
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύττ* "Αρ. 116 της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I I I 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩς 

Ό Οπό τοΰ Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας ύ-ιτογραψείς την 28ην 
Δεκεμβρίου, 1961, Νόμος περί Προσωπικής Φορολογίας (Φόρος Εισο
δήματος) της Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως, δημοσιεύεται σύμ
φωνος προς το άρθρον 49, παράγραφος (ι) του Συντάγματος, 
κάτωθι : 

"Αριθμός 13 τοΰ 1961 

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ! ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ) 
ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ. 

Ι. Έντώ παρόντι Νόμου, έκτος εάν άλλως έμφ . ίνεται εκ του κειμένου 
«ανίκανοι», δια τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου, λογίςοντα

1 

οί ακόλουθοι : οι ανήλικοι, οι παράφρονες, οι όλιγοφρενεΐς, ως κα 
πάν έτερον πρόσωπον όπερ. λόγω πνευματικής τίνος νόσου, στερείται 
της χρήσεως τοΰ λογικού' 

«"Αρχαί της Δημοκρατίας» σημαίνει τάς αρμοδίους αρχάς της Δημο
κρατίας αϊτινες συμφώνως της παραγράφου 3 τοΰ "Αρθρου 88 τοΰ 
Συντάγματος είναι επιφορτισμένοι μέ τήν εϊσπραξιν και την πληρωμήν 
εϊς αυτήν τήν Συνέλευσιν των Οπ* αυτής επιβαλλομένων φόρων. 

«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν 
«Διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντή ν του Δημοσιονομικού Τμή

ματος· 
«Δικαστήριον» σημαίνει το Έπαρχιακόν Δικαστήριον της 'Επαρχίας 

ένθα τό ΰποκείμενον τοΰ φόρου έχει τήν συνήθη αύτοϋ προσωπική ν 
ή έπαγγελματικήν διαμονήν : 

Νοείται οτι, διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου, ή υπό 
Βρεττανικήν Κυριαρχίαν Περιοχή της Βάσεως "Ακρωτηρίου θά λο-
γίζηται κειμένη εντός των ορίων της 'Επαρχίας Λεμεσού, τά δέ τμήματα 
της υπό Βρεττανικήν Κυριαρχίαν Περιοχής της Βάσεως Δεκέλειας, 
άτινα αμέσως προ της 16ης Αυγούστου, I960, εκειντο εντός των 
ορίων της "Επαρχίας 'Αμμοχώστου και Λάρνακος, θά λογίζωνται 
κείμενα εντός των εϊρημένων "Επαρχιών αντιστοίχως· 
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ικόν Συμβούλιον» σημαίνει τό Έκτελεστικόν Συμβούλιον 
ικής Κοινοτικής Συνελεύσεως· 

τημένον πρόσωπον» σημαίνει την σύζυγον προσώπου τινός 
αγαμον τέκνον αύτοΟ μή συμπληρώσαν τό δέκατον δγδοον 

ίίτος της ηλικίας του, περιλαμβάνει δέ και τά συμπληρώσαντα τό 
δέκατον δγδοον έτος της ηλικίας αυτών άγαμα θήλεα τέκνα ώς και 
παν άρρεν τέκνον, δπερ, αν και συγεπλήρωσε τό δέκατον δγδοον 
έτος της ηλικίας αύτοΟ, συντηρείται εισέτι Οπό τών γονέων του ή 
τοϋ έτερου τών γονέων τοίϊϊ S ·ν 

«εταιρεία» σημαίνει πάντα ρργάνισμόν μετά νομικής προσωπικό

τητος· · .ΐ "■.·■·. 
«Καθορισθέν» σημαίνει τ·ιϊ;καθόρισθέ,ν εν Κανονισμοΐς γενομένοις 

δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμρΰ> f 
«κερδαιν.όμενον εισόδημα» σημαίνει πάν εισόδημα κτώμενον εξ 

οιασδήποτε εμπορικής ή βιομηχανικήςέπιχειρήσεως, έκ τής ασκήσεως 
επιτηδεύματος ή βιοτεχνίας τινός; εξ ελευθερίου ή άλλου τινός 
επαγγέλματος, εκ μισθωτών υπηρεσιών, συντάξεων ή άλλων ετησίων 
προσόδων καταβαλλομένων λόγω. ή άναφορικώς προς παρωχημένος 
μισθωτός υπηρεσίας" ; 

«κηδεμών», οσάκις χρησιμρποιήται εν σχέσει προς πρόσωπον 
άνήλικον, περιλαμβάνει και τ ο ν γονέα τοϋ ανηλίκου' 

«οργανισμός» σημαίνει οιονδήποτε; σώμα μετά ή άνευ νομικής 
προσωπικότητος εις ην συμμετέχό,υν.τά μέλη τής Τουρκικής Κοινο
τικής Συνελεύσεως και αναλόγως: |ής συμμετοχής αυτών 

«πρόσωπον» σημαίνει οίονδήϊτόίτε φυσικόν πρόσωπον όπερ είναι 
μέλος τής Τουρκικής Κοινότητος ίκαΐ περιλαμβάνει και «όργανισμόν 
προσώπων»· ^

;
?<

;
i·' 

«πρόσωπον διαμένον έν τινι τόπω», άναφορικώς προς φυσικά 
πρόσωπα, σημαίνει πάν φυσικόνΐ'ίτρ'οσώπον διαμένον εν τω τόπω 
εκείνω εξαιρέσει τοιαύτης φύσεω'ς^ττρόσωρινών έκτου έν λόγω τόπου 
απουσιών οίαι ουδόλως δύναντάι?ΐνά θεωρηθώσιν ώς άποστεροΰσαι 
τό πρόσωπον τ.οϋτο τοϋ δικαιώματος, νά ϊσχυρισθή δτι έχει τήν δια
μονήν του έν τω τόπω έκείνω;Λ^ί ΐτάιρεϊαι περιωρισμένης ευθύνης 
ή οργανισμοί προσώπων θά θέώρ^ώνται ώς πρόσωπα έχοντα τήν 
διαμονή ν των έν τώ τόπω ένί3φ#φ!%*ϋ\σαΛ ό έλεγχος και διεύθυνσις 
τών εργασιών των ^ ί ν  . 

«Πρώτος Λειτουργός ΠροσΌ^ϊώ^»:·σήμαίνει τον Πρώτον Λειτουργόν 
Προσόδων τής Δημοκρατίας:; 3 ΐ ; . 

«Συνέλευσις» σημαίνει την; Τ^ρ^κίκήν Κοινοτικήν Συγέλευσιν 
«Σύνταγμα» σημαίνει τό Σ;ύνταγμα

: της Κυπριακής Δημοκρατίας· 

«Τουρκική Κοινότης» £χει τήν είςναύτήν συμφώνοοζ
 τ

Ρθ εδαφίου (2) 
τοϋ "Αρθρου 2τόϋ; Συντάγ^αφ^^ αυτήν έννοιαν 

«Τμήμα Δημοσιονομικών» σημαίνει τό Τμήμα Δημοσιονομικών τής 
Τουρκικής Κοιγότικής Συνελεύσεως;' 

«φορολόγητέον είσόδημα» σημαίνει τό ύπόλοιπον του αθροίσμα
τος των εισοδημάτων προσώπου τινός έκ τών έν τώ άρθρω 4 είδικώς 
καθοριζομένων πηγών, τό εναπομένον μετά τήν άφαίρεσιν τοιούτων 
ποσών οία ό παρών Νόμος επιτρέπει

«φορολογικόν έτος» σημαίνει τήν περίοδον τών δώδεκα μηνών τήν 
άρχομένην τήν πρώτην Ιανουαρίου εκάστου έτους



«φόρος» σημαίνει τον δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου έπιβαλλόμενον 
προσωπικόν φόρον. 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, 
2.—(Τ) Ή διά την καλή ν και πιστή ν έφαρμογήν τοΰ παρόντος Νόμου 

εξουσία ανήκει εις τόν Διευθυντή ν, ώς τοιούτος δέ θά προβαίνη εις πάσαν 
ένέργειαν ήν ήθελε κρίνει άναγκαίαν ή σκότπμον διά τήν έφαρμογήν των 
διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου. 

(2) Ή άσκησις έξουοιών και αρμοδιοτήτων αναφερομένων εις τήν 
έφαρμογήν τοΰ παρόντος Νόμου δύναται νά άνατίθηται ύττά τοΰ 
Διευθυντού εις οίονοήττοτε Λειτουργόν τοΰ Τμήματος αύτοϋ. 

3. - (Ι) Πάν πρόσωπον ασκούν καθήκοντα ή τελούν έν τή υπηρεσία 
της εφαρμογής τού παρόντος Νόμου υποχρεούται νά θεωρή καί τηρή 
ώς απόρρητον και έμιτιστευτικον πάν στοιχεΐον περιερχόμενον είς γνώσιν 
αυτού, πδοαν φορολογική ν δήλωοιν ώς και πάν έγγραφον ή φορολο
γικόν κατάλογον άναφερόμενον είς το εισόδημα οιουδήποτε προσώπου, 
και θά υπογραφή τήν έπϊ τούτω καθορισθεϊσαν δήλωσιν ενώπιον Έπαρχι 
ακοΰ Δικαστού. 

(2) Πρόσωπον λαμβάνον γνώσιν στοιχείου τινός ή έχον ύπό τόν 
έλεγχόν του ή δυνάμενον νά πληροφορηθή το περιεχόμενον εγγράφου, 
φορολογικής δηλώσεως ή φορολογικού καταλόγου αναφερομένου 
είς το εισόδημα οιουδήποτε άλλου προσώιτου. υποχρεούται νά άπέχη 
κατά πάντα χρόνον άπό πάσης μεταδόσεως ή κοινοποιήσεως ή απόπειρας 
μεταδόσεως ή κοινοποιήσεως τοΰ περιεχομένου τούτων εκτός είς 
περιπτώσεις καθ' ας ή μετάδοσις ή κοινοποίησις γίνεται διά τους σκοπούς 
του παρόντος Νόμου : 

Νοείται οτι δ Διευθυντής δύναται νά εξουσιοδότηση τή
ν μετάδοσιν 

ή κοινοποίησιν των είρημένων στοιχείων, ή. τοΰ περιεχομένου τοιούτων 
εγγράφων, φορολογικών δηλώσεων καί καταλόγων είς. πρόσωπον ή 
πρόσωπα άτινα ήθελεν ούτος ειδικώς καθορίσει. 

(3) 'Οσάκις, δυνάμει συμβάσεως γενομένης μετά της Κυβερνήσεως 
ετέρας χώρας, προβλέπεται παροχή εκπτώσεως έκ του φόρου εισοδή
ματος άναφορικώς προς καταβολήν φόρου εν τη Δημοκρατία, ή υπό του 
παρόντος άρθρου επιβαλλομένη υποχρέωσις προς τήρησιν.τοϋ απορρήτου 
ουδόλως παρακωλύει τήν προς τάς αρμοδίους αρχάς της Κυβερνήσεως 
της εν λόγω χώρας κοινοποίησιν στοιχείων άτινα κρίνονται αναγκαία 
διά τόν καθορισμόν της έν έκαστη περιπτώσει παρασχετέας εκπτώσεως 
οσάκις τό ύποκείμενον τοΰ φόρου αίτήται έκπτωσιν έκ τοΰ έν τη Δημο
κρατία ή έν τη είρημένη χώρα καταβλητέου φόρου εισοδήματος. 

. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ. 
4.—(Ι) Τηρουμένων των διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, δι ' έκαστον 

φορολογικόν έτος επιβάλλεται, βάσει φορολογικών συντελεστών είδικώ
τερον έν τοις εφεξής καθοριζομένων, φόρος 'επί τοΰ εισοδήματος έκ τών 
κατωτέρω αναφερομένων πηγών παντός προσώπου, του κτώμενου ή 
προκύπτοντος έν τη Δημοκρατία ή αποστελλομένου και λαμβανομένου 
είς τήν Δημοκρατίαν έκ τών κατωτέρω αναφερομένων πηγών, ήτοι : 

(α) κέρδη ή άλλα οφέλη έξ οιασδήποτε εμπορικής ή βιομηχανικής 
επιχειρήσεως, έκ της ασκήσεως επιτηδεύματος ή βιοτεχνίας 
τινός, έξ ελευθερίου ή άλλου τινός επαγγέλματος, δι* οιανδήποτε 
χρονικήν περίοδον ή τοιαύτη εμπορική ή βιομηχανική έπιχεί
ρησις, επιτήδευμα, βιοτεχνία ή επάγγελμα καί άν ένασκήταΓ 

(β) κέρδη ή άλλα οφέλη έξ οιουδήποτε αξιώματος ή μισθωτών 
υπηρεσιών, ανεξαρτήτως τοΰ άν τό ύποκείμενον τής φορολο
γίας παρέχη τάς υπηρεσίας αύτοϋ έν Κύπρω ή άλλαχοϋ, περι
λαμβανομένης τής κατ' έκτίμησιν ετησίας άξιας καταλύματος, 
στέγης και διατροφής ή οικίας, ώς καί παντός έτερου επιδό
ματος, χρηματικής ή άλλης μορφής, χορηγουμένου άναφορικώς 
προς παρεχόμενος μισθωτός υπηρεσίας* 
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(γ) ή ετησία αξία ακινήτου περιουσίας και τών έπ* αυτής έπε
νεχθεισών βελτιώσεων, τής χρησιμοποιούμενης υπό τοΰ ιδιο
κτήτου αυτής ή έκ μέρους τούτου διά σκοπούς ίδιοκα
τοικήσεως ή ψυχαγωγίας ουχί όμως δια τον σκοπόν κτήσεως 
κέρδους ή άλλου τινός οφέλους. Ή τοιαύτη ετησία αξία 
λογίζεται ούσα 4 % έπι τής αξίας τής τοιαύτης ακινήτου περι
ουσίας ώς αυτή έξετιμήθη διά την επιβολή ν τοΰ φόρου ακι
νήτου περιουσίας δυνάμει τοΰ περί Φορολογίας 'Ακινήτου 
Περιουσίας Νόμου. Πρόσωπον δπερ, τη αδεία τοΰ ιδιοκτή
του, κατέχει τοιαύτην άκίνητον περιουσίαν άνευ καταβολής 
μισθώματος θα λογίζηται κατέχον ταύτην διά ή έκ μέρους 
τοΰ ιδιοκτήτου' 

(δ) οιαδήποτε μερίσματα, τόκοι ή προεξοφλήματα· 
(ρ.:) οίαιδήποτε συντάξεις, ποσά εισοδήματος πληρωτέα δυνάμει 

αποφάσεως τοΰ δικαστηρίου ή όρου τεθέντος έν διαθήκη ή 
συμβάσει ώς και έτήσιαι ισόβιοι ή δι* ώρισμένην περίοδον 
καταβαλλόμενοι πρόσοδοι; 

(στ) οιαδήποτε μισθώματα, δικαιώματα, δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας ώς και εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσι
τεχνίας ή κέρδη προκύπτοντα εκ περιουσίας, περιλαμβανομέ
νης Και τής άξιας τοΰ οφέλους τοΰ κτώμενου διά τών υπό τοΰ 
μισθωτού έπενεχθεισών έπι οικοδομών, κτιρίων, ή άλλων 
έργων προσθηκών ή τροποποιήσεων ή αμφοτέρων, εις περι
πτώσεις καθ* ας αί τοιαϋται προσθήκαι ή τροποποιήσεις ή 
αμφότερα!, άμα τή λήξει τής μισθώσεως περιέρχονται κατά 
κυριότητα ε'ις τόν ίδιοκτήτην : 

Νοείται ότι ή αξία τοΰ τοιούτου οφέλους δέν θά λογίζηται 
ώς υπερβαίνουσα τήν συνόλικήν δαπάνην ήτις έγένετο διά 
τάς τοιαύτας προσθήκας ίγ τροποποιήσεις ή άμφοτέρας : 

Νοείται επίσης, ότι διά τους σκοπούς τής παρούσης παρα
γράφου, ή αξία τοϋ τοιούτου οφέλους θά κατανέμηται όμοιο
μόρφως έπι Τής βραχυτέρας τών δύο ακολούθων περιόδων, 
ήτοι τής περιόδου τής μισθώσεως ή τής περιόδου τών πέντε 
ετών 

(ζ) κέρδη προκύπτοντα έκ γεωργικής ή κτηνοτροφικής Τίνος 
επιχειρήσεως, περιλαμβανομένου παντός μεριδίου κέρδους 
ή άλλης τινός αντιπαροχής λαμβανομένης ή πληρωτέας διά 
τήν έν τή τοιαύτη επιχειρήσει χρήσιν κεφαλαίου, περιουσίας, 
σπόρων ή ζώων 

(η) πάν άλλο έτήσιον κέρδος ή όφελος μή περιλαμβανόμενον εν τινι 
τών ανωτέρω παραγράφων. 

(2) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου— 
(α) τό δλον εισόδημα το κτώμενον υπό προσώπου τινός έκ κερδών 

ή άλλων οφελών έξ οιασδήποτε εμπορικής, βιομηχανικής ή 
άλλης τινός επιχειρήσεως θά λογίζηται ώς κτηθέν έν τή Δημο
κρατία έάν ό έλεγχος και ή διεύθυνσις τής τοιαύτης επιχει
ρήσεως άσκώνται έν τή Δημοκρατία· 

(β) τό δλον εισόδημα τό κτώμενον υπό προσώπου άσκοΰντος 
έλευθέριον επάγγελμα έν τή Δημοκρατία έκ της ασκήσεως 
του τοιούτου επαγγέλματος έκτος τής Δημοκρατίας θά λογί
ζηται ώς εισόδημα κτηθέν έν τή Δημοκρατία

(γ) πάν εισόδημα έφ* ου δέν επεβλήθη φόρος έν τή Δημοκρατία 
και δπερ διατίθεται εκτός τής Δημοκρατίας ύπό προσώπου 
διαμένοντος έν τή Δημοκρατία προς— 

(i) έξόφλησιν χρέους συναφθέντος έν τή Δημοκρατία ή τήν 
άποπληρωμήν τών τόκων έπι τοΰ ούτω συναφθέντος 
δανείου, ή 
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(ϋ) έξόφλησιν χρέους συναφθέντος έκτος τής Δημοκρατίας 
και ούτινος το ποσόν ελήφθη ή μετεφέρθη έν τη Δημο

κρατία, ή 
(iii) έξόφλησιν χρέους συναφθέντος έττι τ ω τέλει τής ολικής 

ή μερικής εξοφλήσεως χρέους τινός έ.κ τών έν έδαφίοις 
(Ι) ή (ϋ) είδικώς καθοριζομένων, 

θά λογίζητοι ώς εισόδημα άττοσταλέν εις και ληφθέν έν τη" 
Δημοκρατία' 

(ι)) ό Ορος «εμπορική έπιχείρησις» περιλαμβάνει καΐ πάσαν βιο
μηχανίαν ή οιανδήποτε έτέραν επιχείρησαν ένέχουσαν τόν 
χαρακτήρα εμπορίας. 

5. Δι" έκαστο ν φορολογικόν έτος επιβάλλεται και εισπράττεται φόρος 
'έπι τοΰ φορολογητέου εισοδήματος παντός προσώπου όπςρ έκτήθη 
κατά τό έτος τό αμέσως προηγούμενον τοϋ φορολογικού έτους : 

Νοείται ότι διό τόν προσδιορισμόν τοΰ φορολογητέου εισοδήματος 
προσώπου όπερ κτάται τό εισόδημα αύτοϋ έξ αποδοχών, ώ ς αύται 
καθορίζονται έν τω άρθρο 57, και δια τους σκοπούς τοΰ άρθρου 69. 
αϊ άποδοχαί τοΰ προηγουμένου τής φορολογίας οικονομικού έτους θά 
αντικαθίστανται διά τών αποδοχών του φορολογικού έτους. 

6. Εις περιπτώοεις καθ" άς ό Διευθυντής ικανοποιείται δτι πρόσωπον 
τι κλείει κατά συνήθειαν τους λογαριασμούς τής έ^ϊτορικής, βιομηχα
νικής ή άλλης επιχειρήσεως αυτού καθ' ήμέραν διάφορον τής ημέρας 
τής αμέσως προηγουμένης τοΰ φορολογικού έτους, ό Διευθυντής δύνα
ται νά έπιτρέψη όπως τα κέρδη ή οφέλη τής επιχειρήσεως τοΰ προσώπου 
τούτου λογίζωνται. διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου, έπι τη 
βάσει του εισοδήματος τοΰ έτους τοΰ λήγοντος κατά την ιδίαν ήμερο
μηνίαν έν τώ έτει τώ αμέσως προηγουμένω τοϋ φορολογικού καθ* ην 
συνηθίζεται νά κλείωνται οι λογαριασμοί τής τοιαύτης επιχειρήσεως : 

Νοείται δτι, εις περιπτώσεις καθ" άς τοιαύτη άδειοι έχορηγήθη άνα
φορικώς προς ώρισμένον τι φορολογικόν έτος, άνά ττάν έπόμένον φορο
λογικόν έτος θά έπιβάλληται και είσπράττηται φόρος έπι τών κερδών 
ή οφελών τοϋ πλήρους έτους τοΰ λήγοντος κάτά.τήν αυτήν ήμερομηνίαν 
έν τώ έχει τό αμέσως προηγουμένω τοΰ φορολογικού* υπό τήν 
έπιφύλαξιν δτι τά τοιαύτα κέρδη θά διασκευάζωντα» όφ* ούς όρους ό 
Διευθυντής ήθελε κρίνει δικαίους καί λογικούς. 

