκα λίρες 

Όπως στις 
συμβάσεις 
(στοιχείο 3). 
' Οπως στις 
συμβάσεις 
(στοιχείο 3). 

Όπως στις 
συμβάσεις 
(στοιχείο 3). 

Όπως στις 
συμβάσεις 
(στοιχείο 3) 

Μία λίρα 
Δύο λίρες 

Όπως στις 
συμβάσεις 
(στοιχείο 3). 
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Στοιχείο Είδος Εγγράφου 
Αξία 

Χαρτοσήμων 

22. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ: 
(1) Ασφάλιση ζωής: Πάνω σε όλα τα ασφαλιστικά 

συμβόλαια που εκδίδονται ή υπογράφονται 
στη Δημοκρατία. 
Όταν το πληρωτέο ποσό κατά το θάνατο του 
ασφαλισμένου ή τη λήξη του συμβολαίου ή 
ανάλογα με την περίπτωση— 
(α) Δεν υπερβαίνει τις £500 Μία λίρα 
(β) Υπερβαίνει τις £500, όχι όμως τις £1.000. . Δύο λίρες 
(γ) Υπερβαίνει τις £1.000, όχι όμως τις £5.000 Τέσσερις λίρες 
(δ) Υπερβαίνει τις £5.000 Δέκα λίρες 

(2) Ασφάλιση πυρός, κτλ. για κάθε πληρωμή 
συμφωνημένη με τη μορφή αποζημίωσης για 
απώλεια ή ζημιά περιουσιακού στοιχείου στη 
Δημοκρατία από τη φωτιά ή με άλλο τρόπο: 
(α) Στην περίπτωση που το ασφαλιζόμενο 

ποσό δεν υπερβαίνει τις £1.000 . . Πενήντα σεντ 
(β) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση . . Μία λίρα 

Θαλάσσια ασφάλιση: 
(α) Αν δεν υπερβαίνει τις £200 Πενήντα σεντ 
(β) Αν υπερβαίνει τις £200 Μία λίρα 

Εργατική αποζημίωση Μία λίρα 
Για τους σκοπούς του Νόμου Κεφ. 333 μόνο 
και ασφάλιση αεροπορικών ταξιδιών (TRAVEL 
COUPONS) Μία λίρα 
Ασφαλίσεις άλλης φύσεως (εξαιρουμένων των 
ασφαλίσεων δυνάμει του άρθρου 9 του Νόμου) Μία λίρα 

23. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: 
(α) Όταν μόνος σκοπός του εγγράφου είναι να 

εξουσιοδοτήσει ένα και μόνο πρόσωπο να 
προβεί σε κάποια ενέργεια σχετικά με 
μία και μόνο δικαιοπραξία Μία λίρα 

(β) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση Τρεις λίρες 
Εξαιρούνται: 
(α) Ένταλμα πληρωμής το οποίο κάποιο πρόσωπο 

απευθύνει στον αρμόδιο κυβερνητικό υπάλληλο, 
για να καταβληθεί ο μισθός ή τα ημερομίσθια 
του ή μέρος τους σε τρίτο πρόσωπο. 

(β) Πληρεξούσιο έγγραφο ή έγγραφο εντολής ή 
έγγραφο εξουσιοδότησης για ψηφοφορία, που 
αφορά αποκλειστικά την περιουσία προσώπου 
εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγμα 
παραλαβής ή διαχείρισης δυνάμει του περί 
Πτωχεύσεως Νόμου, Κεφ. 5. 

(γ) Έγγραφο που μόνο σκοπό έχει το διορισμό, ή 
την εξουσιοδότηση αντιπροσώπου, για να 
ψηφίσει σε οποιαδήποτε συνέλευση, στην 
οποία επιτρέπεται η ψήφιση με αντιπρόσωπο, 
ανεξάρτητα αν τα κατονομαζόμενα πρόσωπα 
είναι ένα ή περισσότερα. 

(3) 

(4) 
(5) 

(6) 
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24. Γραμμάτιο ΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΗΝ 

25. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ή 
ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ για ποσά £2 και 
άνω: 

Για ποσά £2 μέχρι £20 
Για ποσά πάνω από £20 ■; 

Εξαιρούνται: 
(α) Απόδειξη η οποία εκδίδεται για χρήματα που 

κατατίθενται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή τραπε
ζίτη και στην οποία ρητά ορίζεται ότι τα 
χρήματα λήφθηκαν από το πρόσωπο στο οποίο 
είναι δυνατό να δοθεί απολογισμός. 

(β) Αναγνώριση η οποία γίνεται από οποιοδήποτε 
τραπεζίτη αναφορικά με τη λήψη συναλλα
γματικής ή γραμματίου εις διαταγήν, με σκοπό 
την εμφάνιση της ή του για αποδοχή ή 
πληρωμή. 

(γ) Απόδειξη που εκδίδεται από δημόσιο υπάλ
ληλο για χρήματα που καταβάλλονται υπό 
μορφή προσωρινού δανείου ή προκαταβολής 
ή για διακανονισμό δανείου, νοουμένου ότι 
ο δημόσιος υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε 
προσωπικό όφελος. 

