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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2922 της 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1994 εκδί

δεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα 
με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 72(1) του 1994 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιο

κτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1994 και θα διαβάζεται μαζί με τους 
περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμους του 1980 έως 1991 (που στο 
εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτη
σίας Νόμοι του 1980 έως 1994. 

2. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση της επιφύλαξης του εδαφίου (1) με την 

ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 
«Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν ισχύουν σε 

περίπτωση που ο ιδιοκτήτης έχει υποβάλει τις δηλώσεις που απαι
τούνται από το άρθρο 7 μέχρι την 31η Μαρτίου 1992 και έχει 
καταβάλει τοις μετρητοίς μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 1995 κάθε 
οφειλόμενο φόρο σύμφωνα με τις δηλώσεις του αυτές και τους 
τόκους επί του οφειλόμενου φόρου.»· 

(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) της φράσης "όχι μετά την 30ή 
Ιουνίου 1992" με τη φράση "μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 1995". 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

24 του 1980 
60 του 1980 
68 του 1980 
25 του 1981 
10 του 1984 
33 του 1987 

239 του 1991. 

Τροποποίηση 
του άοθρου 14 
του βασικού 
νόμου. 
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τοοποποίηση 3. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
™ίο? , 0 υ·ν \ (α) Μ ε τι& αντικατάσταση της δεύτερης επιφύλαξης του εδαφίου (1) με · 
wupaomcn) ^ την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

"Νοείται περαιτέρω ότι, αναφορικά με το ποσό φόρου, το 
οποίο κατέστη πληρωτέο μετά την αναθεώρηση της αξίας ακινήτου 
ιδιοκτησίας, που έγινε δυνάμει οποιωνδήποτε διατάξεων του 
παρόντος Νόμου, κανένας.τόκος δεν εισπράττεται για τα έτη 1980 
μέχρι 1991, υπό τον όρο ότι ο ιδιοκτήτης έχει υποβάλει μέχρι την 
31η Μαρτίου 1992 τις δηλώσεις που απαιτούνται από το άρθρο 7 
και έχει καταβάλει ή θα καταβάλει μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 1995 
κάθε οφειλόμενο υπόλοιπο φόρου και τόκου επί του οφειλόμενου 
φόρου σύμφωνα με τις δηλώσεις τόυ'Λ; 

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
"(2) Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο, με αίτηση του που υποβάλ

λεται προς το Διευθυντή μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 1995, 
αποδείξει ότι έχει καταβάλει τόκο για τα έτη 1980 μέχρι 1991 

' αναφορικά με ποσό φόρου που κατέστη πληρωτέο μετά την αναθε
ώρηση της αξίας ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία έγινε με βάση 
οποιεσδήποτε διατάξεις του παρόντος Νόμου, τότε το πρόσωπο 
αυτό δικαιούται να του επιστραφεί το ποσό του τόκου που κατέ
βαλε, υπό τον όρο ότι έχει υποβάλει μέχρι την 31η Μαρτίου 1992 
τις δηλώσεις που απαιτούνται από το άρθρο 7 του παρόντος 
Νόμου.". 