7. "Απαλλάσσονται τοΰ φόρου 
(α) τά έξοδα παραστάσεως τά καταβαλλόμενα εις τόν "Αντιπρόεδρον 

τής Δημοκρατίας, τους Τούρκους 'Υπουργούς, τόν 'Αντατρόεδρον 
καί τά μέλη τής Βουλής τών "Αντιπροσώπων ω ς καί αί 'χορη
γήσεις αΐτινες καταβάλλονται συμφώνως τοΰ άρθρου 9 ώ ς 
αποζημιώσεις δυνάμει τοϋ περί 'Αποζημιώσεως (*Αρ. 9 τοΰ I960) 
Νόμου τής Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως* 

(β) τό εΙσόδημα πάσης τοπικής αρχής έφ" δσον τό τοιούτον εισό
δημα δεν προκύπτει έξ εμπορικής, βιομηχανικής ή βλλης τινός 
επιχειρήσεως ασκούμενης ύπό τής τοπικής %>χής · 

Νοείται δτι τό Έκτελεστικόν Συμβούλιον δύναται, διά Δια
τάγματος, Οπό τοιούτους δρους οϋς ήθελεν επιβάλει καί διά 
τοιαύτην περίοδον ήν ήθελεν ορίσει έν τ ώ Διατάγματι, νά 
άπαλλάξη τοΟ φόρου τό εΙσόδημα τοπικής τίνος αρχής τό προ
κύπτον έκ τής ασκήσεως εμπορικής, βιομηχανικής ή Αλλης 
τινός επιχειρήσεως εάν τό Συμβούλιον πεισθτ] οριστικώς δτι 
τό δημόσιον συμφέρον εξυπηρετείται καΑΜτερον διά τής 
τοιαύτης απαλλαγής· 



Î f 

(γ) τό εισόδημα παντός Μωαμεθανικού, φιλανθρωπικού η έκτται-

δευτικοΰ Ιδρύματος δημοσίου χαρακτήρος· 
β) αϊ λόγω τραυμάτων ή αναπηρίας παρεχόμενοι συντάξεις είς 

μέλη τών στρατ ιωτ ικών δυνάμεων τής Δημοκρατ ίας· 
(ι:) φιλοδωρήματα παρεχόμενα είς μέλη τών στρατ ιωτ ικών δυνάμεων 

της Δημοκρατ ίας δι* υπηρεσίας παρασχεθείσας έν όσω τά μέλη 
ταύτα ήσαν έν ενεργώ υπηρεσία

-

(ΊΤ) παν κατ 'άποκοπήν καΟοριζόμενρν ποσόν δπερ λαμβάνεται 
δίκην φιλοδωρήματος χορηγουμένου επί τη άφυττηρετήσει, 
ή Οπό μορφήν μετατροπής συντάξεως, επιδόματος θανάτου ή 
ώς έψ' (ίπαξ άποζημίωσις λόγω θανάτου ή σωματ ικής βλάβης



(ζ) τό εισόδημα τό πηγάζον έξ υποτροφίας ή ετέρας εκπαιδευτ ικής 
πρρικρδοτήσεως χορηγηθείσης είς πρόσωπον δπερ φοίτα 
τακτ ικώς είς πανεπιστήμιον, κολλέγιον, σχολεΐον ή Ετερον τ ι 
άνεγνωριομένον έκπαιδεύτικόν ίδρυμα



(η) τό εισόδημα πάσης δι* ειδικού νόμου συσταθείσης ή άλλης 
εγγεγραμμένης οικοδομικής, ευαγούς ή συνεργατ ικής εταιρείας 
ώς και το εΙσόδημα παντός συνεργατ ικού ταμιευτηρίου



(0) ποσά άντιπροσωπεύοντα κεφάλαιρν, καταβαλλόμενα εις φυσικά 
πρόσωπα λόγω εισφορών α'ίτιγες δυνάμει τοΰ άρθρου 16 
εκπίπτονται εκ τοΰ φορολογητέου ε ίσοδήματος



(ι) ΰφ* ους αναγκαίους δρους ήθελε τό Έκτελεστ ικόν Συμβούλιον 
επιβάλει, τό εισόδημα παντός ""οργανισμού προσώπων ούτινος 
αποκλειστ ικός σκοπός ε ίναι ή προαγωγή τής τέχνης, τής επι

στήμης ή του αθλητισμού καΐ ουχί ή ύπό τοΰ το ιούτου οργα

νισμού ή ύπό τών καθ' ϋκαστον μελών αύτοϋ κτήσις κέρδους, 
καΐ ούτινος αί δραστηριότητες περιορίζονται αποκλε ιστ ικώς 
εϊς τήν έπίτευξιν τοΰ σκοπού τούτου



(ια) τό εισόδημα παντός Ταμείου εγκριθέντος ύπό τοΰ Διευθυντού 
δυνάμει τοΰ εδαφίου (γ) τής παραγράφου ( Ι ) τοΰ άρθρου Ι6



(ιβ) ύφ'οϋς δρους ήθελεν επιβάλει τό Έκτελεστικόν Συμβούλιον διά 
κανονισμών γενομένων δυνάμει του άρθρου 69, τά κέρδη οιασδή

ποτε νέας βιομηχανίας ή νέας επιχειρήσεως ήτις. κατά τήν 
κρίσιν τοΰ Έκτελεστικοΰ Συμβουλίου, είναι ζωτικής ή κεφα

λαιώδους σημασίας διά τήν οίκογομικήν, βιομηχανικήν ή 
τουριστική ν ανάπτυξιν τής Τουρκικής Κοινότητος: 

Νοείται δτι ουδέν τών έν τφ παροντι άρθρω διαλαμβανομένων δύναται 
νά έρμηνευθή ώς άπ^λλάσσόν άττό τρϋ φόρου τόν λαμβάνοντα όΐαγδήποτε 
μέρισμα, τάκρν, φιλοδώρημα, μισθόν ή ήμερομίσθιον καταβληθέν ή 
πιστώθέν, έν ολ̂ ω ή έν μέρει, έκ too ωίς έν τοις προηγουμένοϊς απαλλασ

σομένου εΙσοδήματος: 

8. Τό Έκτελεστικόν ΣυμβρύΛιον δύναται, διά γνωστοποιήσεως δημοτ· 
σιεοομένης έν ΤΓ| Έττισήμ^ Έφημερίοΐ τής Δημοκρατίας, νά δήλωση, δτι 
Ο τόκος 6 πληρωτέος £τϊϊ παντός δανείου βαρύνοντος τάς δημοσίας 
προσόδους θά ατταλλάττήται άπό τόΟ φόρου, είτε γενικώς είτε αναφο

ρικώς μόνον προς τόκον πληρωτέον είς πρόσωπα μή διαμένοντα έν τή 
Δημοκρατία· άπό τής ημερομηνίας δέ καΐ κατά τήν ϋκτασιν τήν είδικώς 
καθοριζομένην έν τή γνωστοποιήσει, ό τοιούτος τόκος θά υπόκειται είς 
άπαλλαγήν άπό του φόρου κατά τά ανωτέρω. 

9. ΕΙσόδημα δι* δ 6 Διευθυντής ικανοποιείται δτι έκτήθη ύπό μορ

φήν τόκων έκ ξένου κεφαλαίου είσαχθέντος και έπενδυθέντος έν 
τή Δημοκρατία, θά ύπόκειτα είς άπαλλαγήν άπό τοΰ φόρου είσοδήματος 
άγαφορικως προς τό ποσόν τών τόκων ους τό τοιούτον κεφάλαιον 
απέφερε κατά τήν περίοδον τών τριών πρώτων ετών τής επενδύσεως. 
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10.—(Ι) Προς έξεύρεσιν τοΰ φορολογητέου εισοδήματος παντός 
προσώπου θα εκπίπτονται άπασαι αϊ δαπάναι ας τό τοιούτο πρόσωπον 
υπέστη έξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς προς κτήσιν τοΰ εισοδήματος. 
Έν αύταΐς περιλαμβάνονται 

(α) παν ποσόν δαπανηθέν είτε δια τήν έπισκευήν οικημάτων, 
μηχανημάτων εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέοων 
χρησιμοποιουμένων, δια την κτήσιν τοΰ εισοδήματος. *ΐτε 
δια την άνανέωσιν. επισκευή ν ή μετατροπήν οίουδήηοτε 
εργαλείου, σκεύους ή έτερου αντικειμένου προς τοΰτο χρη
σιμοποιουμένου 

(ji) αϊ τακτικοί συνεισφορά! αϊ καταβαλλόμενοι υπό του έργο 
δότου εις Ταμεϊον έγκεκριμένον Οπό τοΰ Διευθυντού συμφώνως 
της παραγράφου (γ) τοΰ εδαφίου (Ι) τοΰ άρθρου 16. 

(γ) αί ανεπίδεκτοι εισπράξεως απαιτήσεις οιασδήποτε εμπορι
κής ή βιομηχανικής έν γένει επιχειρήσεως, έπιτηδεύμοτος 
ή βιοτεχνίας τινός, ελευθερίου ή άλλου τινός επαγγέλματος, 
έάν ό Διευθυντής ίκανοποιηθή ότι αί τοιαύται απαιτήσεις κατέ
στησαν ανεπίδεκτοι εισπράξεως κατά τήν όιάρκειαν ιού έτους 
τοΰ αμέσως προηγουμένου του φορολογικού έτους : 

Νοείται ότι οιονδήποτε ποσόν είοπραχθέν κατά τήν διάρ
κειαν τοΰ εϊρημένου έτους άναφορικώς προς ποσά προηγου
μένως διαγραφέντα ή έκπτωθέντα ως παριστώντα άπαιιή
σεις ανεπίδεκτους εισπράξεως, θά λογίζηται. διά τους σκο
πούς τοΰ παρόντος Νόμου, ως εΐσηραξις της εμπορικής ή 
βιομηχανικής έν γένει επιχειρήσεως, τοϋ επιτηδεύματος ή 
βιοτεχνίας, τοΰ ελευθερίου ή άλλου επαγγέλματος, δια ιό 
έτος τούτο" 

(ό) αϊ δαπάναι δΓ επιστημονικός έρεύνςις ας υπέστη πρόσωπον 
ασκούν έμπορικήν ή βιομηχανικήν έν γένει έπιχείρησιν. επι
τήδευμα ή βιοτεχνίαν τινά, έλευθέριον ή άλλο τι επάγγελμα, 
έφ* όσον ό Διευθυντής ικανοποιείται ότι αί δαπάναι αύται έγέ
νοντο προς χρήσιν και όφελος της εμπορικής ή βιομηχανικής 
ταύτης επιχειρήσεως, τοΰ επιτηδεύματος ή βιοτεχνίας ή τοΰ 
ελευθερίου ή άλλου τούτου επαγγέλματος : 

Νοείται ότι ουδεμία έκπτωσις θα χορηγήται δυνάμει τών 
διατάξεων της παρούσης παραγράφου διά τοιαύτας δαπα
νάς γενομένας δια τήν άπόκτησιν μηχανημάτων και εγκα
ταστάσεων ή κτιρίων, περιλαμβανομένων και καταλυμάτων 
υπαλλήλων, άναφορικώς προς τάς όποιας δύναται νά χορη
γηθή Εκπτωσις δυνάμει τοϋ άρθρου Ι Ι τοΰ παρόντος Νόμου : 

Νοείται περαιτέρω ότι πάσα τοιαύτη δαπάνη κεφαλαιου
χικής φύσεως, άναφορικώς προς τήν οποίαν δεν δύνανται να 
χορηγηθώσιν εκπτώσεις δυνάμει τοϋ άρθρου I I . θά κατανέ
μηται εξ ίσου μεταξύ τοΰ φορολογικού έτους καθ" ό αϋτη 
έγένετο καϊ τών πέντε αμέσως επομένων αύτοΰ ε τ ώ ν 

(t.) πάσα δαπάνη δι* άπόκτησιν προνομίων ευρεσιτεχνίας ή δι
καιωμάτων έν αύτοΐς, γενομένη ύπό προσώπου ασκούντος 
έμπορικήν ή βιομηχανικήν έν γένει έπιχείρησιν. επιτήδευμα 
ή βιοτεχνίαν τινά, έλευθέριον ή άλλο τι επάγγελμα, άναφο
ρικώς προς τήν οποίαν ό Διευθυντής ήθελεν Ικανοποιηθή δτι 
έγένετο προς όφελος της εμπορικής ή βιομηχανικής ταύτης 
επιχειρήσεως, τοΰ επιτηδεύματος ή βιοτεχνίας η* τοΰ ελευθε
ρίου ή άλλου τούτου επαγγέλματος: 

Νοείται δτι πάσα τοιαύτη δαπάνη κεφαλαιουχικής φύσεως 
θά κατανέμηται, κατ* εϋλογόν τίνα κατά τήν κρίσιν τοΰ Διευ
θυντού τρόπον, έφ" όλης τής χρονικής διαρκείας τοΰ τοιούτου 
προνομίου ή δικαιώματος έν αύτώ : 

Νοείται περαιτέρω ότι πάν ποσόν είσπραχθέν τ) όφειλόμενον 
έκ τής πωλήσεως τοιούτων προνομίων ευρεσιτεχνίας ή 
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δικαιωμάτων έν «ιύτοΤς, ή* μέρους αυτών, ώ ς καί δήαντα τά 
δικαιώματα εκμεταλλεύσεως ή Ετερον εΙσόδημα είσττραχθέν 
ή όφειλόμενον έκ τούτων θά περιλαμβάνηται είς τό φορολογη
τέο ν εΙσόδημα

(στ) δωρεαΐ καΐ συνεισφοραΙ δι" εκπαιδευτικούς, μορφωτικούς 
ή άλλους φιλανθρωπικούς σκοπούς γενόμεναι είς τήν Τουρκική ν 
Κοινότητα

(ζ) οιαδήποτε έτερα καθορισθείσα Εκπτωσις. 
(2) Ή μέθοδος υπολογισμού των κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος 

άρθρου έκπιπτωμένων ποσών θά είναι ώ ς ή καθορισθησομένη τοιαύτη. 

lb—(Ι ) "Εν τώ παρόντι άρθρω «στοιχεία παγίου ενεργητικού» 
σημαίνει εγκαταστάσεις, μηχανήματα ή κτίρια περιλαμβανομένων καΐ 
καταλυμάτων τών υπαλλήλων, άτινα άνήκουσιν είς πρόσωπον ασκούν 
έμπορικήν ή βιομηχανικήν έν γένει έπιχείρησιν, επιτήδευμα ή βιοτεχνίαν 
τινά, έλευθέριον ή άλλο τι επάγγελμα ή παρέχον μισθωτάς υπηρεσίας 
καΐ ατινα χρησιμοποιούνται ύπό τοΰ προσώπου τούτου έν τη τοιαύτη 
εμπορική ή βιομηχανική επιχειρήσει, έπιτηδεύματι ή βιοτεχνία, έλευθε
ρίω ή αλλω έπαγγέλματι, ή υπηρεσία, ή δι* επιστημονικός έρευνας 
άναφορικώς προς τάς οποίας ό Διευθυντής Ικανοποιείται ότι διεξάγονται 
προς όφελος της τοιαύτης εμπορικής ή βιομηχανικής επιχειρήσεως, 
επιτηδεύματος ή βιοτεχνίας, ελευθερίου ή άλλου επαγγέλματος, ή υπη
ρεσίας. 

(2) Κατά τον προσδιορισμόν τοΰ φορολογητέου εισοδήματος προ
σώπου ασκούντος έμπορικήν ή βιομηχανικήν τίνα έπιχείρησιν. επιτή
δευμα ή βιοτεχνίαν τινά. έλευθέριον ή άλλο τι επάγγελμα, ή παρέχοντος 
μισθωτός υπηρεσίας, θά χορηγήται 

(α) τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου, εκπτωσις 
ευλόγου τινός ποσού διά τήν μείωσιν άξιας και φθοράν ήν 
υφίστανται τά τοιαύτα στοιχεία ώς έκ της χρήσεως αυτών 
εν τή εμπορική ή βιομηχανική επιχειρήσει, έπιτηδεύματι ή 
βιοτεχνία, έλευθερίω ή αλλω έπαγγέλματι, ή έν τή παροχή 
μισθωτών υπηρεσιών, κατά τήν διάρκειαν τοΰ έτους τοΰ αμέσως 
προηγουμένου τοΰ φορολογικού έκτους ή, προκειμένου περί 
προσώπων παρεχόντων μισθωτός υπηρεσίας, κατά τήν διάρ
κειαν τοΰ φορολογικού Ετους : 

Νοείται δτι— 
(i) τό σύνολον τών τοιούτων εκπτώσεων δέν θά δύναται 

νά ύπερβή τό ποσόν τής κεφαλαιουχικής δαπάνης 
διά τήν κτήσιν τοΟ στοιχείου τούτου 

(ii) έάν στοιχεΐόν τι παγίου ενεργητικού σημαντικής αξίας 
έχρησιμοποιήθη τ ο πρώτον έν τή εμπορική ή βιομη
χανική επιχειρήσει, έπιτηδεύματι ή βιοτεχνία, έλευ
θερίω ή αλλω έπανγέλματι ή υπηρεσία, ή δι* επιστημο
νικός έρευνας, διά μέρος μόνον τοΰ Ετους, ή χορη
γητέα εκπτωσις επιμερίζεται χρονικώς 

(β) ε*ζ περιπτώσεις καθ* ας στοιχεία παγίου ενεργητικού, συγκεί
μενα έξ εγκαταστάσεων καί μηχανημάτων άναφορικώς προς τά 
οποία δέν Εχει ήδη χορηγηθή αρχική ίίκπτωσις δυνάμει τών 
διατάξεων τοΟ παρόντος Νόμου, κτώνται και χρησιμοποιούνται 
τό πρώτον έν τω Ετει τ ω αμέσως προηγουμένω τοΟ φορολο
γικού Ετους, αρχική Εκπτωσις Ιση προς τό Εν πέμπτον τής 
έτί* αυτών γενομένης κεφαλαιουχικής δαπάνης 

(γ) είς περιπτώσεις καθ" &ς γίνονται κεφαλαιουχικοί δαπάναι διά 
τήν κατασκευήν, άνοικοδόμησιν, έπέκτασιν καί μετατροπήν 
στοιχείων παγίου ενεργητικού συγκειμένων έκ κτιρίων καί 
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τά τοιαΟτα κτίρια χρησιμοποιοΟνται τό πρώτον έν τω Ετει τ ώ 
αμέσως προηγουμένω του φορολογικού Ετους, Αρχική ί κπτωσις 
ίση ττρός τό Εν δέκατον τής οϋτω γενομένης κεφαλαιουχικής 
δαπάνης : 

Νοεϊται δτι— 
(i) ουδέν πρόσωπον παρέχον μισθωτός υπηρεσίας δικαι

ούται ό π ω ς απαίτηση νά τω παρασχεθή Π* ®° τταρέχηται 
αύτώ οΙαδήποτε τών έν παραγράφοις (α) καΐ (fi) τοΟ 
παρόντος εδαφίου προβλεπομένων εκπτώσεων δι' 
αύτοκίνητον ή ϊτερον δχημα ανήκον κατά κυριότητα 
είς αυτό έφ* όσον τό πρόσωπον τοϋτο δέν είναι ύπό
χρεον, δυνάμει ρητοΰ δρου έν τή συμβάσει προσλή
ψεως του είς έργασίαν ή Οπηρεσίαν τινά. δποος χρησι
μοποιή τό είς αυτό ανήκον αύτοκίνητον ή δχημα διά 
τήν έκτέλεσιν των καθηκόντων του ή έφ" δσον κατα
βάλλεται είς τό πρόσωπον τοϋτο άποζημίωσις Οπό 
μορφήν εξόδων κινήσεως ή ετερόν τι επίδομα διά 
τήν τοιαύτην χρήσιν· 

(ii) έάν στοιχεΐόν τι παγίου ενεργητικού χρησιμοποιήται 
μερικώς δΓ επαγγελματικούς και μερικώς δΓ ιδιω
τικούς σκοπούς, ό Διευθυντής θά δύναται νά καθορίζη 
τό αναλογούν είς τήν ίδιωτικήν χρήσιν μέρος τής 
κεφαλαιουχικής δαπάνης τής γενομένης διά τήν 
κτήσιν τοϋ στοιχείου τούτου, έν τοιαύτη δέ περιπτώσει 
αϊ προμνησθεΐσαι εκπτώσεις θά παρέχωνται μόνον 
άναφορικώς προς τό αναλογούν είς τήν χρήσιν τοϋ 
τοιούτου στοιχείου έν τή εμπορική ή βιομηχανική 
επιχειρήσει, έπιτηδεύματι η βιοτεχνία, έλευθερίω ή 
αλλω έπαγγέλματι. ή μισθωτή υπηρεσία, μέρος τής 
κεφαλαιουχικής δαπάνης· 

(iii) διά τους σκοπούς τής παραγράφου (α) τοϋ παρόντος 
εδαφίου, ή διάρκεια χρήσεως οιωνδήποτε κτιρίων 
πλην τών βιομηχανικών τοιούτων καθορί^ ...: είς 
τριάκοντα τρία Ετη και ή τών βιομηχανικών κπρίων 
είς είκοσι πέντε έτη, έν ή περιπτώσει δέ τό κτίριον 
ήθελε μεταβιβασθή διά πωλήσεως ή άλλως π ω ς 
δ νέος κύριος τοϋ κτιρίου τούτου θά δικαιούται νά 
απαίτηση μόνον τό κατά τήν ήμερομηνίαν τής μεταβι
βάσεως παραμένον άπαράγραφον ύπόλοιπον τής 
αρχικής τιμής κτήσεως τοϋ τοιούτου κτιρίου, τής 
βάσεως υπολογισμού τής αποσβέσεως οόσης τής 
αυτής μετά τής αρχικώς υιοθετηθείσης τοιαύτης 

(iv) al δυνάμει τών παραγράφων (β) καΐ (γ) χορηγούμενοι 
εκπτώσεις θά είναι επιπρόσθετοι καΐ δέν θά συνιστώσι 
μέρος τής δυνάμει τής παραγράφου (α) τοϋ παρόντος 
εδαφίου χορηγούμενης εκπτώσεως. 

