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Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός)
(Αρ. 2) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Συνοπτικός
τίτλος.
38(1) του 1992
29(1) του 1995
63(1) του 1999.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 4
του βασικού
νόμου.

Αριθμός 73(1) του 1999
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
(ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1992 ΚΑΙ 1995
Η Βουλή των Αντ ιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη
και Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1999 και θα
διαβάζεται μαζί με τους περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές
Διατάξεις) Νόμους του 1992 μέχρι 1999 (που στο εξής θα αναφέρονται ως « ο
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται
μαζί ως οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις)
Νόμοι του 1992 έως (Αρ. 2) του 1999.
2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην
κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων ορισμών:
«'αλλοδαπό πλοίο' σημαίνει οποιοδήποτε πλοίο άλλο από κυπριακό
πλοίο 
'υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων' σημαίνει υπηρεσίες που σχετίζονται με
την εξεύρεση πληρώματος σε κυπριακό ή αλλοδαπό πλοίο και/ή με την
τεχνική ή εμπορική διαχείριση τέτοιου πλοίου, βάσει συμφωνίας διαχεί
ρισης με τον ιδιοκτήτη ή το ναυλωτή γυμνού πλοίου, από πρόσωπο που
διαθέτει γραφείο στη Δημοκρατία στελεχωμένο, στις περιπτώσεις που
αφορούν χειρισμό θεμάτων στελέχωσης και/ή τεχνικής διαχείρισης πλοίων,
όπως ορίζεται στο άρθρο 8(3)(β)(ϊν) του βασικού νόμου και από έμπειρο
εμπορικό διαχειριστή και τουλάχιστον άλλα τρία άτομα ως προσωπικό,
στις περιπτώσεις που αφορούν θέματα εμπορικής διαχείρισης πλοίων.».
3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης « για
περίοδο δέκα ετών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος
Νόμου δεν επιβάλλεται οποιοσδήποτε φόρος» (δεύτερη μέχρι
τέταρτη γραμμή) με τη φράση « για την περίοδο που εκπνέει την 31η
Δεκεμβρίου του έτους 2020 δεν επιβάλλεται οποιοσδήποτε φόρος
εκτός όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο».
(β) Με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου:
«(β) στο εισόδημα οποιουδήποτε προσώπου από την παροχή
υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων».
(Υ) Με την αναρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου (β) σε παρά
γραφο (γ), καθώς και με τη διαγραφή από αυτή των λέξεων « που
είναι πλοιοκτήτης» (πρώτη μέχρι δεύτερη γραμμή) και την
προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη « πλοίου», όπου αυτή απαντάται
(τρίτη, έκτη και ενδέκατη γραμμή) των λέξεων « ή από την παροχή
υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων» καθώς και των λέξεων « και/ή (β)»
αμέσως μετά το γράμμα « (a)» (τέταρτη γραμμή).
(δ) Με την αναρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου (γ) σε παρά
γραφο (δ).
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4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 5
του ακόλουθου νέου άρθρου:
«Υπολογι
5 Α.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με το οποίο εφαρμό
σμός επιβαλ
ζονται
οι πρόνοιες του άρθρου 4(1 )(β) υποχρεούται στην κατα
λόμενου
φόρου.
βολή φόρου με συντελεστές φόρου ίσους προς το 25% των συντε
λεστών που καθορίζονται στο Δεύτερο Παράρτημα του βασικού
νόμου, ο οποίος υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο ο οποίος καθο
ρίζεται στο άρθρο 5(1) σε σχέση με οποιοδήποτε πλοίο, εξαιρου
μένου κυπριακού πλοίου, σε σχέση με το οποίο εφαρμόζονται οι
πρόνοιες του άρθρου 8(3)(β):
Νοείται ότι, η μέθοδος με την οποία βεβαιώνεται και εισπράτ
τεται οποιοσδήποτε φόρος που καθίσταται πληρωτέος σύμφωνα
με το εδάφιο αυτό, καθορίζεται με Κανονισμούς.
(2) Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,
οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με το οποίο οι πρόνοιες του
εδαφίου (1) πιο πάνω εφαρμόζονται, έχει το δικαίωμα να
επιλέξει να φορολογηθεί, σε σχέση με οποιοδήποτε συγκεκριμένο
έτος, σύμφωνα με τις πρόνοιες οποιουδήποτε περί Φορολογίας
του Εισοδήματος Νόμου ισχύει στη Δημοκρατία ο οποίος, αν δεν
ίσχυαν οι πρόνοιες του άρθρου 4(1)(β), θα είχε εφαρμογή σε
σχέση με το εισόδημα του συγκεκριμένου προσώπου από την
παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων:
Νοείται ότι αν επιλέξει να φορολογηθεί σύμφωνα με τα πιο
πάνω, οι πρόνοιες του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται.
(3) Το δικαίωμα επιλογής που παρέχεται δυνάμει του εδαφίου
(2) πιο πάνω μπορεί να ασκηθεί με γραπτή ειδοποίηση προς το
Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας με αντίγραφο προς τον Έφορο
Φόρου Εισοδήματος και μπορεί να δοθεί σε σχέση με το φορολο
γικό έτος 1999 μέχρι την 31η Ιουλίου 1999 και σε σχέση με οποιο
δήποτε μεταγενέστερο φορολογικό έτος, τουλάχιστο τριάντα
ημέρες πριν από τη 1η Ιανουαρίου του σχετικού έτους ενώ παρα
μένει σε ισχύ μέχρι που να αποσυρθεί με τον ίδιο τρόπο. Ειδο
ποίηση απόσυρσης που δίνεται κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε
έτους λαμβάνει ισχύ την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού και οι
πρόνοιες του εδαφίου (1) πιο πάνω εφαρμόζονται και πάλι από
την 1η Ιανουαρίου που ακολουθεί.».

Τυπώθηκε οτο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.

Προσθήκη
νέου άρθρου
στο βασικό
νόμο.

