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Ο περί Φορολογίας Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων και Λαχείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 63(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΕΙΩΝ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1973 ΕΩΣ 2012 

 
  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

 
48 του 1973 
23 του 1976 

28(Ι) του 1999 
162(Ι) του 2007 
91(Ι) του 2012. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων και 

Λαχείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φορολογίας 
Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων και Λαχείων Νόμους του 1973 έως 2012 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί 
ως οι περί Φορολογίας Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων και Λαχείων Νόμοι του 1973 έως 2016. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος της παραγράφου (α) αυτού, 
με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης: 

 
      «Νοείται ότι, η ιπποδρομιακή αρχή δεν καταβάλλει φόρο στοιχήματος αναφορικά 

με στοιχήματα που διενεργούνται από την αλλοδαπή ή εάν αυτός που συμμετέχει στα 
εν λόγω στοιχήματα δε βρίσκεται στην Κύπρο.»· και 

  
 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (κ) αυτού, της ακόλουθης νέας 

παραγράφου: 
  
 «(λ) Σε περίπτωση που η ιπποδρομιακή αρχή συνομολογήσει σύμβαση για 

παροχή από αντιπρόσωπο ή πάροχο της αλλοδαπής ιπποδρομιακού 
στοιχήματος το οποίο διενεργείται από την ιπποδρομιακή αρχή, αμφότερα τα 
μέρη υποχρεούνται όπως περιλάβουν όρο στη σύμβαση  ο οποίος να 
υποχρεώνει τον αντιπρόσωπο ή πάροχο να μην αποδέχεται το εν λόγω 
στοίχημα από πρόσωπο που βρίσκεται στην Κύπρο.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 6  
του βασικού 
νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του σημείου 

της τελείας στο τέλος αυτού και την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη “φόρος” (τέταρτη γραμμή), της 
ακόλουθης φράσης: 

  «σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.». 
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