\$) Είς περιπτώσεις καθ* ας κατά τόν προσδιορισμών του φορολο
γητέου είσοοήματος προσώπου ασκούντος έμπορικήν ή βιομηχανικήν 
έττιχείρησιν, επιτήδευμα ή βίοτεχνίαν τινά, έλευθέριον ή άλλο τι επάγγελμα, 
ή παρέχοντος μισθωτός υπηρεσίας. 2χει χορηγηθή Εκπτωσίς τις gv τινι 
φορολογικώ ίτει δυνάμει τών διατάξεων τοΟ Αρθρου τούτου αναφορικώς 
προς στοιχεΤόν τι παγίου ένεργητικοΟ καΐ έν τώ έτει τώ αμέσως προη
γούμενο τοΟ φορολογικού Ετους ή, είς τήν περίπτωσιν μισθωτών υπη
ρεσιών. διαρκοΟντος τοΟ φορολογικοΟ έτους, ήθελεν έπισυμβή Εν τών 
Ακολούθων γεγονότων, ήτοι— 

(ά) τό τοιοΟτο στοιχεΤον ή μέρος τούτου ετταυσεν Ανήκον είς τό 
πρόσωπον τό ΛσκοΟν τήν έμπορικήν ή βιομηχανικήν έττιχείρησιν, 



επιτήδευμα ή βιοτεχνίαν; έλευθέριον; ή δλλο τι επάγγελμα 
fj τό παρέχον μισθωτός υπηρεσίας, είτε λόγ<*) πωλήσεως τοΟ 
έν λόγω στοιχείου ή μέρους αυτού είτε ύφ* οΙασδήποτε αλλάς 
συνθήκας* 

(β) τό τοιοΟτο στοιχεϊον ή μέρος τούτου ήθελε παύσει οριστικώς 
νά χρησιμοποιήται διά τους σκοπούς τής υπό του προσώπου 
τούτου ασκούμενης εμπορικής ή βιομηχανικής επιχειρήσεις, 
επιτηδεύματος ή βιοτεχνίας, ελευθερίου ή δλλου επαγγέλματος 
f\ μισθωτής υπηρεσίας, ένω εξακολουθεί νά άνήκη εισέτι είς 
τό πρόσωπον τό ασκούν τήν έμπορικήν ή βιομηχανική,ν έπι
χείρησιν, επιτήδευμα ή βιοτεχνίαν, τό έλευθέριον ή άλλο τι 
επάγγελμα ή τήν μισθωτή ν ύπηρεσίαν 

(γ) ή ασκούμενη εμπορική ή βιομηχανική έπιχείρησις, επιτήδευμα 
η βιοτεχνία, τό έλευθέριον ή άλλο επάγγελμα ή ή: μισθωτή 
υπηρεσία έτερματίσθη οριστικώς καΐ μονίμως, τού τοιούτου 
στοιχείου μή παύσαντος προηγουμένως νά άνήκη είς τό Πρό
σωπον τό άσκοϋν τήν έμπορικήν ή βιομηχανικήν έπιχέίρησιν, 
επιτήδευμα ή βιοτεχνίαν, έλευθέριον ή άλλο τι επάγγελμα ή 
μισθωτήν ύπηρεσίαν, 

τό υπόχρεων είς φορολογίαν πρόσωπον θά ύποβάλη είς τον Διευθυντήν, 
κατά τήν διάρκειαν τοϋ φορολογικού έτους, Ομού μετά τής φορολογικής 
αύτοΰ δηλώσεως τής προνοουμένης έν τω δρθρω 33, κατάοτασιν (κατω
τέρω άναφερομένην ώς «εξισωτική κατάστασις») άνάφορικώς προς τό 
τοιούτο στοιχεϊον παγίου ενεργητικού, περιέχουσαν τά κατωτέρω στοι
χεία— 

(i) τό ποσόν διά τήν κτήσιν τούτου γενομένης κεφαλαιουχικής 
δαπάνης· 

τ*ΐ) τό σύνολον τού ποσού τής υποτιμήσεως ήν τό τοιούτο στοιχεϊον 
υπέστη άφ* ής τούτο ηγοράσθη ύπό μορφήν φθοράς λόγω 
χρήσεως καί χρόνου, περιλαμβανομένου και του συνολικού 
Ποσού τών εκπτώσεων αϊτινες έχορηγήθησαν ήδη δυνάμει 
τών διατάξεων τού παρόντος άρθρου : 

Νοείται οτι, έν ή περιπτώσει τό τοιούτο στοιχεϊον Παγίου 
ενεργητικού έκτήθη κατά ή μετά τήν Ιην Ιανουαρίου, 1954, 
διά νά έξευρεθή τό συνολικόν ποσόν τών ήδη χορηγηθεισών 
εκπτώσεων, αϊ τυχόν χορηγηθεϊσαι εκπτώσεις δυνάμει τών 
παραγράφων (β) καί (γ) τρΰ εδαφίου (2), δέν θά λαμβάνωνται 
ύπ δψιν καί 

^iii) τό ποσόν τό άντιπροσωπεΟον τό τίμημα πωλήσεως ή καταβρλήν 
άσφαλισθέντος ποσού ή άλλης τινός αποζημιώσεως ή, τό 
κατάλοιπον τής αξίας τοΟ τοιούτου κεφαλαιουχικού στοιχείου : 

Νοείται δτι ή τή πρωτοβουλία ή οδηγία τού κυρίου κατεδάφισις 
κτιρίου τινός δέν θά συνιστφ λόγον υποβολής εξισωτικής καταστάσεως 
έ$γ αΟτη έγένετοπρό τής παρόδου πέντε ετών αφ' ής τάτοιοθτο στοιχεϊον 
έκτήθή. 

(4) Προς έξευρέσιν τοΟ φορολογητέου είσοδήματος προσώπου υπό
χρεου δυνάμει τοΟ εδαφίου (3) δπως ύποβάλη. είς τόν* Διευθυντήν Ιίι
σωτικήν κατάστασιν, άφαίρεσις (έν τοις κατωτέρω αναφερομένη, ως 
«εξισωτική άφαίρεσις») θά έπιτρέπηται ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, 
πρόσθέσις (έν τοϊς κατωτέρω αναφερομένη ώς «εξισωτική πράσθεσίς») 
θαγίνηται, τής τοιαύτης εξισωτικής αφαιρέσεως ή προσθέσεως,υπολο
γιζόμενης ώς ακολούθως βάσει τών στοιχείων τών εμπεριεχομένων 
| y Tfj εξισωτική καταστάσει ή κατάστάσεσι ταίς Οττο^άλλρμ^ναις^ όττό 
tQQ Οττοχρέου είς φόρον προσώπου άνάφορικώς προς τ,ό £τρςτΟ αμέσως 
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προηγούμενον τοΟ φορολογικού Ετους ή, είς τήν περίπτωσιν μισθωτών 
υπηρεσιών, άναφορικώς ττρός τό φορολογικόν Ετος— 

(α) τό ποσόν τής εξισωτικής αφαιρέσεως θά είναι τό ποσόν δι" ού 
τό έν τή εξισωτική καταστάσει στοιχεϊόν (i) υπερβαίνει τό 
άθροισμα τών στοιχείων (ii) καί (ii i) τής είρημένης καταστά
σεως· 

(ft) τό ποσόν τής εξισωτικής προσθέσεως θά είναι τό ποσόν δι* ού 
τό άθροισμα τών έν τή εξισωτική καταστάσει στοιχείων (ii) 
καΐ (iii) υπερβαίνει τό στοιχεϊόν (i) τής είρημένης καταστάσεως : 

Νοείται δτι έν ουδεμία* περιπτώσει τό ποσόν τής εξισωτικής 
προσθέσεως θά ύπερβαίνη τό σύνολον τών εκπτώσεων τών 
ήδη χορηγηθεισών δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος 
άρθρου και περιλαμβανομένων έν τώ ποσώ τοΟ στοιχείου (ϋ) 
τής εξισωτικής καταστάσεως. 

(5) "Οσάκις στοιχεϊόν τι παγίου ενεργητικού, άναφορικώς ττρός τό 
όποιον έχει έπισυμβή οιονδήποτε τών έν παραγράφοις (α) καί (Ρ) τού 
εδαφίου (3) γεγονότων, άντικαταοταθή ύπό τού ιδιοκτήτου αυτού καί 
ώς έκ τούτου παρίσταται ανάγκη όπως γενή εξισωτική πρόσθεσις. 
τότε, έάν ό ιδιοκτήτης δι" έγγραφου ειδοποιήσεως αυτού προς τύν 
Διευθυντήν ούτω έπιλέξη. θά έφαρμόζωντοι αϊ ακόλουθοι διατάξεις, 
ήτοι— 

'(a) έάν τό ποσόν τής εξισωτικής προσθέσεως ήτις θά έγένετο 
είναι μείζον τής διά τήν προμήθειαν τού νέου στοιχείου παγίου 
ενεργητικού γενομένης κεφαλαιουχικής δαπάνης 

(ί) ή εξισωτική πρόσθεσις θά περιορίζηται είς ποσόν ϊσον 
προς τήν διαφοράν και 

(ii) άναφορικώς προς τό τοιούτο νέον στοιχεϊόν ουδεμία 
εξισωτική άφαίρεσις δυνάμει τών προνοιών τού εδα
φίου (4) καί ουδεμία £κπτωσις δυνάμει τών προνοιών 
τής παραγράφου (α) τού εδαφίου (2) θά χορηγήται* καί 

(ii i) έν τή εξετάσει τού κατά πόσον δέον νά γίνη εξισωτική τις 
πρόσθεσις άναφορικώς προς τήν κεφαλαιουχικήν δα
πάνην τήν γενομένην διά τήν κτήσιν τού τοιούτου νέου 
στοιχείου, ώς όλικόν τών έπτώσεων τών δυνάμει 
τών διατάξεων τού παρόντος άρθρου ήδη χορ>1(ΐ|θει
σών άναφορικώς προς τό τοιούτο νέον στοιχεϊόν. εξαι
ρέσει, είς τήν περίπτωσιν στοιχείου κτηθέντος κατά 
ή μετά τήν Ι ην "Ιανουαρίου, 1954, τών εκπτώσεων τών 
δυνάμει τών έν παραγράφοις (Ρ) καί (γ) τοΰ εδαφίου (2) 
διατάξεων χορηγουμένων, θά λογίζηται ποσόν ίσον 
προς τό ποσόν τής κεφαλαιουχικής δαπάνης ήτις έγέ
νετο διά τήν κτήσιν τού τοιούτου νέου στοιχείου* καί 

(Ρ) έάν ή διά τήν προμήθειαν τοΟ νέου στοιχείου γενομένη κεφα
λαιουχική δαπάνη είναι ίση ή μείζων TQO ποσού τής εξισωτικής 
προσθέσεως i\ric θά έγένετο— 

(i) ή εξισωτική πρόσθεσις δέν θά γίνη καί 
(ϊί) τό ποσόν οίωνδήποτε εκπτώσεων χορηγουμένων δυνάμει 

τών διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου Αλλων ή τών 
εκπτώσεων τών χορηγουμένων δυνάμει τών έν παρα
γράφοις (Ρ) καί (γ) τού εδαφίου (2) διατάξεων θά ύπολο
γίζηται επί τοΰ ποσού τής κεφαλαιουχικής δαπάνης 
τής γενομένης διά τήν προμήθειαν τοΟ τοιούτου νέου 
στοιχείου μειουμένου κατά τό ποσόν τής εξισωτικής 
ττροσθέσεως· καί 

(i i i) £ν τή εξετάσει τοΟ κατά πόσον δέον νά γίνη εξισωτική 
άφαίρεσις ή εξισωτική πρόσθεσις ή άναφορικώς προς 
τοιοότο νέον στοιχεϊόν, ώς όλικόν τών δυνάμει τών 



iro 
διατάξεων Top παρόντος όρθρου ήδη χορηγή^φών 
έκτττώσεων (ΙναφορΊκω,ς προς το τοιούτο νέον στοι
χεϊρν. εξαιρέσει, εΙς τήν περίπτωσιν νέου στοιχείου 
κτήθέντος κατά ή μετά τήν Ι ην Ιανουαρίου, 1954, εκπτώ
σεων at όπόϊάι θά Επρεπε δυνάμει των έν παραγράφοις 
(β) καΐ (γ) του εδαφίου (2) διατάξεων, θά λογίζηται τό 
σύνολον τών ήδη χορηγηθεισών εκπτώσεων έπηυξημένρν 
διά ποσού ίσου προς τ6 ποσόν τής εξισωτικής προσθέ
σεως ήτις άλλως θά έγένετο. 

(δ) Είς περιπτώσεις καθ* ας τό είς φορολογίαν υπόχρεων πρόσωπον 
έχει υποβάλει έξισωτικήν κατάστασιν, ό Διευθυντής δύναται—

(.α) νά άποδεχθή τήν κατάστασιν καΐ νά προβή είς έξισωτικήν άφαί
ρεσ'ιν ή Πρόσθεσιν βάσει ταύτης* ;ή 

(β): νά άπορρίψη τήν κατάστασιν καΐ νά προσδιορίση, κατά τήν 
κρίσιν τού τό ποσόν τής εξισωτικής αφαιρέσεως ή προσθέσεως 
καΐ νά προβή βάσει του τοιούτου προσδιορισμού είς έξισωτικήν 
άφάίρεσιν ή έξισωτικήν πρόσθεσιν. 

(7) Δίά τους σκοπούς τού παρόντος άρθρου— 
(α) ή διά τήν προμήθειαν οίουδήποτε στοιχείου παγίου ένεργητικοΟ 

γενομένη κεφαλαιουχική δαπάνη θά είναι τό ποσόν δπερ τό 
τοιούτο στό'ιχεΐόν κατά τήν γνώμην τοϋ Διευθυντού θά έστοί
χιζεν έάν ήγοράζετο έν τή ελευθέρα άγορφ κατά τόν χρόνον 
καθ'δν έγένετο ή κτήσις του* 

(β) Ύ6 προϊόν τής πωλήσεως άναφορικώς προς οίονδήποτε πωληθέν 
στόιχεΐρν5 παγίου ένεργητικοΟ θά είναι ποσόν δπερ τό τοιούτο 
στόιχείόν, κατά τήν .γνώμην τού Διευθυντού, θά άπέφερεν έάν 
έπωλεΐτο έν τή ελευθέρα άγορφ κατά τόν χρόνον καθ 6ν τό 
ότόίχεΐον τούτο έπωλήθη

(γ) έάν δένεχη λάβει χώραν πώλησις, καταβολή άσφαλισθένΤος 
ποσού ή αποζημιώσεως ή έάν δέν υφίσταται κατάλοιπον άξιας 
στοιχείου τινός παγίου ένεργητικοΟ, θά λογίζηται ώς ληφθέν 
ύπό τίνα τών άναφερθεισών μορφών ποσόν ίσον προς τό ποσόν 
δπερ τό τοιούτο στοχεΐον, κατά τήν γνώμην τού Διευθυντού, 
θά άπέφερεν έάν έπωλεΐτο έν τή ελευθέρα αγορά* καθ* δν χρόνον 
έπεσυνέβη τό γεγονός· 

(δ) ό δρος «έπιχείρησις» θά περιλαμβάνη καΐ τήν έκμίσθωσιν 
') κτιρίων, 

(θ) Etc περιπτώσεις καθ'&ς στοιχεΐόν τι παγίου ενεργητικού έπω
Χή|ή και— 

(■$);.$ αγοραστής είναι πρόσωπον τελρΟν ύπό τόν ϊλεγχον τρΟ 
ττωλητοΟ, ή; δ πωλητής είναι πρόσωπον τελούν ύπό τόν ελεγχρν 
τοΟ αγρραστοβ, '.% ά^μφοτερρι τελρΟν ύπό τόν ελεγχον τρίτρυ 
Τ4νόςττρρσώπρύ' κάί 

(β) κατά τήνγΛ/ώμτjy τΜ ΔιείΑθυντρίΙ τό άποκλειστικόν δφελος δπερ 
αναμένεται νάί προκύψτ| έκ τής. πωλήσεως ή έκ δοσοληψιών 
ών ή πφλτΐσΐς συνιστά" μέρος διά τό Ετερον ή αμφότερα τών 
συμβαλλομένων μέρων έΐναϊί ή βάσει τοΟ παρόντος άρθρου 
έξασφάλι^ιζ έκτrτώσεωvi 

Τότε παρά τάς έν τω παρόντι αρθρω Ηροπγουμένας διατάξεις, ό Διευ
6|ύντής δύναται νά άρνηθή νά χορήγηση οιασδήποτε εκπτώσεις προνο
όυμένας διά τοΟ παρόντος άρθρου άναφορικώς προς τό τοιοΟτο 
στοιχεΐον. 

(9) Πδν πρόσωπον άσκοΟν μεταλλευτικήν έπιχείρησιν δύναται νά 
έπιλέξη δπως ζητήση νά τω χορηγηθώσιν αντί των αποσβέσεων ή 
εκπτώσεων τών διαλαμβανομένων έν τοις προηγουμένοις έδαφίοις, 
εκπτώσεις ή αποσβέσεις. 



in 
Ι ϊ . .ίΤρδς έξεύρεσιν τοϋ φορολογητέου εισοδήματος προσώπου τινός 

δεν θά έκπίπτωνται τά ακόλουθο : ·
(α) αϊ οικιακοί η ατομικοί δαπάναι, περιλαμβανομένων τών εξόδων 

μεταβάσεως άπό τοϋ τόπου διαμονής εις τόν τόπον τοϋ επαγ
γέλματος· 

(β) τό μίσθωμα οιασδήποτε οικοδομής ανηκούσης κοτά κυριότητα 
εις τό πρόσωπον τοϋτο καϊ χρησιμοποιούμενης διά την ύτΓ 
αύτοΰ άσκησαν εμπορικής ή βιομηχανικής επιχειρήσεως, 
επιτηδεύματος» ή βιοτεχνίας, ελευθερίου ή άλλου τινός επαγγέλ
ματος" ;5 

(γ) οιαδήποτε αμοιβή ή τόκοι έπι κεφαλαίου καταβληθέντες ή πι
στωθέντες εις["τό πρόσωπον τούτο"

,(ii) τό κόστος εμπορευμάτων ληφθέντων έκ τής επιχειρήσεως 
διά τήν χρήσιν τοϋ ιδιοκτήτου ή οιουδήποτε συνεταίρου ή 
τής οίκογενείας τοϋ ιδιοκτήτου ή τοϋ συνεταίρου τούτου" 

(ι:) πάσα δαπάνη ή έξοδον όπερ δέν αντιπροσωπεύει ποοόν εξ 
ολοκλήρου και αποκλειστικώς διατεθέν ή δαπανηθέν προς τόν 
σκοπόν κτήσεως τοϋ εισοδήματος· 

(στ) παν κεφάλαιόν άποσυρθέν ή πάν ποσόν χρησιμοποιηθέν ως 
κεφάλαιόν ή δπερ προορίζεται να χρησιμοποιήθή ώ ς κεφάλαιόν 

(ζ) αϊ δαπάναι οιωνδήποτε βελτιώσεων, μετατροπών ή προσθηκών 
(η) πάν ποσόντ, δπερ δύναται να άνακτηθή δυνάμει ασφαλίσεως 

ή συμβάσεως αποζημιώσεως· 
(Ό) τό μίσθωμα ή, έξοδα επισκευών οικοδομής ή μέρους οικοδομής 

μή καταβληθέντα ή γενόμενα προς τόν σκοπόν παραγωγής 
τοϋ εισοδήματος' 

(ι) πάν ποσόν καταβληθέν ή καταβλητέον ύπό μορφήν φόρου 
δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου 

(ία) δαπάναι έλευθεριότητος πλην των ύπό τοϋ άρθρου 16 επιτρε
πομένων το ιούτων 

(ι/!) πάσα δαπάνη αναφερομένη εις τό έξ άκινήτςυ περιουσίας 
εισόδημα τό φορολογούμενον δυνάμει τής ποραγράφου (γ) 
τοϋ εδαφίου (Ι) τοϋ άρθρου 14. 