(δ) Απόδειξη η οποία εκδίδεται σχετικά με την 
καταβολή μισθού, αμοιβής, επιδόματος, ημε
ρομισθίων ή οποιασδήποτε άλλης συναφούς 
πληρωμής ή για λογαριασμό ή προς όφελος 
προσώπου το οποίο κατέχει οποιαδήποτε θέση 
στην Κυβέρνηση της· Δημοκρατίας ή απασχο
λείται στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας ή 
απόδειξη καταβολής χρημάτων αναφορικά με 
συντάξεις, φιλοδωρήματα, επιδόματα λόγω 
ορίου ηλικίας, χορηγίες για ανθρωπιστικούς 
λόγους ή άλλα επιδόματα παρόμοιας φύσεως. 

(ε) Απόδειξη η οποία εκδίδεται για την επιστροφή 
φόρων ή τελωνειακών δασμών. 

(στ) Αποδείξεις και επιταγές που εκδίδονται εκ 
μέρους της κυβέρνησης. 

(ζ) Απόδειξη γραμμένη σε γραμμάτιο εις διαταγήν, 
συναλλαγματική, γραπτή υποχρέωση ή σε 
χαρτοσημασμένο έγγραφο παρόμοιας φύσεως. 

(η) Αποδείξεις πληρωμών που γίνονται σύμφωνα 
με τον περί Αποταμιευτικών Δανείων Νόμο ή 
τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του 
πιο πάνω Νομού. 

Όπως στη συ
ναλλαγματική 
(στοιχείο 7) 
ανάλογα με 
την περίπτωση, 
αν είναι πλη
ρωτέο εν όψει 
ή διαφορετικά. 

Δύο σεντ 
Τέσσερα σεντ 
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26. ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Ή ΕΓΚΑ
ΤΑΛΕΙΨΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗ: 
(1) Χωρίς αντιπαροχή 
(2) Με αντιπαροχή: 

Πάνω στο ποσό της αντιπαροχής 

Εξαιρούνται: 
Εξαγορά σύμβασης μίσθωσης ή εγκατάλειψη 

δικαιωμάτων από τέτοια σύμβαση, όταν σύμβαση 
μίσθωσης απαλλάσσεται από το τέλος χαρτοσήμου. 

27. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ εμπορευμάτων με βλάβες: 
Πάνω στην αξία των εμπορευμάτων, όπως αυτή επι
βεβαιώθηκε από την επιθεώρηση 

28. ΥΠΟΣΧΕΣΗ προς ναυτιλιακό πράκτορα για την 
παράδοση εμπορευμάτων η άφιξη των ναυτιλιακών 
εγγράφων των οποίων εκκρεμεί: 
(α) Όταν δεν καθορίζεται ποσό ή όταν το ποσό 

δεν υπερβαίνει τις £50 
(β) Όταν το ποσό υπερβαίνει τις £50 

29. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕ
ΣΙΤΕΧΝΙΑΣ: 
Έγγραφο εκχώρησης: 
(1) Πάνω στο ποσό της αντιπαροχής 

(2) Όταν δεν καθορίζεται ποσό ως αντιπαροχή 
30 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ (με ή χωρίς αντιπαροχή) συμ

φέροντος ασφαλισμένου με γραμμάτιο ή με ασφα
λιστήριο έγγραφο: 
(1) Αν το τέλος χαρτοσήμου που επιβάλλεται 

στο γραμμάτιο ή στο ασφαλιστήριο έγγραφο 
δεν υπερβαίνει τις δύο λίρες 

(2) Σε κάθε άλλη περίπτωση 
Εξαιρούνται': 
Μεταβιβάσεις με οπισθογράφιση: 
(1) Γραμματίου εις διαταγή ν, 
(2) Φορτωτικής, εντολής παράδοσης, εντολής απο

θήκευσης εμπορευμάτων ή άλλου εμπορικού 
εγγράφου το οποίο συνιστά τίτλο κυριότητας 
πάνω σε εμπορεύματα. 

Δύο λίρες 

Όπως στις 
συμβάσεις 
(στοιχείο 3). 

Όπως στις 
συμβάσεις 
(στοιχείο 3). 

Πενήντα σεντ 
Μία λίρα 

Είκοσι πέντε 
σεντ για κάθε 
£100 ή μέρος 
των £100. 
Δέκα λίρες 

Το τέλος στο 
οποίο υπόκειται 
το γραμμάτιο 
ή ασφαλιστήριο 
έγγραφο. 
Τρεις λίρες 



Ν. 60(I)/92 852 

Στοιχείο Είδος Εγγράφου 
Αξία 

Χαρτοσήμων 

31 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ με εκχώρηση και όχι 
με υπομίσθωση: 
(α) Χωρίς αντιπαροχή 
(β) Με αντιπαροχή— 

Πάνω. στο ποσό της1 αντιπαροχής που παρα
χωρείται για τη μεταβίβαση 

32 ΤΡΑΣΤ (TRUST) 
Α. Σύσταση τραστ (TRUST) το οποίο αφορά 

οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο και η 
οποία γίνεται με έγγραφο που δεν έχει ισχύ 
διαθήκης . . ; 

Β. Ανάκληση τραστ (TRUST) το οποίο αφορά 
οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο και η οποία 
γίνεται με έγγραφο που δεν έχει ισχύ διαθήκης 

33 ΕΓΓΡΑΦΟ (όταν αυτό βεβαιούται) που δεν υπό
κειται σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη 

34 ΔΙΑΘΗΚΕΣ, κωδίκελοι ή άλλες διατάξεις τελευ
ταίας βούλησης . . '· . . . . . . '■'. . 

Πέντε λίρες 

Όπως στις 
συμβάσεις 
(στοιχείο 3). 

Δέκα λίρες 

Πέντε λίρες 

Μία λίρα 

Δέκα λίρες.». 