13.(Ι) Προς προσδιορισμόν διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος Νόμου 
τοϋ φορολογητέου εισοδήματος προσώπου ασκούντος έμπορικήν ή 
βιομηχανικήν έπιχείρησιν. επιτήδευμα ή βιοτεχνίαν. έλευθέριον ή άλλο 
τι επάγγελμα τοϋ όποιου ή άσκησις διεκόπη εντός τοϋ Ι τ ο υ ς τοϋ αμέσως 
προηγουμένου τοϋ φορολογικού Ετους, άπαντα τα εις τήν έμπορικήν 
ή βιομηχανικήν έπιχείρησιν, επιτήδευμα ή βιοτεχνίαν. έλευθέριον ή 
άλλο τι επάγγελμα ανήκοντα εμπορεύματα κατά τον χρόνον καθ* ρν 
ή ασκησις διεκόπη, θά αποτιμώνται ώς ακολούθως :— 

(α) εις τήν περίπτωσιν τοιούτων εμπορευμάτων— 
(i) ατινα έπωλήθησαν ή μετεβιβάσθησαν διό τίνα εχουσαν 

άξίαν άντιπαροχήν είς πρόσωπον δπερ άσκεΐ ή σκοπεύει 
νά άσκηση έν τή Δημοκρατία έμπορικήν ή βιομηχανικήν 
έπιχείρησιν. επιτήδευμα ή βιοτεχνίαν, έλευθέριον ή 
άλλο τι επάγγελμα  και 

^ (ii) τό τίμημα κτήσεως τών όποιων ό αγοραστής δικαιούται 
νά ζητήση ώς ϊκπτωσιν κατά τόν προσδιορισμόν, διά 

4 τους σκοπούς τοϋ παρόντος Νόμου, τοϋ φορολογητέου 
*. είσοδήματος τής ύπό τοϋ αγοραστού ασκούμενης ή 

άσκηθησομένης εμπορικής ή βιομηχανικής επιχειρή
σεως, επιτηδεύματος ή βιοτεχνίας, ελευθερίου ή άλλου 
τινός επαγγέλματος, 

ή αξία αυτών θά λογίζηται ούσα ίση προς τό προϊόν τής π ω 
λήσεως ή ΐση προς τήν άξίαν τής Οιά τήν πώλη,ςτιν δοθείσης 
αντιπαροχής* καί 
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(fl) εις πάσαν άλλην περίπτωσιν τοιούτων εμπορευμάτων, ή άξια 
αυτών θά λογίζηιαι ούσα ϊση προς την τιμήν ην θα άττέφερον 
εάν έπωλοϋντο έν τη ελευθέρα αγορά κατά τον χρόνον καθ* δν 
διεκόπη ή άσκηστς της εμπορικής ή βιομηχανικής επιχειρήσεως, 
επιτηδεύματος ή βιοτεχνίας, ελευθερίου ή άλλου τινός 
επαγγέλματος 

(2) Αι διατάξας τοϋ παρόντος άρθρου δεν θά εφαρμόζονται εις περι
πτώσεις καθ' ας ή ΰφ' ενός φυσικού προσώπου ασκούμενη εμπορική ή 
βιομηχανική έπιχείρησις, επιτήδευμα ή βιοτεχνία, έλευθέριον ή άλλο τι 
επάγγελμα διεκόπη ώς έκ τοϋ θανάτου τοϋ προσώπου τούτου. 

(3) Δια τους σκοπούς τοϋ παρόντος άρθρου, ό όρος «εμπορεύματα» 
άναφορικώς προς έμπορικήν ή βιομηχανικήν έπιχείρησιν, επιτήδευμα ή 
βιυτεχνίαν, έλευθέριον ή άλλο τι επάγγελμα, σημαίνει πάσης φύσεως 
περιουσίαν, κινητήν ή άκίνητον, ήτις αντιπροσωπεύει είτε

Ι ο) είδη πωλούμενα κατά τήν συνήθη διεξαγωγήν τής εμπορίας ή 
άτινα οϋτω θά έποολοΰντο εάν ήσαν έτοιμα ή ή βιομηχανοποί
η σ η ή κατασκευή αυτών συμπεπληρωμένη, είτε 

(/{/ υλικά χρησιμοποιούμενα είς τήν βιομηχανοποίησιν, έτοψασίαν ή 
κατασκευήν τοιούτων ειδών ώς τά έν τή προηγουμένη παρα
γράφω αναγραφόμενα. 

14. (Ι) Οσάκις το ποσόν ζημίας έπισυμβάσης εντός τοϋ έτους τοϋ 
προηγουμένου τοϋ φορολογικού έτους έν εμπορική ή βιομηχανική επι
χειρήσει, έπιτηδεύματι ή βιοτεχνία, έλευθερίω ή άλλω τινι έπαγγέλματι 
άσκουμένω ύψ* οιουδήποτε προσώπου είτε ατομικώς είτε έταιρικώς, 
είναι τοσούτον ώστε νά μή δύναται νά συμψηφισθή καθ' ολοκληρίαν μετά 
τοϋ εξ έιέρων πηγών εισοδήματος αΰτοϋ διά το ίδιον φορολογικόν έτος, 
το πο^όν τής τοιαύτης ζημίας, κατά τήν έκτασιν καθ* ην αϋτη δέν συμ
ψηφίζεται, θά μεταφέρηται και, τηρουμένων τών κατωτέρω διατάξεων, 
θά συμψηφίζηται μετά τοϋ εισοδήματος τών επομένων ετών μέχρις ου 
ή τοιαύτη ζημία άποσβεσθή. 

(2) Ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων θά έρμη
νεύηται ώς επιτρέπον τόν συμψηφισμόν ζημίας έπισυμβάσης έν εμπορική 
ή βιομηχανική επιχειρήσει, έπιτηδεύματι ή βιοτεχνία, έλευθερίω ή άλλω 
τινί έπαγγέλματι άσκουμένω έκτος τής Δημοκρατίας, έκτος εάν ό έλεγχος 
τής τοιαύτης εμπορικής ή βιομηχανικής επιχειρήσεως, επιτηδεύματος ή 
βιοτεχνίας, ελευθερίου ή άλλου τινός επαγγέλματος άσκήται εν τή Δημο
κρατία. 

15. (Ι) Τηρουμένων τών διατάξεων τών εδαφίων (2) καΐ (3) και του 
άρθρου 17—

(α) πάν φυσικόν πράοτωπον, ούτινος τό εισόδημα, κατά τό μέϊζον 
αυτού μέρος, προκύπτει έξ αποδοχών ώ ς αύται καθορίζονται 
έν τ ώ άρθρω 57, δπερ αποδεικνύει κατά τρόπον ίκανοποιοΰντα 
τόν Αιεύθυντήν δτι έχει f\ είχε τέκνον ή* τέκνα ζώντα καθ' οίον

δήπότε χρόνον διαρκοϋντος τοΰ φορολογικού έτους  καΐ 
(β) παν φυσικόν πρόσωπον, πλην των έν παραγράφω (α) ειδικώς 

καθοριζομένων φυσικών προσώπων , δπερ αποδεικνύει κατά 
τρόπον ίκανοποιοΰντα τόν Διευθυντήν δτι είχε τέκνον ζών ή 
τέκνα ζώντα καθ* οίονδήποτε χρόνον διαρκοϋντος τοΰ έτους τοΰ 
αμέσως προηγουμένου τοΰ φορολογικού έτους, 

θά δικαιούται κατά τόν προσδιορισμόν τοΰ φορολογητέου αύτοϋ εισοδή

ματος είς έκπτωσιν

(ί) έκ πεντήκοντα λιρών άναφορικώς προς έκαστον τέκνον 
μή συμπληρώσαν τό δέκατον έκτον έτος τής ηλικίας 
αύτοϋ κατά τήν έναρξιν τοΰ φορολογικού έτους ή, 
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Αναλόγως τής περιπτώσεως, κατά τήν ίναρξιν τοΰ 
Ετους τοΰ αμέσως προηγουμένου τοΰ φορολογικού 
έτους, έάν τό τέκνον τούτο 6έν φαιτα" τακτικώς έν 
οίωδήποτε οχολείω η φοιτφ τακτικώς έν σχολείω 
στοιχειώδους εκπαιδεύσεως· 

(ίί) έξ έβδομήκοντα πέντε λιρών άναφορικώς προς έκαστον 
τέκνον δπερ φοίτα τακτικώς έν σχολείω μέσης εκπαι
δεύσεως, έν κολλεγίω, πανεπιοτημίω ή έτέρω έκπαι
δευτικώ Ιδρό μάτι έν τη Δημοκρατία" 

(ίίϊ) άναψορικώς ινρδς έκαστον τέκνον δπερ ουνεπλήρωσε 
κατά τήν έναρξιν τοΰ φορολογικού έτους ή, αναλόγως 
τ ή ς περιπτώσεως, κατά την έναρξιν τοΰ έτους τοΰ προ
ηγουμένου τοϋ φορολογικού έτους, τό δέκατον έκτον 
ούχΐ δμως τό είκοστόν έβδομον έτος τής ηλικίας αυτού 
και δπερ φοίτα τακτικώς έν σχολείω. κολλεγίω. πανε
πιοτημίω ή έτέρω άνέγνωρισμένω έκπαιδευτικώ Ίδρύ
ματι εκτός τής Κύπρου, εις έκπτωοτν ϊσην προς τό 
ποσόν τό 6QTIQ^t)Giv ύπό τοΰ φυσικού τούτου προ
σώπου δια τήν συντήρησιν καΐ έκπαίδευσιντοΰ τοιούτου 
τέκνου άλλ* έν ουδεμία περιπτώσει ύπερβαίνουσαν 
τάς τριακοοίας λίρας. 

(2) Ουδεμία έκπτωστς θά χορηγήται άνςιφρρικώς προς τέκνον ούτινος 
τό φορολογητέον εισόδημα τοΰ φορολογικού έτους ή,.'αναλόγως τής 
περιπτώσεως, τοϋ έτους τοϋ προηγουμένου τού φορολογικού έτους, 
υπερβαίνει τό ποσόν τής εκπτώσεως ήτις άλλως θα έχορηγεϊτο. 

(3) "Εν τώ παρόντι αρθρω ό όρος «τέκνον» σημαίνει τό νόμιμον άγαμον 
τέκνον τοϋ φυσικού προσώπου τοϋ υποκειμένου εις τήν φορολογίαν 
και περιλαμβάνει τους προγόνους ή τέκνα υιοθετηθέντα δυνάμει τοϋ 
εκάστοτε έν ίοχύϊ νόμου ύπό τοΰ φυσικού προσώπου τοΰ υποκειμένου 
είς'τήν,ίφορολογίανΓώς καΐ τό νόθον θγαμον τέκνον γυναικός υποκεί
μενης εις φορολογίαν μή ούσης γυναικός τής οποίας τό εΙσόδημα φορο
λογείται έν ονόματι τοϋ ουζύγου αυτής ώς προβλέπεται έν τώ αρθρω 20. 

(4) "Οσάκις δύο ή πλείονα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται έκτπ.,.:.·>.ως 
άναφορικώς προς τό αυτό τέκνον δυνάμει τών διατάξεων τού παρόντος 
άρθρου, τό ποσόν τής εκπτώσεως τής χορηγούμενης άναφορικώς προς 
τό τέκνον θά έπιμερίζηται καθ* δν λόγον ήθελεν ό Διευθυντής άποφασίση 
μεταξύ τών φυσικών τούτων προσώπων. 

16.—(Ι) Τηρουμένων τών διατάξεων του εδαφίου (2) και τοϋ άρθρου 17, 
προς έξεύρεσιν τοΰ φορολογητέου εισοδήματος οιουδήποτε φυσικού 
προσώπου δπερ— 

(α) θά έχη ασφαλίσει πρό ή μετά τής ενάρξεως τής Ισχύος τοΰ 
παρόντος Νόμου, τήν ζωήν αύτοϋ ή τής συζύγου του είς,άσφα
λιστικήν έταιρείαν διεξάγουσαν εργασίας έν τή Δημοκρατία 
ή έχουσαν γραφεΐον ή κέντρον εργασιών έν αύτη, αντί καθω
ρισμένου ή δυναμένου νά προσδιορισθώ ποσού πληρωτέου 
επί τω θανάτω· ή 

' (β) θά έχη καταβάλει συνεισφοράς είς Ταμεΐον Συντάξεων Χηρών 
καΐ 'Ορφανών καθιδρυθέν δυνάμει οιουδήποτε έν ίσχύϊ έν τή 
Δημοκρατία νόμου

 ή 
(γ) θά έχη καταβάλει συνεισφοράς ε'ς Ταμεΐον Συντάξεων ή Προ

νοίας f\ έΐς οίονδήποτε έτερον Άσφαλιστικόν Ταμεΐον εγκριθέν 
ύπό τοΰ Διευθυντού ύπό τοιούτους δρους οίους ό Διευθυντής 
ήθελεν επιβάλει ή 

(δ) θά έχη καταβάλει ασφάλιστρα ή άλλη ν τινά συνεισφοράν είς 
άσφαλιστικήν έταιρείαν διεξάγουσαν εργασίας έν tfj Δημο
κρατία ή έχουσαν γραφεΐον ή κέντρον εργασιών έν αυτή διά 
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'*' τήν £κδοσιν άσφαλιστικοΟ συμβολαίου ττρονοοΰντος διά τήν 
παρόχήν ετησίας Ισοβίου τινός προσόδου, τοϋ οποίου συμβο
λαίου ο τύπος Ετυχε τής εγκρίσεως του Διευθυντού ΰφ' όϋς 
δρους ούτος ήθελεν επιβάλει καΐ τό όποιον Ιχει ώς κύριο ν 
άντικειμενικον σκοπόν τήν ττρόνοιαν περί παροχής ετησίας 
ισοβίου τινός προσόδου είς τό φυσικόν τοΟτο πρόσωπον κατά 
τό γήρας αύτοϋ. 

θά χορηγήται εκπτωσις ίση προς τό έτήσιον ποσόν των υπό τοϋ φυσικοϋ 
προσώπου καταβληθέντων ασφαλίστρων διά τήν τοιαύτην άσφάλειαν 
ζωής, ή άλλη Εκπτωσις ίση προς τό ποσόν των τοιούτων ασφαλίστρων 
ή συνεισφοράς, αναλόγως τής περιπτώσεως : 

Νοείται 
(i) δτι, είς τήν περίπτωσιν ασφαλιστικού συμβολαίου ζωής έξα

σφαλίζοντος επί τω θανάτω τήν πληρωμήν καθωρισμένου 
ή δυναμένου νά προσδιορισθή ποσοϋ, τό ποσόν τής εκπτώσεως 
δέν θά ύπερβαίνη τά επτά τοις εκατόν (7%) έπι τοϋ τοιούτου 
καθωρισμένου ή δυναμένου νά προσδιορισθή ποσοϋ έξαιρουτ 
μένου οίουδήποτε προσθέτου ευεργετήματος ύπό μορφή ν 
φιλοδωρήματος ή άλλως" καί 

(ii) δτι ή τοιαύτη, άναφορικώς προς ασφάλιστρα και συνεισφοράς, 
Εκπτωσις δέν θά δύναται νά ύπερβή ποσόν ϊσον προς τό εν 
έκτον τοϋ φορολογητέου εισοδήματος τοϋ τοιούτου προσώπου 
ώς τούτο έχει προσδιορισθή συμφώνως προς τάς διατάξεις 
τοϋ παρόντος Νόμου προτοϋ άφαιρεθώσιν έξ αύτοϋ αί έν τω 
παρόντι αρθρω και αί έν τοις αρθροις 15, 18 καί 19 ειδικώς 
καθοριζόμενοι εκπτώσεις. 

(2) "Οσάκις χορηγήται έκπτωσίς τις δυνάμει τοϋ εδαφίου (Ι) άνα
φορικώς προς ασφάλιστρα ή συνεισφοράς έπί ασφαλιστικού συμβολαίου 
ζωής εκδοθέντος μετά τήν 2αν Δεκεμβρίου, 1954, ή έπι ασφαλιστικού 
συμβολαίου προνόου ντος διά τήν παροχή ν ετησίας ισοβίου προσόδου 
εκδοθέντος μετά τήν Ι ην "Ιανουαρίου, 1958, ό Διευθυντής θά έτοιμάζη 
κατάστασιν δεικνύουσαν τά ακόλουθα στοιχεία :'■— 

(i) τον όλικόν φόρον τον ύπό τοϋ φυσικού προσώπου πληρωτέον 
δυνάμει τού παρόντος Νόμου



,(ϋ) τον όλικόν φόρον όστις θά κατεβάλλετο ύπό τοϋ φυσικοϋ τούτου 
προσώπου δυνάμει τού παρόντος Νόμου έάν αί μνησθεΐσαι 
εκπτώσεις δέν έγένοντο

 καί 
(Hi) τό ποσόν τό ϊσον προς τετρακόσια μιλς έφ' έκαστης λίρας τών 

είρημένων ασφαλίστρων ή συνεισφορών, 
καί θά προστίθηται είς τόν δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου πληρωτέον 
όλικόν φόρον τό ποσόν καθ* δ ή διαφορά μεταξύ τών ποσών τών 
στοιχείων (i) καί (ii) της καταστάσεως υπερβαίνει τό ποσόν τοΟ 
στοιχείου (ϊΐί) τής καταστάσεως. 

17. Ουδεμία Εκπτωσις θά χορηγήται δυνάμει τών διατάξεων τοΟ 
άρθρου 15 ή 16 ή 19 είς φυσικόν πρόσωπον μή διαμένον έν τή Δημο

κρατία

18. Προς έξεύρεσιν τοϋ φορολογητέου είσοδήματος οίουδήποτε 
φυσικοϋ προσώπου θά έκπίπτηται ποσόν ίσον προς τό εν δέκατον τοϋ 
κερδαινομένου εισοδήματος τοϋ τοιούτου φυσικοϋ προσώπου. 

19.—(ί) Προς έξεύρεσιν τοϋ φορολογητέου είσοδήματος οίουδήποτε 
φυσικοϋ προσώπου δπερ είναι ϊίγγαμον και ούτινος ή σύζυγος συμβιοΐ 
μετ* αύτοϋ, θά έκπίπτηται ποσόν πεντήκοντα λιρών άναφορικώς προς 
τήν σύζυγον : Νοείται δτι έάν ή σύζυγος κέκτηται εισόδημα έξ ετησίας 
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Ισοβίου ift & r ώρισμένην ττερίοδον καταβαλλομένης προσόδου μή προ
ερχομένης £κ παρωχημένων υπηρεσιών ή προερχόμενον έκ τής εκμι
σθώσεως οικοδομών, το όποιον εΙσόδημα περιελήφθη είς το εΙσόδημα 
τοΟ συζύγου, θά έκπίπτηται περαιτέρω ποσόν ίσον προς τό τοιοΟτον 
εΙσόδημα άλλ" έν ούδεμιά περιπτώσει υπερβαίνον τάς εκατόν λίρας. 

20. (Ι) Τό εΙσόδημα έγγαμου γυναικός συμβιούσης μετά τοΰ συζύγου 
αυτής θά λογίζηται διό τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου, ώ ς εισόδημα 
τοΰ συζύγου και θά φορολογήται έπ' ονόματι τοΰ συζύγου . 

Νοείται δτι τοιαύτη έγγαμος γυνή. παρά τό γεγονός δτι δέν επεβλήθη 
φορολογία έπ* αυτής, δυνατόν νά κληθή δπως καταβολή μέρος τοΰ 
έπΐ τοΰ συζύγου επιβληθέντος ολικού φόρου, τό όποιον μέρος θά ϋχη 
τόν αυτόν λόγον έναντι τοΰ ολικού φόρου ώς και τό εισόδημα αυτής 
ϋναντι τοΰ αθροίσματος τών εισοδημάτων τών δύο συζύγων. 

(2) Διά τους σκοπούς τοΰ εδαφίου (Ι) τοϋ παρόντος άρθρου ή 
έ*κφρασις «εισόδημα έγγαμου γυναικός» σημαίνει είσόδημα προερχό
μενον άλλως ή έκ τής ε ν α σ κ ή σ ε ι ς τοϋ δικαιώματος τοΰ κατοχυρω
μένου υπό τοΰ άρθρου 25 τοΰ Συντάγματος. 

(3) Ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων Ca τιαρα
κωλύη τήν ίδίω ονόματι έπιβολήν φορολογίας έπΐ γυναικός ουμβιο·»
σης μετά τοϋ συζύγου της, άναφορικώς προς εισόδημα ληφθέν ίδίω 
δικαίω άλλα φορολογητέου έπ' ονόματι τοϋ ουζύγου ούτής. οσάκις ό 
σύζυγος αυτής άττουσιάζη έκ της Δημοκρατίας. 

21. Δέν θά καταβάλληται φόρος άναφορικώς ττρος "εισόδημα προ
κύψαν έκτος τής Δημοκρατίας και ληφθέν έν ιή Δημοκρατία ύφ οιου
δήποτε προσώπου ευρισκομένου έν τή Δημοκρατία μόνον δια προσω
ρινόν τίνα σκοπόν καϊ μή σκοπεύοντος νό όποκτήοη διαμονήν έν ιή 
Δημοκρατία και δπερ δέν έχει έν τή πραγματικότητι διαμείνει κατά 
συναπτά ή διακεκομμένα χρονικά διαστήματα, έτι! έξάμηνον έν τή Δημο
κρατία εντός τοΰ έτους τοΰ προηγουμένου του φορολογικού ετουε. 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ. 
22. θ ά έπιβάλληται επί τοΰ φορολογητέου εισοδήματος κώ θά 

είσπράττηται φόρος κατά: τους ουντελεστάς και συμφώνως προς τάς 
διατάξεις τάς έν τω Δευτέρω Παραρτήματι αναγραφόμενος. 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. 
23.—(Ι) Πάσα εταιρεία εγγεγραμμένη έν τή Δημοκρατία θά παρα

κράτη έκ τοΟ ποσοΰ τών είς τους μετόχους πληρωτέων μερισμάτων 
φόρον κατά τόν συντελεστήν καθ" δν κατεβλήθη ή είναι καταβλητέος 
φόρος ύπό τής εταιρείας επί τοϋ εισοδήματος εξ ου πληρώνονται τα 
έν λόγω μερίσματα: 

Νοείται δτι οσάκις ή εταιρεία δέν καταβάλλει ή δέν είναι ύπόχρεως 
νά καταβάλη φόρον έφ* ολοκλήρου τοθ είσοδήματος ί ξ ού πληρώνονται 
τά μερίσματα, ή παρακράτησις θά περιορίζηται είς τό μέρος τών μερισμά
των, δπερ πληρώνεται έ"ξ είσοδήματος έφ οΰ ή "Εταιρεία καταβάλλει ή 
είναι ύπόχρεως νά καταβάλη φόρον. 

(2) Πάσα τοιαύτη εταιρεία, δμα τή* πληρωμή μερίσματος, θά έφο
διάζη EVOOTOV μέτοχον διά πιοτοποιητικοΟ, έν ι ώ ύπό ΤοΟ Διευθυντού 
έγκεκριμένω έντύπω, δηλούντος τό ποσόν τοθ είς τόν μέτοχον κατα
βληθέντος μερίσματος και τό ποσόν τοθ υπό τής εταιρείας παρακρατη
θέντος φόρου άναφορικώς προς τό πληρωθέν μέρισμα. 

24. Rijv ποσόν φόρου παρακρατηθέν, δυνάμει τοθ αμέσως προη
γουμένου; δρθρου, ύπό εταιρείας έκ τοϋ είς τους μετόχους καταβλη
θέντος μ^ρίίί^ατος και πδν ποσόν φόρου άναλογοΟν προς τό μερίδιον 
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ύς 6 πρόσωπον τι δ*καιρΟ*οκι*'έίΚΓ'Το& εΙσοδήματος όργανΐσ|ισ& t tpo
σ ώ π ω ν φορολογηθέντος δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου, δέον, είς περι
πτώσεις καθ* ας τό τοιούτον μέρισμα ή' μερίδιον έκ τών κερδών περι
λαμβάνεται είς τό φορολογητέον εΙσόδημα του μετόχου ή προσώπου 
τούτου, δ π ω ς συμψηφίζηται διά σκοπούς είσπράξεως μετά τοϋ φόρου 
τοϋ επιβληθέντος έπί τοϋ τοιούτου φορολογητέου είσοδήματος. 

ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ. Κ.Λ.Π. 
25. Σύνδικοι ή παραλήπται, επίτροποι, εκτελεστοί διαθήκης ή δια

χειρισταί περιουσίας ή κηδεμόνες έμπεπιστευμένοι τήν διεύθυνσιν, 
έλεγχον ή διαχείρισιν περιουσίας ή άλλης τινός επιχειρήσεως έκ 
μέρους προσώπου τινός, θά υπόκεινται είς φορολογίαν άναφορικώς 
προς τό έκ της τοιαύτης περιουσίας ή επιχειρήσεως προκύπτον εισό
δημα κατά τον αυτόν τρόπον και διά τό αυτό ποσόν ώ ς τό τοιούτον 
πρόσωπον θά έφορολογεΐτο έάν ελάμβανε προσωπικώς τό τοιούτον 
εισόδημα, έκαστος δέ τοιούτος σύνδικος, παραλήπτης, επίτροπος, 
εκτελεστής διαθήκης ή διαχειριστής περιουσίας, ή κηδεμών θα είναι 
υπεύθυνος διά τήν διενέργειαν πάντων τών αναγκαίων δυνάμει τοϋ 
παρόντος Νόμου διά τήν βεβαίωσιν και καταβολήν τού^ φόρου : 

Νοείται δτι ουδέν τών έν τω παρόντι αρθρω διαλαμβανομένων θά 
άποκλείη τήν ίδίω ονόματι έπιβολήν φορολογίας έπί προσώπου εκ
προσωπουμένου ύπό τοιούτου συνδίκου, παραλήπτου, επιτρόπου, 
εκτελεστού διαθήκης ή διαχειριστοΰ περιουσίας ή κηδεμόνος. 

26.—(Ι) Πάν πρόσωπον μη διαμένον έν τη Δημοκρατία (κατωτέρω 
έν τω παρόντι άρθρω καλούμενον «πρόσωπον μη διαμένον έν τη Δημο
κρατία») θά φορολογήται έν ονόματι τού επιτρόπου ή κηδεμόνος του. ή 
έν ονόματι οιουδήποτε πληρεξουσίου, πράκτορος ή αντιπροσώπου, 
συνδίκου, παραλήπτου, διαχειριστοΰ ή θεματοφύλακος αύτοϋ, είτε ό 
τοιούτος πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος, πράκτωρ, σύνδικος, παρα
λήπτης, διαχειριστής ή θεματοφύλαξ εισπράττει τό εισόδημα είτε όχι. 
κατά τον αυτόν τρόπον καί διά τό αυτό ποσόν ώς τό τοιούτο μή διαμένον 
έν τη Δημοκρατία πρόοωπον θά έφορολογεΐτο έάν διέμενεν έν τη Δημο
κρατία καί εισέπραττε πραγματικώς τό τοιούτον εισόδημα. 

(2) Πάν πρόσωπον μή διαμένον έν τη Δημοκρατία θά υπόκειται είς 
φορολογίαν άναφορικώς προς εισόδημα προκύπτον, αμέσως ή εμμέσως, 
έξ οιασδήποτε πληρεξουσιότητος, πρακτορίας, αντιπροσωπείας, ή έκ 
πράξεων τοϋ συνδίκου ή παραλήπτου, διαχειριστοΰ ή θεματοφύλακος 
αύτοϋ καί ή τοιαύτη φορολογία θά γίνηται έν ονόματι τοϋ πληρεξουσίου, 
πράκτορος, αντιπροσώπου, συνδίκου ή παραλήπτου, διαχειριστοΰ ή 
θεματοφύλακος αύτοϋ. 

(3) .Είς περιπτώσεις καθ* ας πρόσωπον τι μή διαμένον έν τή Δημοκρατία 
συναλλάττετάι έμπορικώς μετά προσώπου διαμένοντος εν τη Δημο
κρατία καί ό Διευθυντής κρίνει δτι, λόγω τοϋ στενοΰ συνδέσμου μεταξύ 
τοϋ προσώπου τοΰ διαμένοντος έν τή Δημοκρατία καί τοΰ προσώπου 
τοϋ μή διαμένοντος έν τή Δημοκρατία καί τοϋ ουσιώδους έλεγχου τοϋ 
ασκουμένου ύπό τοϋ μή διαμένοντος έν τή Δημοκρατία προσώπου έπί 
τοϋ διαμένοντος έν τη Δημοκρατία τοιούτου, ή πορεία τών εργασιών 
μεταξύ τών προσώπων τούτων δύναται νά διευθετηθή καί διευθετείται 
κατά τρόπον ώστε αϊ έργασίαι αϊ γενόμενοι υπό τοϋ έν τή Δημοκρατία 
διαμένοντος προσώπου ώς έκ τοϋ συνδέσμου του μετά τοϋ μή διαμέ
νοντος έν τη Δημοκρατία προσώπου ουδέν κέρδος αποφέρουν είς t o έν 
τη Δημοκρατία διαμένον πρόσωπον ή αποφέρουν κέρδη κατώτερα τών 
συνήθων κερδών ατινα δύναται τις νά αναμένη δτι θά προκύψωσιν έκ 
τών τοιούτων συναλλαγών, τό μή διαμένον έν τη Δημοκρατία πρόσωπον 
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θα υπόκειται εις φορολογίαν και θα φορολογήται εν ονόματι του διαμέ
νοντος έν τη Δημοκρατία προσώπου ώ ς εάν το έν τη Δημοκρατία διαμένον 
πρόσωπον ήτο αντιπρόσωπος τοϋ μη διαμένοντος έν τη Δημοκρατία 
προσώπου . 

(4) Είς περιπτώσεις καθ' ας ό Διευθυντής κρίνει ότι τό αληθές ποσόν 
τών κερδών ή άλλων οφελών μή διαμένοντος έν τη Δημοκρατία προ
σώπου φορολογουμένου έν ονόματι προσώπου διαμένοντος έν τη 
Δημοκρατία δεν δύναται έν πάση περιπτώσει να ύπολογισθη ευκόλως, 
ό Διευθυντής θά δύναται νά φορολόγηση τό μή διαμένον έν τη Δημο
κρατία πρόσωπον έπΐ ευλόγου και δικαίας αναλογίας TCO όλικοΰ τών 
πουλήσεων τής εργασίας της γενομένης υπό τοϋ μή διαμένοντος έν τη 
Δημοκρατία προσώπου μέσω ή μετά του διαμένοντος έν τη Δημοκρατία 
προσώπου έν ονόματι τοϋ οποίου φορολογείται ώς εξετέθη ανωτέρω. 
Είς τοιαύτας περιπτώσεις αϊ διατάξεις τοϋ παρόντος Νόμου αϊ άφορώσαι 
εις τήν ύποβολήν φορολογικών δηλώσεων ή στοιχείων ύττό προσώπων 
ενεργούντων έκ μέρους έτερων θά έπεκτείνωνται ώστε νά δύναται νά 
άπαιτηθή παρά τοϋ έν τη Δημοκρατία διαμένοντος προσώπου δ π ω ς 
ύποβάλη καταστάσεις και στοιχεία τής οϋτω ύπό τοϋ μή διαμένοντος 
έν τη Δημοκρατία προσώπου γενομένης εργασίας καθ' όν τρόπον 
δηλώσεις ή στοιχεία περί τοϋ εισοδήματος ανικάνων ή μή διαμενόντων 
έν τη Δημοκρατία προσώπων υποβάλλονται ύπό τών εκπροσωπούντων 
ιαΰτα π ρ ο σ ώ π ω ν : 

Νοείται δτι τό ποσόν τής κατά τό παρόν άρθρον φορολογητέας ποσο
στιαίας αναλογίας θά καθορίζηται έν εκάστη περιπτώσει αναλόγως 
τής φύσεως τών συναλλαγών. 

(5) Ουδέν τών έν τώ παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων καθιστά 
πρόσωπον μή διαμένον έν τη Δημοκρατία φορολογητέον έν ονόματι 
μεσίτου ή παραγγελιοδόχου ή έτερου αντιπροσώπου άναφορίί<ώς προς 
κέρδη ή άλλα οφέλη προκύπτοντα έκ πωλήσεων ή άλλων συναλλαγών 
γενομένων μέσω τοϋ τοιούτου μεσίτου ή παραγγελιοδόχου ή έτερου 
αντιπροσώπου, οσάκις ό τοιούτος μεσίτης, παραγγελιοδόχος ή έτερος 
αντιπρόσωπος ' δεν. είναι, τό έξουσιοδοτημένον πρόσωπον διό τήν 
άσκησιν τής τακτικής αντιπροσωπείας τοϋ μή οιαμένοντος εν ;η Δ )μο
κρατία προσώπου ή δέν είναι πρόσωπον φορολογητέον ώ ς έάν ήτο 
αντιπρόσωπος βάσει τών διατάξεων τών εδαφίων (3) και (4) τοϋ παρόντος 
άρθρου. 

(6) Τό γεγονός δτι πρόσωπον μή διαμένον έν τη Δημοκρατία διε
νεργεί πωλήσεις ή άλλας συναλλαγάς μετ' άλλων προσώπων μή δια
μενόντων έν τη Δημοκρατία και ύττό συνθήκας καθιστώσας τούτο υπό
χρεων εις φορολογίαν βάσει τών διατάξεων τών εδαφίων (3) και (4) 
έν ονόματι προσώπου διαμένοντος έν τη Δημοκρατία, δεν θά εΐναι 
άφ* έαυτοϋ άρκετόν διά νά δημιουργήση φορολογικήν ύποχρέωσιν 
άναφορικώς ττρός κέρδη ή άλλα οφέλη προκύπτοντα έκ τών τοιούτων 
πωλήσεων ή συναλλαγών. 

(7) 'Οσάκις πρόσωπον μή διαμένον έν τη Δημοκρατία φορολογήται 
έν ονόματι οιουδήποτε πληρεξουσίου, πράκτορος, αντιπροσώπου, 
συνδίκου ή παραλήπτου, διαχειριστοϋ ή θεματοφύλακος άναφορικώς 
προς κέρδη ή άλλα οφέλη προκύπτοντα έκ τής πωλήσεως εμπορευμάτων 
ή προϊόντων βιομηχανοποιηθέντων ή παραχθέντων εκτός τής Δημο
κρατίας υπό τοϋ μή διαμένοντος έν τη Δημοκρατία προσώπου, τό πρό
σωπον έν ονόματι τοϋ οποίου τό μή έν τή Δημοκρατία πρόσωπον οϋτω 
φορολογείται δύναται, έάν θεώρηση τοϋτο ευλογον, νά ζητήση παρά 
τοϋ Διευθυντού, δπως ή φορολογία γίνη ή τροποποιηθη άναφορικώς 
προς τά τοιαύτα κέρδη ή οφέλη βάσει τών κερδών ατινα ευλόγως 
δύναται τις νά άναμείνη δτι πορίζεται έμπορος τις, ή, εις περιπτώσεις 
καθ' ας τά εμπορεύματα μεταπωλούνται ύπό ή έκ μέρους του βιομηχάνου 
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ή παραγωγέ»], μεταπωλητής τ ις δστις ήγόρασε ταύτα άττ' ευθείας ,τΐαρίι 
τοΰ βιομηχάνου ή παράγωγου καί επί τη προσαγωγή αποδείξεως 
Ικανοποιούσης τον Διευθυντήν περί τοΰ ποσοΰ των κερδών επί 7*3 
άνωΤέρω βάσει, ή φορολογία θά γίνηται ή' τροποποιήται αναλόγως. 

27. Πδν πρόσωπον ύποκείμενον είς φορολογίαν άναφορικώς προς 
άνίκανον πρόσωπον, ή παν πρόσωπον έν ονόματι τοΰ οποίου πρόσω
πον μη διαμένον έν τή Δημοκρατία φορολογείται θά είναι ύπεύθυνσν 
διά την διενέργειαν πασών τών αναγκαίων, δυνάμει τοΰ παρόντος 
Νόμου, πράξεων διά την φορολογίαν τοΰ εισοδήματος παντός προσώπου 
εκπροσωπουμένου υπ* αύτοΰ καΐ διά τήν καταβολήν τοΰ επί τοΰ είσο
δήματος επιβληθέντος φόρου. 

28. Πάν πρόσωπον δπερ λαμβάνει, ύφ* οίανδήποτε ιδιότητα, είσόδημα 
πηγάζον 'έκ τίνος τών έν τω παρόντι Νόμω αναγραφομένων πηγών 
καΐ ανήκον είς οίονδήποτε Ετερον πρόσωπον ύποκείμενον είς φορολογίαν 
άναφορικώς προς τοΰτο ή δπερ θά ύπέκειτο εις φορολογίαν έάν διέμενεν 
έν τη Δημοκρατία κ αϊ δέν ήτο πρόσωπον άνίκανον, θά έτοιμάζη, οσάκις 
εντέλλεται προς τοοτο δι* ειδοποιήσεως τοΰ Διευθυντού, και παραδίδη 
εντός τής έν τή τοιαύτη ειδοποιήσει αναγραφομένης προθεσμίας, δελτίον, 
έν τω τύπω τω έγκεκριμένω ύπό τοΰ Διευθυντού, ύ'πογεγραμμένον 
ύπ' αύτοΰ και περιέχον— 

(α) αληθή καΐ ακριβή δήλω.σι.ν παντός τοιούτου εισοδήματος, και 
(β) το όνομα και διεύθυνσιν εκάστου προσώπου εις δ το ώ ς άνω 

εισόδημα θά άνήκη. 

29. Ό διευθυντής ή άλλος υπεύθυνος ανώτερος υπάλληλος εκάστου 
νομικού προσώπου θά εΐναι υπεύθυνος διά τήν διενέργειαν πασών 
τών αναγκαίων, δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου, πράξεων ή διαβημάτων 
διά τήν έπιβολήν φόρου έπί τοΰ τοιούτου νομικού προσώπου καί τήν 
καταβολήν αύτοΰ. 

30. Πας διαμένων έν τή Δημοκρατία, πάς αντιπρόσωπος, επίτροπος, 
ενυπόθηκος οφειλέτης ή έτερον πρόσωπον έμβάζον εις πρόσωπον 
μή διαμένον έν τή Δημοκρατία μίσθωμα, τόκους ή είσόδημα πηγάζον 
εκ τίνος ετέρας πηγής έν τή Δημοκρατία θά λογίζηται αντιπρόσωπος 
τοΰ τοιούτου μή διαμένοντος έν τή Δημοκρατία προσώπου καί θά φορο
λογήται και θά καταβάλλη φόρο ν κατά τόν καθορισθέντα δι* εταιρείας 
ή άλλους οργανισμούς κεκτημένους νομικήν προσωπικότητα ή μή 
φορολογικόν συντελεστήν, ώ ς προβλέπεται έν τω παρόντι Νόμω : 

Νοείται δτι έάν τό μή διαμένον έν τή Δημοκρατία πρόσωπον, διά τής 
υποβολής δηλώσεως τοΰ δλικοΰ είσοδήματός του τοΟ κτηθέντος έν 
τή Δημοκρατία απόκτηση δικαίωμα νά φορολογηθή κατά τους φορο
λογικούς συντελεστάς τους προβλεπόμενους διά φυσικά πρόσωπα 
έν τω έν λόγω Παραρτήματι. 

31. Πάν πρόσωπον υπόχρεων δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου είς τήν 
έκ μέρους έτερου προσώπου καταβολήν φόρου δύναται νά παρακρά
τηση έκ τών χρημάτων των περιερχομένων είς χείρας αύτοΰ έν τή 
ίδιότητί του ώς αντιπροσώπου τοΰ τοιούτου έτερου προσώπου, ποσόν 
επαρκές διά τήν πληρωμήν του τοιούτου φόρου καί δέν θά ύπέχη οιαν
δήποτε άστικήν εύθύνην έναντι οιουδήποτε προσώπου διά πάσαν 
πληρωμήν γενομένην ύπ* αυτού δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου. 

32. 'Οσάκις πρόσωπον τι άποβιώση, οί νόμιμοι αύτοΰ αντιπρόσωποι 
θά ύπέχωσι τήν αυτήν φορολογικήν ύποχρέωσιν οϊαν θά υπείχε τό 
τοιούτον πρόσωπον καί θά εΐναί υπεύθυνοι διά τήν διενέργειαν πασών 
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τών αναγκαίων πράξεων και διαβημάτων ώς τό τοιοΰτο πρόσωπον, 
έάν έζη, θά ήτο υπόχρεων νά διενεργήση βάσει τοϋ παρόντος Νόμου : 

Νοείται ότι εις την περίπτωσιν προσώπου αποβιώσαντος εντός τοϋ 
έτους τοϋ προηγουμένου τοϋ φορολογικού έτους, έάν ό νόμιμος αντι
πρόσωπος αυτοϋ διανείμη την περιουσίαν τοϋ αποβιώσαντος πρό της 
ενάρξεως τοϋ φορολογικού έτους, ό τοιούτος νόμιμος αντιπρόσωπος 
θά υποχρεούται είς την πληρωμήν φόρου κατά τον κατά την ημερομηνία ν 
τής διανομής της περιουσίας ισχύοντα συντελεστήν ή συντελεστάς. 

Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Π Κ Α Ι Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ . ;^' <'■··'· ■ 
33." (Ι) Παν πρόσωπον υπόχρεων είς φορολογίαν οφείλει, έν 

έκαστου φορολογικώ έτει, νά δίδη είς τον Διευθυντήν, πρό τής καθω
ρισμένης ημερομηνίας, είδοποίησιν περί τής τοιαύτης του υποχρεώ
σεως : 

Νοείται ότι δεν θά είναι αναγκαία ή ύπό προσώπου τινός έπίδοσις 
τοιαύτης ειδοποιήσεως, έάν κατά τό έτος τό αμέσως προηγούμενον 
τοϋ φορολογικού έτους υπέβαλε δήλωσιν εισοδήματος βάσει τοΰ 
εδαφίου (2). 

(2) Ό Διευθυντής δύναται, δι' έγγραφου ειδοποιήσεως, νά απαί
τηση παρά παντός προσώπου όπως, εντός τής προθεσμίας τής καθο
ριζομένης έν τη ειδοποιήσει, ύποβάλη δήλωσιν εισοδήματος και 
τοιαύτα στοιχεία οία δύνανται νά άπαιτηθώσι διά τους σκοπούς τοϋ 
παρόντος Νόμου άναφορικώς προς τό εισόδημα δΓ ό τό τοιούτο πρό
σωπον υπέχει φορολογικήν εύθύνην. 

(3) ΑΊ ύττό τών διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου απαιτούμενοι δηλώσεις 
θά ύποβάλλωνται έπί εντύπων τής εγκρίσεως τοϋ Διευθυντού. 

34. (Ι) Πάν πρόσωπον υπόχρεων, κατά τάς διατάξεις τοΰ 
εδαφίου (2), είς ύποβολήν δηλώσεως περί τών έν τη υπηρεσία αυτού, 
προσώπων, οφείλει όπως δώση, πρό τής καθωρισμένης ημερομηνίας 
είδοποίησιν περί τής τοιαύτης του υποχρεώσεως : 

Νοείται ότι πρόσωπον, όπερ υπέβαλε τοιαύτη ν δήλωσιν εντός τοΰ . 
αμέσως προηγουμένου φορολογικού έτους, δεν θά είναι υπόχρεων 
όπως συμμορφωθή προς τάς διατάξεις τής παρούσης παράγραφοι". 

(2) "Εκαστος εργοδότης οφείλει όπως, εντός τής προθεσμίας τής 
ειδικώς καθοριζομένης ύπό Α θυντοϋ έν τή προς τον έργοδότην 
επιδιδόμενη ειδοποιήσει, έτοι,,,^ ' ί δίδη δήλωσιν περιέχουσαν 

(α) τά ονόματα καί τόν ιόπον' Οιαμονής τών έν τή υπηρεσία αυτού 
π ρ ο σ ώ π ω ν 

(/!) τήν άμοιβήν τήν καταβαλλομένην είς τά τοιαύτα πρόσωπα 
άναφορικώς προς τήν ύπηρεσίαν ταυτην. 

(3) Ό έν έδαφίω (2) όρος «αμοιβή» περιλαμβάνει πληρωμάς ύπό 
μορφήν μισθού, ημερομισθίων, αμοιβής δΓ ΰπερωριάκήν έργασίαν, 
φιλοδωρημάτων, επιδομάτων, μεριδίων επί τών κερδών, τυχηρών 
δικαιωμάτων, προμηθειών ή συντάξεων, ώς καί τήν έτησίαν άξίαν 
(καθοριζομένην βάσει της τρεχούσης αγοραίας τιμής) διαμονής, κατα
λύματος, στέγης, διατροφής, ή ετέρου τυχηροϋ ή επιδόματος, χρημα
τικού ή μή, χορηγουμένων άναφορικώς προς μισθωτός υπηρεσίας. 

(4) Ό σ ά κ ι ς ό εργοδότης είναι οργανισμός προσώπων, ό διευθυντής 
ή έτερος ανώτερος αξιωματούχος θά θεωρήται ότι είναι ο εργοδότης 
διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου καί πάς διευθυντής εταιρείας ή 
πρόσωπον άσχολούμενον μέ τήν διεύθυνσιν εταιρείας θά θεωρήται οτι 
είναι μισθωτός. 

(5) Πάν πρόσωπον άσκοϋν έμπορικήν ή βιομηχανικήν έπιχείρησιν, 
επιτήδευμα ή βιοτεχνίαν, έλευθέριον ή άλλο τι επάγγελμα, όπερ έν τή 
διεξαγωγή τούτου εισπράττει ή κατακρατεί χρήματα ύπό συνθήκας 
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συνεπαγόμενος την καταβολήν τόκου έπΓτών χρημάτων τ ο ύ τ ω ν και είδι
κώτερον, πάν πρόσωπον άσκοΰν τραπεζιτικήν έπιχείρησιν τη απαιτήσει 
τοΰ Διευθυντού, θα έτοιμάζη και δίδη αυτω κατάστασιν δεικνύουσαν τους 
τόκους τους καταβληθέντος ή πιστωθέντας ώς εν τοις προηγουμένοις 
κατά την διάρκειαν τόΰ έτους τοΰ προηγουμένου τοΰ φορολογικού έτους 
ώς και τό όνομα και την διεύθυνσιν των προσώπων εις τά όποια ό τόκος 
κατεβλήθη ή έπιστώθη και τό έν έκαστη περιπτώσει πιστωθέν ή πληρωθέν 
ποσόν τόκου. 

(6) Αϊ κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου απαιτούμενοι δηλώσεις 
και καταστάσεις θά ύποβάλλωνται έπι έντυπου εγκριθέντος υπό τοΰ 
Διευθυντού. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ. 
(Partnerships). 

35.—(Ι) 'Οσάκις εμπορική ή βιομηχανική τις έπιχείρησις, επιτή

δευμα ή βιοτεχνία, έλευθέριον ή άλλο τι επάγγελμα άσκήται οπό κοινοΰ 
Οπό δυο ή πλειόνων προσώπων— 

(α) εισόδημα παντός εταίρου έκ της εταιρείας θά θεωρήται τό 
μερίδιον εις ό ούτος έδικαιοΟτο κατά τό έτος τό προηγούμενον 
τοΰ φορολογικού έτους έπι τοΰ εισοδήματος της εταιρείας, 
τοΰ τοιούτου εισοδήματος υπολογιζόμενου συμφώνως ταΐς 
διατάξεσι τοΰ παρόντος Νόμου, και θά περιλαμβάνη'ται έν τή 
δηλώσει εισοδήματος τή γενομένη ύπό τοιούτου εταίρου 
δυνάμει των διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου" και 

(/>) ό" πρώτος τή τάξει εταίρος, ήτοι ό έκ τών εταίρων τών διαμε
νόντων έν τή Δημοκρατία— 

(i) είναι ό αναφερόμενος πρώτος έν τή εταιρική συμβάσει· ή 
(ii) έάν δέν υπάρχει τοιαύτη σύμβασις, τό όνομα τοΰ οποίου 

είναι τό μόνον τό όποιον αναφέρεται έν τή συνήθει 
επωνυμία τής εταιρείας ή αναφέρεται κατά προτεραι
ότητα τοΰ ονόματος τών λοιπών εταίρων ή 

(iii) είναι ό κύριος ομόρρυθμος εταίρος, έάν ό αναφερόμενος 
ώ ς πρώτος τή τάξει εταίρος δέν είναι ομόρρυθμος 
έταϊρος. 

θά παραδίδη, οσάκις τοΰτο άπαιτήται υπό του Διευθυντού, 
δήλωσιν περί τοΰ εισοδήματος τής εταιρείας δι" οιονδήποτε 
έτος, τοΰ τοιούτου εισοδήματος υπολογιζόμενου συμφώνως 
ταΐς διατάξεσι τοΰ παρόντος Νόμου, καΐ θά δήλοι έν αυτή 
τά ονόματα και τάς διευθύνσεις τών λοιπών εταίρων όμοΟ 
μετά τοΟ ποσού τοΰ μεριδίου επί τοΰ εισοδήματος τής 
εταιρείας εις δ έδικαιοΰτο έκαστος έταϊρος διά τό έν λόγω 
έτος. 

(2) "Οσάκις ουδείς εταίρος διαμένη έν τή Δημοκρατία, οίαδήποτε 
δήλώσις, αναγκαίο κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου, θά έτοι
,μάζηται κοί έπιδίδηται ύπό τοϋ.έν τή Δημοκρατία διαμένοντος πληρε
ξουσίου, αντιπροσώπου, διευθυντοϋ ή εκπροσώπου τής εταιρείας. 

ΒΕΒΑΙΩΣΙΪ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ. 
36.—(Ι) Ό Διευθυντής θά προβαίνη είς τήν φορολογίαν παντός προ

σώπου υποκειμένου είς τόν φόρον τό ταχύτερον άπό τής έκπνεύσεως 
τής προθεσμίας τής ορισθείσης διά τήν ύπό τοϋ τοιούτου προσώπου 
παράδοσιν τής δηλώσεως του. 

(2) "Οσάκις πρόσωπον τι έπέδωκε δήλωσιν, ό Διευθυντής δύναται— 
(α) να άποδεχθή τήν δήλωσιν και νά φορολόγηση βάσει ταύτης· ή 
(β) νά άρνηθή νά άποδεχθή τήν δήλωσιν και νά όρίση, κατά τήν 

. κρίσιν αύτοΰ, τό ποσόν τοΰ φορολογητέου εισοδήματος τοΰ 
προσώπου και νά φορολόγηση τοΰτο αναλόγως. 
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(3)"'Οσάκις πρόσωπον ft δέν έττέδωκε οήλωσιν και ό Διευθυντής 
κρίνη δτι τό τοιούτον πρόσωπον υπέχει φορολογικήν ύποχρέωσιν, ό 
Διευθυντής δύναται νά δρίση, κατά τήν κρίσιν αύτοΟ, τό ποσόν τοΰ 
φορολογητέου είσοδήματος τοΟ τοιούτου προσώπου καΐ νά φορολό
γηση τούτο αναλόγως : 

Νοείται δτι ή τοιαύτη φορολογία ουδόλως επηρεάζει οίανδήποτε 
έτέραν εύθύνην ήν δύναται νά ύπέχη τό τοιούτον πρόσωπον ω ς έκ της 
αρνήσεως, παραλείψεως ή αμελείας παραδόσεως δηλώσεως. 

37.—(Ι) Προς τόν σκοπόν δ π ω ς διευκολυνθή ή βεβαίωσις τοΰ φόρου 
έπί τοΰ είσοδήματος προσώπων διαμενόντων εν τη αλλοδαπή, τό 
"Εκτελεστικόν Συμβούλιον δύναται νά διορίση άντιπρόσωπον εις χώραν 
εις ην ήθελε κρίνει τούτο έπάναγκες ή σκόπιμον, δστις θά διενεργή 
έρευνας έκ μέρους τοΰ Διευθυντού, αναφορικώς Προς πρόσωπα ατινα 
ήθελον άποταθή εις τους τοιούτους αντιπροσώπους ττρός διευθέτησιν 
της φορολογικής των υποχρεώσεως. 

(2) Ό αντιπρόσωπος θά έξευρίσκη τό ποσόν του φορολογητέου 
είσοδήματος τοιούτου προσώπου συμφώνως τω παρόντι Νόμω και 
θά άποστέλλη προς τόν Διευθυντήν έκθεσιν άναφορικώς προς τούτο 
όμοΰ μετά των λογαριασμών και υπολογισμών έφ" ών βαοίζεται ή 
έκθεσις και ό Διευθυντής θά χωρή είς τήν βεβαίωσιν τοΰ φόρου επί τοΰ 
τοιούτου προσώπου : 

Νοείται δτι, εάν ό Διευθυντής κρίνη δτι έγένετο οιονδήποτε λάθο'; 
είς τους λογαριασμούς ή υπολογισμούς, δύναται, πριν. ή προβή είς τήν 
έπιβολήν φορολογίας, νά ανάπεμψη τήν έκθεσιν διά περαιτέρω έξέτασιν. 

38. (Ι) Άφοϋ συμπληρωθή ή βεβαίωσις τοΰ φόρου, ο Διευθυντής 
θά έτοιμάζη καταλόγους (έν τω παρόντι Νόμω αναφερομένους ώ ς 
«Φορολογικοί Κατάλογοι») των υποκειμένων είς φόρον προσώπων. 

(2) Οι φορολογικοί κατάλογοι θά περιέχωσι τά ονόματα και τάς διευ
θύνσεις τώγ'Λύ1τόκειμένων εις τόν φόρον προσώπων, τό ποσόν τοΰ 
φορολογητέου είσοδήματος έκαστου προσώπου, τό ποσόν τοΰ ύφ' 
εκάστου προσώπου πληρωτέου φόρου και τοιαύτα έτερα στοιχεία ώ ς ό 
Διευθυντής ήθελε κρίνει αναγκαία. 

39. ΕΪΓ εκαστον πρόσωπον, ούτινος τό δνομα εμφαίνεται έν τοις 
φ , ν^νΐκοΐς καταλόγοις, θά έπιδίδηται, εντολή τοΰ" Διευθυντού, είτε 
διά ιι( ικής επιδόσεως είτε διο συστημένης επιστολής, είδοποίησις 
άπευθυνο; Γίς τήν συνήθη πρυσωπικήν ή επαγγελματική ν αύτοϋ 
διαμονήν, ο ■ m τό ποσόν του φορολογητέου είσοδήματος αύτοΰ 
ώς και τό ποσόν υϋ υπ" αύτοϋ πληρωτέου φόρου και έφιστώσα τήν προ
σοχήν αυτού επί των δυνάμει τοΰ άρθρου 49 δικαιωμάτων αύτοΰ. 

40.—(Ι) "Εάν πρόσωπον τι άμφισβητή τήν γενομένην φορολογίαν, 
δύναται νά ύποβάλη είς τόν Διευθυντήν ^γγραφον £νστασιν καΐ νά 
ζητήση τήν έπανεξέτασιν καΐ άναθεώρησ.ιν τής επιβληθείσης είς αυτόν 
φορολογίας. Ή τοιαύτη αίτησις δέον νά καθορίζη επακριβώς τους 
λόγους τής ενστάσεως εναντίον τής φορολογίας καΐ θά ύποβάλληται 
εντός δέκα πέντε ήμερων άπό τής ημερομηνίας τής επιδόσεως τής ειδο
ποιήσεως περί της επιβληθείσης φορολογίας : 

Νοείται δτι ό Διευθυντής, Ικανοποιημένος δτι, λόγω απουσίας έκ 
τής Δημοκρατίας, ασθενείας ή άλλης ευλόγου τινός αιτίας, τό αμφι
σβητούν τήν φορολογίαν πρόσωπον δέν ήδυνήθη νά ύποβάλη τήν 
ένστασιν εμπροθέσμως, θά χορηγή εΰλογον κατά τάς περιστάσεις παρά
τασιν τής προθεσμίας ταύτης. 

(2) Οί δυνάμει των διατάξεων τοΰ εδαφίου (Ι) λόγοι ενστάσεως κατά 
τής επιβληθείσης φορολογίας δύνανται, έκτος έάν ή αντίθετος προθεσις 
ρητώς εκτίθεται έ ν τ ώ παρόντι Νόμω, νά περιλαμβάνωσι καΐ οιονδήποτε 
ίσχυρισμόν περί εσφαλμένης ασκήσεως κατά τήν έπιβολήν της φορολογίας 
οιασδήποτε διακριτικής εξουσίας χορηγηθείσης τώ Διευθυντή. 
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(3) "Αμα τη λήψει της εν έδαφίω (Ι) αναφερομένης ενστάσεως, ό 
Διευθυντής δύναται— 

(α) να ζη τήση παρά τοϋ προσώπου του ύποβαλόντος την ένστασιν 
να προσαγάγη εντός της ειδικώς καθοριζομένης "προθεσμίας 
τοιαύτα στοιχεία άναφορικώς προς το εισόδημα τοϋ φορο
λογηθέντος προσώπου οία ό Διευθυντής ήθελε" κρίνει αναγκαία, 
ήτοι 

(Ι) λογαριασμούς ίκανοποιοϋντας τον Διευθυντήν, οϊτινες 
έξηλέγχθησαν υπό ανεξαρτήτου έπαγγελματίου λογιστοϋ, 
εγκεκριμένου προς τοΰτο υπό τοϋ "Εκτελεστικού Συμβου
λίου, δυνάμει τών διατάξεων του άρθρου 47

(iι) λογιστικά βιβλία, έγγραφα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία 
και άλληλογραφίαν, αντίγραφα τραπεζιτικών και άλλων 
λογαριασμών άφορώντο.>ν εις το εισόδημα αυτοϋ ή το 
εισόδημα οιουδήποτε εξ αυτοϋ έξηρτημένου προσώπου, 
εξ ών οί υποβληθέντες λογαριασμοί ήτοιμάσθησαν. 

(in) καταστάσεις δεικνύουσας, καθ'ώρισμένην τινά ήμερο 
μηνίαν, πλήρεις λεπτομέρειας τοϋ ενεργητικού και 
παθητικού της προσωπικής ή επαγγελματικής περι
ουσίας, ή αμφοτέρων, τοϋ ένισταμένου προσώπου ή 
οιουδήποτε έξ αύτοϋ έξηρτημένου προσώπου ως καί 
τοιαύτας ετέρας συμπληρωματικός αποδείξεις ή άλλας 
λεπτομέρειας ο'ίος ό Διευθυντής ήθελε κρίνει αναγκαίας' 

(/Ι) νά κολέοη τό ένιστάμενον πρόσωπον ή οιονδήποτε έτερον 
πρόσωπον, τό όποιον ούτος νομίζει ότι είναι ίκανόν νά δώση 
μορτιιρίαν αναφορικούς προς τήν γενομένην φορολογίαν, 
πλην τοϋ γραμματέως, ύπηρέτου ή ετέρου προσώπου έχοντος 
έμτπστευτικήν τίνα θέσιν εν τη υπηρεσία τού ένισταμένου 
προσώπου, δ π ω ς έμψανισθή ενώπιον του καί δύναται νά εξέταση 
τό τοιούτον πρόσωπον ενόρκως ή άλλω". 

(Ί) Εις περίπτωσιν καθ' ην επέρχεται συμφωνία μεταξύ τού Διευθυντού 
καί τοϋ ΰποβαλόντος τήν ένστασιν διά τήν έπ' αυτοϋ έπιβληθεΐσαν 
φορολογίαν προσώπου άναφορικώς προς τό ποσόν δι' ό τό ένιστάμενον 
πρόσωπον υπέχει φορολογικήν υποχρέωσιν, ή φορολογία θά τροπο
ποιήται αναλόγως καί θά έπιδίδηται εις τό τοιούτον πρόσωπον ε'ιδο
ποίησις περί τού υπ' αύτοϋ πληρωτέου φόρου. 

41.— (Ι) Πάν πρόσωπον όπερ, θεωροϋν εαυτό ήδικημένον διά τής 
έπ' αυτοϋ επιβληθείσης φορολογίας, απέτυχε νά έλθη ε'ις συμφωνίαν 
μετά τοϋ Διευθυντού ώς προβλέπεται εν έδαφίω (4) τοϋ άρθρου 40, 
δύναται νά άσκηση προσφυγήν εις τό Άνώτατον Συνταγματικόν Δικα
στήριον τής Δημοκρατίας. 

(2) Τό βάρος τής αποδείξεως δτι ή φορολογία είναι υπερβολική 
επιρρίπτεται επί τοϋ αίτητοϋ εν τη προσφυγή. 

42;—(Ι) Φορολογίαι, εντάλματα ή έτερα διαβήματα φερόμενα ώς 
γενόμενα συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοϋ παρόντος Νόμου δέν άκυ
ροϋνται ουδέ λογίζονται άκυρα ή ακυρώσιμα δι' ελλειψιν τύπου, οϋτε 
τό κύρος των θά έπηρεάζηται έκ λαθών, ατελειών ή παραλείψεων, εάν 
ουσιαστικώς συνάδωσι προς τό πνεΰμα και τον σκοπόν τού παρόντος 
Νόμου καί εάν τό φορολογηθέν πρόσωπον ή τό πρόσωπον εφ' ου προε
τίθετο νά έπιβληθή φορολογία ή τό καθ' οιονδήποτε τρόπον έπηρεαζό
μενον πρόσωπον προσδιορίζεται εν αύτοΐς συμφώνως τω κοινώ σκοπώ 
και άντιλήψει. 

(2) Τό κΰρος γενομένης φορολογίας δέν θά άμφισβητήται ή έπη
ρεάζηται— 

(α) λόγω λάθους εν αύτη ώς προς τό όνομα ή έπώνυμον του υπο
κειμένου τής φορολογίας, τήν περιγραφήν τοϋ εισοδήματος ή 
τοϋ ποσοϋ τοϋ επιβληθέντος φόρου* ή 
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(β) λόγω ασυμφωνίας μεταξύ της φορολογίας καΐ της περί αυτής 
σταλείσης ειδοποιήσεως : 

Νοε ί τα ι ότ ι ή περί αυτής σταλεΐσα είδοποίησις θά έπιδίδηται δεάντως 
είς το πρόσωπον τό όποιον ό Διευθυντής ε ίχε κατά νουν δπως φορολό

γηση και ή τοιαύτη είδοποίησις θά περιέχη ουσιαστ ικώς καί πραγμα

τ ικως τά στο ιχε ία επί των οποίων βασίζεται ή φορολογία. 

43. "Οσάκις ό Διευθυντής κρίνη ότ ι πρόσωπον ύποκείμενον είς φορο

λογίαν δεν έφορολογήθη ή δτ ι τώ επεβλήθη φόρος έλάσσων του δέοντος, 
δύναται εντός τοϋ φορολογικού έτους ή εντός εξ ετών από της λήξεως 
τούτου, νά έπιβάλη είς τό το ιούτο πρόσωπον τοσούτον φόρον ή τοσούτον 
συμπληρωματικόν ψόρον ώς κατά τήν κρίσιν αυτού έδει νά έπιβληθή 
έπί τοϋ προσώπου τούτου, και αί διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου θά 
έφαρμόζωνται έπί το ιαύτης φορολογίας και επί τοϋ βάσει ταύτης επι

βληθέντος φόρου : 
Νοε ί τα ι δτ ι , έάν συνεπεία αποφάσεως εν τ ιν ι προσφυγή δυνάμει τοΰ 

άρθρου 41 τοΰ παρόντος Νόμου παραστή ανάγκη να γίνη νέα φορολογία, 
τοιαύτη νέα φορολογία δύναται νά γ ίνηται εντός τριών μηνών από της 
ημερομηνίας τής τοιαύτης αποφάσεως. 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ. 

44. ( Ι ) Έάν άποδειχθή, κατά τρόπον ίκανοποιοΰντα τον Διευθυντήν 
ότ ι , άναφορικώς προς φορολογικόν τ ι έτος, πρόσωπον τ ι κατέβαλε 
φόρον, διά παρακρατήσεως ή άλλως, υπερβαίνοντα τό ποσόν τοΰ φόρου 
τοΰ ορθώς έπ' αυτού έπιβλητέου, τό τοιούτον πρόσωπον θά δικαιούται 
όπως τω άποδοθή τό ούτω KQQ' υπερβολή ν καταβληθέν ποσόν. 

(2) Πάσα δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου άπαίτησις. δι" έπιστροφήν 
φόρου δέον όπως ϋποβάλληται εντός εξ ετών από τής λήξεως τοΰ φορο

λογικού έτους εϊς ό ή άπαίτησις αναφέρεται καί, αν αυτή γενή αποδεκτή, 
ό Διευθυντής 0ά έκδώση πιστοττοιητικόν περί τοΰ επιστρεπτέου ποσοϋ, 
άμα δέ τη λήψει τοΰ πιστοποιητ ικοΰ τό Δημοσιονομικόν Τμήμα θά 
διενεργήση έπιστροφήν τοΰ φόρου. 

(3) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων τοΰ εδαφίου ( Ι ) , ό Διευθυντής 
δύναται νά άρνηθή την εις τ ι πρόσωπον έπιστροφήν φόρου άναφο

ρικώς προς οιονδήποτε έτος κατά τό όποιον τό' πρόσωπον τοΰτο κατε

δικάσθη διά αδίκημα κατά παράβασιν τοΰ παρόντος Νόμου ή κατά τό 
όποιον το ιούτον τ ι αδίκημα διαπραχθέν ΰπό τοΰ προσώπου τούτου 
συνεβιβάσθη δυνάμει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 66. 

ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΙ Τ Ο Υ ΕΦΟΡΟΥ. 

45. Ό . Διευθυντής δύναται , δ ι ' εγγράφου αυτού ειδοποιήσεως, νά 
απαίτηση παρά παντός προσώπου όπως τω παράσχη το ιαύτα στοιχε ία 
άναφορικώς «ρός τό εισόδημα τοϋ προσώπου τούτου οία ούτος ήθελε 
κρίνει αναγκαία οιά τους σκοπούς τοϋ παρόντος Νόμου, ή όπως έμφα

νισθή ενώπιον ούτοϋ καί δώση μαρτυρίαν, ενόρκως ή άλλως, άναφορικώς 
προς τό ε ί σ ό δ ^ ά του και προσαγάγη λογαριασμούς, βιβλία ή 'άλλα 
έγγραφα εύρ*β*ί6μενα ύπό τήν φύλαξιν ή τόν έλεγχόν του καί σχετ ι ζό

μενα μέ τό εϊσ£&ημά του . 

46.—(Ι) Ό "Εφορος δύναται νά απαίτηση παρά παντός δημοσίου 
υπαλλήλου ό*τως τώ παράσχη τοιαΰτα στο ιχε ία οία δυνατόν νά χρε ι 

ασθώσι διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου καί τά όποια εύρ ίσκωντα ι 
έν τη κατοχή τοΰ το ιούτου υπαλλήλου. 

(2) Πάς δημόσιος υπάλληλος έχων ύπό τήν φύλαξιν αύτοϋ μητρώα, 
βιβλία, αρχεία ή άλλα έγγραφα ών ή έξέτασις θά βοηθήση είς τήν εξασφά

λιση/ φόρου ή θά άποδείξη ή όδηγήση είς τήν άνακάλυψιν οιουδήποτε 
δόλου ή παραλείψεως άναφορικώς προς φόρον οφείλει νά έπιτρέπη 
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εις οιονδήποτε δεόντως δΓ έγγραφου του Διευθυντού εξουσιοδοτημένο ν 
πρόσωπον δ π ω ς έν καταλλήλω χρόνω εξέταση προς τοϋτο τα τοιαύτα 
μητρώα, βιβλία, άρχεϊα ή άλλα έγγραφα καί λάβη τάς αναγκαίας σημει
ώσεις και αντίγραφα άνευ καταβολής τέλους ή άλλου τινός δικαιώματος. 

(3) Ουδείς δημόσιος υπάλληλος θα υποχρεούται δυνάμει του πα
ρόντος άρθρου δ π ω ς αποκάλυψη πληροφορίας ή στοιχεία άναφορικώς 
προς τα όποϊα υπέχει νόμιμον ύποχρέωσιν όπως τηρήση απόλυτον 
έχεμύθειαν. 

(4) "Εν τώ παρόντι άρθρω ό δρος «δημόσιος υπάλληλος» περιλαμ
βάνει και πάντας τους έν τη υπηρεσία έκαστης τών δύο Κοινοτικών 
Συνελεύσεων ή οιουσδήποτε τών Δήμων υπαλλήλους. 

47. Λογαριασμοί και προσδιορισμοί τοϋ φορολογητέου εισοδήματος 
προσαγόμενοι τώ Διευθυντή ή συνοδεύοντες φορολογικός δηλώσεις 
υποβαλλόμενος τώ Διευθυντή, δυνατόν, έν τη ύπό τοϋ Διευθυντού 
ενασκήσει τής διακριτικής του εξουσίας, νά μή ληφθώσιν ΰπ* δψιν 
εάν δέν ήτοιμάσθησαν και έπιοτοποιήθησαν υπό τίνος ανεξαρτήτου 
λογιστοϋ ασκούντος επάγγελμα έν τη Δημοκρατία και δεόντως εξουσι
οδοτημένου ύπό του 'Εκτελεστικού Συμβουλίου δ π ω ς έτοιμάζη λογα
ριασμούς και προσδιορισμούς φορολογητέου εισοδήματος δια σκοπούς 
επιβολής φόρου εισοδήματος. Το Έκτελεστικόν Συμβούλιον δύναται, 
κατά τήν εκοοσιν τοιαύτης αδείας νά έπιβάλη τοιούτους δρους οϊους 
ήθελε κρίνει αναγκαίους ή σκόπιμους διά τήν έξασφάλισιν τής ετοιμασίας 
καί υποβολής λογαριασμών δεικνυόντων τήν αληθή καί ακριβή δήλωσιν 
τών κερδών ή ζημιών εμπορικής ή βιομηχανικής επιχειρήσεως, επιτη
δεύματος ή βιοτεχνίας, ελευθερίου ή άλλου τινός επαγγέλματος : 

Νοείται δτι το Έκτελεστικόν Συμβούλιον δύναται οποτεδήποτε νά 
αφαίρεση τήν τοιαύτην άδειαν έκ προσώπου έπαγγελλομένου τόν 
λογιστήν ή έκ τίνος μέλους ανήκοντος εϊς οίκον τοιούτων λογιστών, 
έάν ή Ικανότης ή συμπεριφορά τοΰ λογιστοϋ έν τή ετοιμασία λογαριασμών 
ή προσδιορισμών τοΰ φορολογητέου εισοδήματος δικαιολογεί τοιαύτην 
ένέργειαν έκ μέρους τοΰ 'Εκτελεστικού Συμβουλίου. 

48. Διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος Νόμου, λογιστικά βιβλία 
δέν θά γίνωνται δεκτά ώς μαρτυρία υπέρ τοΰ φορολογουμένου προ
σώπου ενώπιον οιουδήποτε έν τή Δημοκρατία δικαστηρίου οϋτε θά 
δύνανται νά χρησιμοποιηθώσιν ύπό λογιστοϋ ώ ς βάσις διά τήν έτοιμα
σίαν λογαριασμών και προσδιορισμών τοΰ φορολογητέου εισοδήματος 
έάν δέν φέρωσι τήν σφραγίδα καί ύπογραφήν τοϋ Διευθυντοϋ. 

49.—(Ι) "Οσάκις δ Διευθυντής κρίνη δτι εταιρεία τις περιωρισμένης 
ευθύνης, ελεγχομένη ύπό προσώπων ουχί πλειόνων τών πέντε, προς 
τόν σκοπόν δ π ω ς άποφευχθή ή πληρωμή φόρου ή έπιτευχθή μείωσις 
αύτο.ϋ, δέν διένειμεν είς τους μετόχους ώ ς μέρισμα κέρδη έτους τινός 
ή ετέρας τινός διαχειριστικής περιόδου άναφορικώς προς τήν οποίαν 
έχουν έτοιμασθή λογαριασμοί, άτινα ήδύναντο νά διανεμηθώσι χωρίς 
νά προξενηθή βλάβη εις τήν έπιχείρησιν τής εταιρείας ή είς τήν δια
τήρησιν και άνάπτυξιν τής τοιαύτης επιχειρήσεως, θα δύναται νά 
θεώρηση μέρος μέχρις 75% τών τοιούτων αδιανέμητων κερδών ώς 
διανεμηθέν ύπό μορφήν μερίσματος είς τους μετόχους τους κατέχοντας 
κατά κυριότητα μετοχάς κατά τήν ήμερομηνίαν συγκλήσεως τής ετησίας 
γενικής συνελεύσεως καθ* ην οϊ σχετικοί λογαριασμοί ενεκρίθησαν ή 
κατά τήν λήξιν τής ετέρας διαχειριστικής περιόδου άναφορικώς προς 
τήν οποίαν έχουν έτοιμασθή λογαριασμοί καί τά επηρεαζόμενα πρόσωπα 
θά φορολογώνται αναλόγως : 
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Νοείται, ότι 
(α) ποσά εκ τοΰ ετησίου εισοδήματος της εταιρείας δαπανηοεντα 

ή χρησιμοποιηθέντα ή άτινα προορίζονται δ π ω ς δαπανηθώσιν 
ή χρησιμοποιηθώσι : — 

(ι) διά την πληρωμήν της άξιας της εργασίας, επιχειρή
σεως ή περιουσίας προς κτήσιν της οποίας συνέστη ή 
εταιρεία, ή ή οποία ήτο ή πρώτη Οπό της εταιρείας 
κτηθεΐσα σημαντικής αξίας εργασία, έπιχείρησις ή περι
ουσία ή 

(ii) διά τήν έξαγοράν ή άποπληρωμήν παντός μετοχικού 
ή ομολογιακού δανείου ή χρέους (περιλαμβανομένου 
και τοϋ ποσοϋ πάσης υπέρ τό όνομαστικόν ποσόν τοΰ 
τοιούτου μετοχικού ή ομολογιακού δανείου ή χρέους 
καταβολής (premium) εκδοθέντος ή συνομολογηθέντος 
διά τήν πληρωμήν τής αξίας τής τοιαύτης εργασίας, 
επιχειρήσεως η περιουσίας, ή εκδοθέντος ή συνομολο
γηθέντος προς έξεύρεοιν χρημάτων χρησιμοποιηθέντων 
ή προοριζομένων ό π ω ς χρησιμοποιηθώσι διά τοιαΰτην 
πληρωμήν ή 

(iii) διά τήν κάλυψιν πάσης υποχρεώσεως τής εταιρείας 
άναψορικώς προς τήν κτήσιν τοιαύτης εργασίας, επι
χειρήσεως ή περιουσίας· ή 

(iv) διά τήν έξαγοράν ή αποπληρωμή ν παντός μετοχικού 
ή ομολογιακού δανείου ή χρέους (περιλαμβανομένου 
και τοΰ ποσοϋ πάσης υπέρ τό όνομαστικόν ποσόν τοΰ 
τοιούτου μετοχικού ή ομολογιακού δανείου ή χρέους 
καταβολής (premium) εκδοθέντος ή συνομολογηθέντος 
άλλως ή άντι επαρκούς αντιπαροχής· και 

(β) ποσά δαπανηθέντα ή χρησιμοποιηθέντα ή άτινα προορίζονται 
δ π ω ς δαπανηθώσιν ή χρησιμοποιηθώσι κατ* άκολουθίαν ή 
συνεπεία οιασδήποτε μή γνήσιας ή εικονικής πράξεως, 

θά λογίζωνται ώς ποσά άτινα ήδύναντο νά διανεμηθώσι χωρίς νά έπε
νεχθή βλάβη έπι τής υφισταμένης επιχειρήσεως τής εταιρείας ή επί τής 
διατηρήσεως, επεκτάσεως ή αναπτύξεως τής τοιαύτης επιχειρήσεως :

Νοείται περαιτέρω δτι εϊς περίπτωσιν διαλύσεως τής εταιρείας, τό 
σύνολον των αδιανέμητων αυτής κερδών.τής τελευταίας διαχειριστικής 
περιόδου θά λογίζηται ώς διαθέσιμον διά οιανομήν ύπό μορφήν μερί
σματος. . 

(2) Πάς συμπληρωματικός φόρος πληρωτέος ύπό μετόχου εταιρείας 
ελεγχομένης ύπό προσώπων ουχί πλειόνων των πέντε συνεπεία ύποτ 
θετικής διανομής μερίσματος ώ ς προβλέπεται εν έδαφίω (Ι) τοΰ παρόντος 
άρθρου θά είναι απαιτητός κατά πρώτον λόγον παρά τοϋ ενδιαφερο
μένου μετόχου καί έάν ούτος άρνηθή ή δέν δύναται νά καταβάλη τόν 
τοιούτον φόρον δταν ούτος καταστη" νομικώς απαιτητός, θά ανακτάται 
έκ τής ενδιαφερόμενης εταιρείας κατά τίνα τών έν τω παρόντι Νόμω 
είδικώς καθοριζομένων τρόπων. 

(3) Έν τω παρόντι δρθρω 6 δρος «εταιρεία ελεγχομένη ύπό προ
σ ώ π ω ν ουχί πλειόνων των πέντε» σημαίνει έταίρείαν έν ή δ αριθμός 
τών μετόχων δέν υπερβαίνει τους πεντήκοντα καί έν ή πλέον τοϋ ήμίσεος 
τών έκδοθεισών μετοχών κατέχεται ύπό προσώπων ών ό αριθμός δέν 
υπερβαίνει τό πέντε, τών συζύγων άύτών ή τών ανηλίκων τέκνων των, 
είτε προσωπικώς είτε δι* αντιπροσώπων. 

50.—(Ι) "Οσάκις ό Διευθυντής κρίνη δτι πράξις τις ήτις ελαττώνει 
ή θά ήλάττωνε τό ποσόν τοϋ υπό τίνος προσώπου καταβλητέου φόρου 
δέν είναι γνησία ή είναι εικονική, θά δύναται νά άγνοήση οίανδήποτε 
τοιαύτην πράξιν καί τά ενδιαφερόμενα πρόσωπα θά φορολογώνται 
αναλόγως. 
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(2) "Οσάκις δυνάμει ή συνεπεία διαθέσεως γενομένης έν ζωή τοΰ 
διαθέτου. εξαιρέσει διαθέσεως γενομένης αντί άξίαν έχούσης και 
επαρκούς αντιπαροχής, καταβάλλεται εισόδημα εις πρόσωπον τι ή προς 
όφελος προσώπου τινός εντός τοΰ έτους τοΟ αμέσως προηγουμένου 
τοΰ φορολογικού τοιούτου, τό τοιούτον εΙσόδημα θά λογίζηται, διά 
τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου, ω ς εισόδημα τοΰ διαθέτου εάν 
κατά την εναρξιν τοΰ έτους τοΰ προηγουμένου τοΰ φορολογικού τό 
πρόσωπον προς όφελος τοΰ οποίου έγένετο ή διάθεσις δεν είχε συμπε
πληρωμένον τό Ι8ον έτος της ηλικίας του και ήτο άγαμον. 

(3) Έν τω παρόντι αρθρω ό όρος «διάθεσις» περιλαμβάνει πάν κατα
πίστευμα ώς και πάσαν δωρεάν, ή συμφωνίαν ή διευθέτησιν διά μετα
βίβασιν εισοδήματος υπό τοΰ δικαιούχου εις άλλο πρόσωπον, και πάσαν 
μεταβίβασιν περιουσιακών στοιχείων υπό τοΰ ιδιοκτήτου εις άλλο 
πρόσωπον. 

ΕΙΣΠΡΑΞΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ. 
51.— (Ι) Ό Διευθυντής θά άποστέλλη άπό καιροϋ εις καιρόν είς τήν 

Άρμοδίαν 'Αρχήν κεκυρωμένα αποσπάσματα εκ τών φορολογικών 
καταλόγων περιέχοντα τά ονόματα και τάς διευθύνσεις φορολογηθέντων 
προσώπων ομού μετά τοΰ ποσού τοΰ ΰφ* εκάστου τοιούτου προσώπου 
πληρωτέου φόρου. 

(2) Είς περιπτώσεις καθ* ας έπεδόθη ένστασις ή ήσκήθη προσφυγή 
έν τω Άνωτάτω Συνταγματικώ Δικαστηρίω τής Δημοκρατίας, ή εΐσπρα
ξις τοΰ φόρου θά άναστέλληται μέχρις ου ή τοιαύτη ενστασις ή προσφυγή 
άποφασισθή. 

52. Ό φόρος θά καταβάλληται προ ή κατά τήν καθορισθεΐσαν ήμερο

μηνίαν ή ημερομηνίας : 
Νοείται δτι εϊς περιπτώσεις καθ' ας ό Διευθυντής ικανοποιείται ότι 

θά προκληθή υπέρμετρος δυσχέρεια ε'α'ν έπιμένη δπως τό όλον ποσόν 
τοΰ επιβληθέντος φόρου καταβληθή προ ή κατά τήν καθορισθεΐσαν 
ήμερομηνίαν, ούτος δύναται νά προβή είς δικαίας κατά τήν κρίσιν του 
διευθετήσεις διά τήν διά δόσεων καταβολήν τοΰ φόρου, δταν δε γενώσι 
τοιαϋται διευθετήσεις, πάσα άξίωσις περί πληρωμής τοΰ έν τω έπομένω 
αρθρω αναφερομένου προστίμου θά έγκαταλείπηται: 

Νοείται περαιτέρω δτι εάν πρόσωπον τι, παρ* ου ό Διευθυντής συνε
φώνησεν δπως άποδεχθή καταβολήν τοΰ φόρου διά δόσεων, παράλειψη 
νά καταβάλη τον φόρον κατά τάς γένομένας διευθετήσεις, ό Διευθυντής 
θά δύναται δι* έγγραφου αύτοΟ ειδοποιήσεως προς τό ένδιαφερόμενον 
πρόσωπον νά άκυρώση τάς γενόμενος διευθετήσεις και νά απαίτηση 
όπως καταβληθή τό ύπόλοιπον τοΰ φόρου εντός είκοσι δυο ήμερων 
άπό τής ημερομηνίας τής επιδόσεως της ειδοποιήσεως και αμα τη 
παρόδω της προθεσμίας ταύτης, χό , έν τω αρθρω 53 άναφερόμενον 
πρόστιμον θά έπιβάλληται επί παντός οφειλομένου υπολοίπου. 

53. *Εάν ό φόρος δέν καταβληθή μέχρι τής καθορισθείσης ημερομηνίας— 
(η) ποσόν ίσον προς πέντε τόΐςί εκατόν έπι τοΰ ποσού τοΰ πλη

ρωτέου φόρου θά προστίθηται είς αυτό και αί διατάξεις τοΰ 
παρόντος Νόμου αί αναφερόμενοι είς τήν εΐσπραξιν και άνά
κτησιν τοΰ φόρου θά έφαρμόζωνται διά τήν εΐσπραξιν και άνά
κτησιν τοΰ τοιούτου ποσού;, και 

(β) ό Διευθυντής δύναται νά προβή είς καταναγκαστικήν εΐσπραξιν 
του φόρου είτε βάσει τοΰ εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμου είτε ώς 
προβλέπεται έν άρθρω 53 : 

Νοείται δτι ό Διευθυντής δύναται, εϊς πλήρως δικαιολογη
μένος περιπτώσεις, νά παραιτηθή τής αξιώσεως του έπ! τοΟ 
δλου ή μέρους τόϋ δυνάμει τού εδαφίου (α) του παρόντος 
άρθρου πληρωτέου προστίμου. 
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54. ΕΙς περιπτώσεις καθ' ας ή πληρωμή τσΟ φόρου ανεστάλη έν δλω 
ή έν μέρει μέχρι της εκδικάσεως τής ενστάσεως, έν ή περιπτώσει ήθελεν 
επέλθει συμφωνία μεταξύ τοΰ ένισταμένου προσώπου καί του Διευ

θυντού άναφορικώς προς το ποσόν τοΟ πληρωτέου φόρου, ό τοιούτος 
φόρος θά καταβάλληται εντός 15 ήμερων άπό τής ημερομηνίας τής 
επιδόσεως της ειδοποιήσεως περί τοΟ πληρωτέου φόρου ή εντός 
το ιαύτης μακροτέρας προθεσμίας οΐαν ό Διευθυντής ήθελεν ορίσει, 
έάν δέ ό το ιούτος φόρος δέν καταβληθή εντός της εϊρημένης προθε

σμίας θά έφαρμόζωνται αί διατάξε ις τοΰ άρθρου 53 ώς έάν ή ημερομηνία 
καθ' ήν έξέπνευσεν ή το ιαύτη προθεσμία ήτο ή καθορισθείσα διά πλη

ρωμήν ημερομηνία. 

55. Ό Διευθυντής δύναται νά λάβη δικαστικά μέτρα διά τήν πληρωμήν 
τοΰ φόρου εναντίον παντός προσώπου έφ" ού επεβλήθη φόρος καΐ 
δύναται νά ανάκτηση τούτον μεθ* δλων τών δικαστικών εξόδων ώς 
προβλέπεται έν τω άρθρω 90 τοΰ Συντάγματος. 

56. ( Ι ) "Ανεξαρτήτως παντός διαλαμβανομένου έν τώ παρόντι 
ή οίωδήποτε έτέρω νόμω άφορώντ ι εις τήν εΐσπραξιν φόρων, έάν, 
έν ε ιδ ική τινι περιπτώσει, ό Διευθυντής 2χη λόγους νά πιστεύη ότι 
φόρος επιβληθείς έπι προσώπου τινός δυνατόν νά μή άνακτηθή. δ ύ 

ναται δι* έγγραφου αύτόϋ ε ιδοποιήσεως τρός τό ένδιαφερόμενον 
πρόσωπον νά απαίτηση δπως ό φόρος καταρληθή εντός τής έν τη 
το ιαύτη ειδοποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας. Ό τοιούτος φόρος 
θά καθίσταται απαιτητός αμα τή παρόδω τής οΰτω καθορισθείσης προ

θεσμίας και έν περιπτώσει μή καταβολής αύτοΰ. έάν δεν δοθη ι κανοποι 

ητ ική διά τον Διευθυντήν ασφάλεια διά την πληρωμήν αύτοΰ, θά 
καθίσταται πάραυτα άνακτητός καθ* οιονδήποτε τών έν τω παρόντι 
Νόμω καθοριζομένων τρόπων. 

(2) Έάν, έν ειδική τ ιν ι περιπτώσει , ό Διευθυντής έχει λόγους νά 
πιστεύη δτ ι φόρος έπι εισοδήματος υποκειμένου είς φορολογία ν δυνατόν 
νά μή είσπραχθή. δύναται οποτεδήποτε— 

(α) δι" έγγραφου ε ιδοποιήσεως νά απαίτηση, παρ" οιουδήποτε 
προσώπου δπως ύποβάλη παραχρήμα ή εντός της έν τη τοιαύτη 
ειδοποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας δήλωσιν ε ίσοδήματος 
και παράσχη στο ιχε ία περί τοΰ τοιούτου εισοδήματος' 

(β) νά φορολόγηση τό το ιούτον πρόσωπον
 έπι τοΰ ποσοΰ τοΰ 

δηλωθέντος ε ίσοδήματος, >■. έάν δέν υπεβλήθη τοιαύτη δήλωσις 
ή ό Διευθυντής δέν ίκανοποιήται έ'κ τής τοιαύτης δηλώσεως, 
επί το ιούτου ποσοΰ οΐον ό Διευθυντής ήθελε κρίνει ευλογον και 

(γ) δι* έγγραφου ειδοποιήσεως προς τό φορολογηθέν πρόσωπον 
νά απαίτηση τήν αμεσον παροχήν ικανοποιητικής ασφαλείας 
διά τήν πληρωμήν τοΰ επιβληθέντος φόρου. 

(3) "EaVi έν είδική τινι περιπτώσει, ό Διευθυντής Εχη λόγους νά 
πιστεύη δτι φόρος έφ* οιουδήποτε είσοδήματος όπερ δυνάμει τών 
διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου θά ύπαχθή είς τοιούτον φόρον εντός 
μελλοντικού φορολογικοί) 2τους, δυνατόν νά μή είσπραχθή, δύναται 
οποτεδήποτε— 

(α) δι* έγγραφου ειδοποιήσεως προς τό πρόσωπον Οφ* ού ό φόρος 
θά κατεβάλλετο, νά καθορίση τήν περίοδον τό είσόδημα τής 
οποίας δέον νά φορολογηθή καί νά απαίτηση παρά τοΰ τοιούτου 
προσώπου δπως ύποβάλη, εντός τής έν τή ειδοποιήσει καθορι

ζομένης προθεσμίας, δηλώσεις καί στοιχεία περί τοΰ τοιούτου 
είσοδήματος διά τήν τοιαύτην περίοδον κα ι 

(β) νά φορολόγηση τό τοιούτον πρόσωπον έτη τού ποσού τοΟ 
δηλωθέντος ε ίσοδήματος, ή, έάν δέν ΰποβληθή δήλωσις είσο

δήματος ή ό Διευθυντής δέν Ικανοποιηθη έκ τής τοιαύτης δηλώ

σεως, επί ποσού τό όποιον ό Διευθυντής ήθελε κρίνει εϋλογον. 
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Ή τοιαύτη φορολογία θα γίνηται κατά τους φορολογικούς 
συντελεστάς και συμφώνως ταΐς διατάξεσι ταΐς άναγραφο
μέναις εν τω Παραρτήματι του παρόντος Νόμου. 

(4) Είδοποίησις περί επιβολής φορολογίας κατά τάς διατάξεις τοϋ 
εδαφίου (2) ή (3) θά έπιδίδηται τω φορολογουμένου και πάς φόρος οϋτω 
επιβληθείς θά είναι πληρωτέος εις πρώτην ζήτησιν κατόπιν έγγραφου 
ειδοποιήσεως υπογραφείσης ιδιοχείρως ύπό τοϋ Διευθυντού καΐ έν 
παραλήψει πληρωμής, έάν δεν δοθή ικανοποιητική κατά τόν Διευθυντήν 
ασφάλεια διά τήν πληρωμήν αύτοΰ, θά καθίσταται πάραυτα είσπράξιμρς 
κατά τίνα των εν τω παρόντι Νόμω καθοριζομένων τρόπων. 

ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ, ΕΠΙΒΟΛΗ, ΕΙΣΠΡΑΞΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΙΣ ΤΟΥ 
ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ. 

57. Διά τους σκοπούς των άρθρων 58, 59, 66 καί 76, ό όρος «άπο
δοχαί» σημαίνει πάν εισόδημα κτώμενον ύπό φυσικού τίνος προσώπου 
έκ κερδών ή άλλων οφελών ώ ς ταύτα εϊδικώτερον καθορίζονται έν 
παραγράφω (/>) τού εδαφίου (Ι) τοΰ άρθρου 4, περιλαμβανομένων και 
συντάξεων. 

58. "Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμω εμπεριεχομένου, 
θά έπιβάλληται φόρος έφ' δλων τών αποδοχών εκάστου τοιούτου έτους 
καί έπί τή καταβολή αποδοχών ή ποσού τίνος έναντι αποδοχών κατά το 
έτος 1961 ή κατά πάν μεταγενέστερον φορολογικόν έτος, θά παρα
κρατήται ύπό τοΰ καταβάλλοντος τάς άποδοχάς προσώπου φόρος βάσει 
Κανονισμών γενομένων ύπό τοΰ 'Εκτελεστικού Συμβουλίου δυνάμει 
τοΰ άρθρου 69 καί συμφώνως αυτοΐς, ανεξαρτήτως τού γεγονότος ότι 
κατά τόν χρόνον καθ' όν γίνεται ή καταβολή ουδεμία φορολογία έχει 
έπιβληθή έπί τών αποδοχών, καί ανεξαρτήτως τού γεγονότος δτι αϊ 
άποδοχαί αποτελούν έν δλω ή έν μέρει άποδοχάς φορολογικού έτους 
άλλου ή τοϋ έτους καθ' δ γίνεται ή πληρωμή. 

59.—(Ι) Εϊς τάς απαιτήσεις αϊτινες δυνάμει του άρθρου. 38 τού περί 
Πτωχεύσεων Νόμου ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι τών 
λοιπών απαιτήσεων κατά τήν διανομήν τής περιουσίας πτωχεύσαντος 
ή προσώπου αποβιώσαντος έν χρεωκοπία θά περιλαμβάνωνται πάντα 
τά ποσά τά παρακρατηθέντα ύπό τοΰ εργοδότου ως φόρος έκ τών απο
δοχών υπαλλήλου τινός καί τά μή καταβληθέντα εις τόν Διευθυντήν 
κατά τήν διάρκειαν τής περιόδου τών δώδεκα μηνών τών προηγουμένων 
τής ημερομηνίας τοΰ διατάγματος παραλαβής. 

(2) Εις τάς απαιτήσεις αϊτινες δυνάμει τού άρθρου 300 τοΰ περί 
'Εταιρειών Νόμου ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι τών 
λοιπών απαιτήσεων, κατά τήν διάλυσιν εταιρείας τινός, θά περιλαμ
βάνωνται πάντα τά ποσά τά παρακρατηθέντα ύπό τοϋ εργοδότου ώς 
φόρος έκ τών αποδοχών υπαλλήλου τινός και μή καταβληθέντα εις τόν 
Διευθυντήν κατά τήν διάρκειαν τής περιόδου τών δώδεκα μηνών τών 
προηγουμένων τής «σχετικής ημερομηνίας» (relevant date) ώς αύτη 
καθορίζεται έν τω ε'ιρημένω άρθρω. 

(3) Εϊς περιπτώσεις καθ' άς οί κάτοχοι ομολογιών εταιρείας τινός, 
ή έκδοσις τών οποίων έγένετο κατόπιν παροχής ύπό τής εταιρείας 
εγγυήσεως Οπό μορφήν γενικής επιβαρύνσεως τής περιουσίας τής 
εταιρείας (floating charge) διορίζουσι παραλήπτην ή διενεργείται 
παραλαβή, ύπό ή έκ μέρους τών ομολογιούχων, στοιχείων ενεργη
τικού τής εταιρείας περιλαμβανομένων εϊς τήν τοιαύτην γενικήν έπι
βάρυνσιν, εις τάς απαιτήσεις, αϊτινες δυνάμει τού άρθρου 89 τοϋ περί 
'Εταιρειών Νόμου ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι οιασ
δήποτε απαιτήσεως διά κεφάλαιον ή τόκους άναφορικώς προς τάς 
ομολογίας, θά περιλαμβάνωνται και οι έκ τών αποδοχών υπαλλήλου 
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τινός ύπδ'· τοΟ εργοδότου παράκρα¥η^)έντές; φόροι όΐτινες δέν κατε
βλήθησαν εις τόν Διευθυντήν κατά Τήν διάρκειαν τής περιόδου τών 
δώδεκα μηνών τών προηγουμένων τής ημερομηνίας καθ* ή*ν διωρίσθη 
ό παραλήπτης ή\ αναλόγως τής περιπτώσεως, τής ημερομηνίας καθ 
ήν διενηργήθη παραλαβή ώς προηγουμένως εκτίθεται. 

60. "Απασαι αϊ λοιπαί διατάξεις του παρόντος Νόμου, αϊ άφορώσαι 
είς το εισόδημα, θά έφαρμόζωνται έπϊ είσοδήματος εξ αποδοχών έφ* 
όσον συνάδουσι τοις άρθροις 56 καί 59. 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
61. Πάσα εΐδοποίησις διδομένη υπό τοϋ Διευθυντού δυνάμει τοϋ 

παρόντος Νόμου θά είναι έγκυρος έάν φέρηται ώς δοθείσα ύπό τοϋ Διευ
θυντού ή ετέρου αξιωματούχου διορισθέντος δυνάμει τών διατάξεων τοϋ 
άρθρου 1 και τελούντος υπό τάς διαταγάς τοϋ Διευθυντού έάν αϋτη 
φέρη τήν ΰπογραφήν, έντυπον ή διά χειρός, τοΰ Διευθυντού ή τοϋ τοιού
του αξιωματούχου, έκτος έάν άποδειχθη ότι ή είδοποίησις δέν εδόθη 
ύπό τοΟ Διευθυντού ή τοΰ τοιούτου αξιωματούχου : 

Νοείται ότι πάσα εΐδοποίησις εκδιδομένη ύπό του Διευθυντού καί 
άξιουσα παρά τίνος προσώπου δ π ω ς παράσχη στοιχεία ή παρουσιαστή 
ενώπιον αύτοϋ ώς προβλέπεται έν αρθροις 40, 45 ή 46 θά ύπογράφηται 
προσωπικώς ύπό τοϋ Διευθυντού ή έτερου αξιωματούχου όν ήθελε 
ορίσει ό Διευθυντής καί τελούντος ύπό τάς διαταγάς τοΰ Διευθυντού 
ώς προαναφέρεται. 

62. ΑΙ ειδοποιήσεις επιδίδονται π ρ ο σ ώ π ω τινί είτε "δια προσωπικής 
επιδόσεως εϊτε διά συστημένης επιστολής αποστελλόμενης εϊς τήν 
τελευταίαν αύτοϋ γνωστήν έπαγγελματικήν ή ίδιωτικήν διευθυνσιν, 
καί, είς τήν τελευταίαν περίπτωσιν, αϊ ειδοποιήσεις θά λογίζωνται έπι
δοθεΐσαι είς μέν τήν περίπτωσιν προσώπων διαμενόντων έν τη Δημο
κρατία ουχί πέραν τής έβδομης ημέρας αφ' ής ή επιστολή έταχυδρομήθη, 
είς δέ τήν περίπτωσιν π ρ ο σ ώ π ω ν μή διαμενόντων έν τη Δημοκρατία 
ουχί άργότερον τής τριακοστής ημέρας όψ* ης αϋτη έταχυδρομήθη. 
Τοιαύτη έπίδοσις αποδεικνύεται επαρκώς έάν άποδειχθη οτι ή εμπε
ριέχουσα τήν είδοποίησιν επιστολή άπηυθύνθη ορθώς καί έταχυδρο
μήθη όεόντως. 

63. Αϊ έν άρθρω 10 προβλεπόμενοι εκπτώσεις και αϊ έν αρθροις II 
καί 14 προβλεπόμενοι αποσβέσεις και εκπτώσεις δέν θά χορηγώνται 
έκτος έάν αληθείς λογαριασμοί ίκανοποιοϋντες τόν Διευθυντήν καί 
προσδιορισμός δεικνύων τά φορολογητέα κέρδη ή τάς ζημίας τής εμπο
ρικής ή βιομηχανικής επιχειρήσεως, επιτηδεύματος ή βιοτεχνίας, 
ελευθερίου ή άλλου τινός επαγγέλματος, έτοιμασθέντες Οπό τίνος ανε
ξαρτήτου έπαγγελματίου λογιστοΰ εγκεκριμένου ύπό τοΰ 'Εκτελεστικού 
Συμβουλίου ώς έν άρθρω 47, προσάγωνται τω Διευθυνττΐ, καί άπόφασις 
τοϋ Διευθυντού δτι oi τοιούτοι λογαριασμοί ή προσδιορισμοί δέν εϊναι 
ικανοποιητικοί δέν θά συνιστά λόγον ενστάσεως δυνάμει τών διατάξεων 
τοϋ εδαφίου (2) τοϋ άρθρου 40. 

64.—(Ι) Πάν πρόσωπον δπερ, προς τόν σκοπόν δ π ω ς έπιτύχη 
Εκπτωσιν, μείωσιν ή έπιστροφήν φόρου, εσκεμμένους ετοιμάζει, υπο
βάλλει ή προσάγει, ή φροντίζει διά τήν έτοιμασίαν η υποβολή ν ή π ρ ο 
σαγωγήν, βάσει τοϋ παρόντος Νόμου, οίασδήποτε καταστάσεως, δη
λώσεως, απαιτήσεως, καταλόγου, λογαριασμών ή στοιχείων δτινα 
είναι ψευδή Εν τινι ούσιώδει λεπτομέρεια αυτών, θά είναι Ενοχόν αδι
κήματος κατά τοϋ παρόντος Νόμου. 
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(2).Π$ν φυςηκόν πρόσωπον δττερ βοηθεΐ, υποκινεί, συνεργεί, συμ

βουλεύει, παροτρύνει ή πείθει πρόσωπον τι— 
(α) δττως έτοιμάση, ύποβάλη ή παράσχη δυνάμει του παρόντος 

Νόμου, οίανδηποτε κατάστασιν, δηλωσιν, άπαίτησιν, κατά

λογον, λογαριασμούς ή στοιχεία ατινα είναι ψευδή 'έν τινι 
ούσιώδει λεπτομέρεια' ή 

(β) δπως τηρήση ή έτοιμάση λογαριασμούς η' Μγγραφα ατινα είναι 
ψευδή £ν τινι ούσιώδει λεπτομέρεια άναφορικώς προς είσόδημα 
έφ' ου δέον νά έπιβληθή φόρος δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου, 

θά είναι ένοχον αδικήματος κατά τοϋ παρόντος Νόμου. 
(3) Πάν πρόσωπον διαπράττον οΐόνδήποτε τών έν έδαφίοις (Ι) ή (2) 

ειδικώς καθοριζομένων αδικημάτων, θά υπόκειται, έν περιπτώσει κατα
δίκης, είς πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς χιλίας λίρας ή εις φυλάκισιν 
διά χρονικόν διάστημα μή υπερβαίνον τά Τρία έτη ή είς άμφοτέρας τάς 
ποινάς του προστίμου καί φυλακίσεως· προσέτι, έάν τό τοιούτον πρό
σωπον είναι πρόσωπον δπερ κατεδικάσθη δι* αδίκημα ώς έν τω έδαφίω 
Π) ειδικώς καθορίζεται, θά έπιβάλληται αύτώ διά τό φορολογικόν έτος 
άναφορικώς πράς τό όποιον διαπράττεται τό αδίκημα, ποσόν φόρου 
τριπλάσιον τοΰ κανονικώς έπιβλητέου επί τοϋ αληθούς συνολικού 
εισοδήματος άναφορικώς προς τό έν λόγω έτος. επιπροσθέτως τοΰ 
κανονικώς έπιβλητέου φόρου. Ό τοιούτος πρόσθετος φόρος ό επι
βαλλόμενος δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου θά είναι άνακτητός κοτά 
τους έν τω παρόντι Νόμω προβλεπόμενους τρόπους. 

(4) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου, κατάστασις, δήλωσις. 
άπαίτησις, κατάλογος, λογαριασμοί, έγγραφα ή στοιχεία θά λογίζωνται 
ψευδή έν τινι ούσιώδει λεπτομέρεια, εάν οιαδήποτε πληροφορία ή ποσόν 
δπερ κανονικώς ώφειλε νά περιληφθή έν αύτοΐς παραλείπηται έκ τούτων. 

65. Πάν πρόσωπον δπερ αρνείται, παραλείπει ή αμελεί νά δώο η 
είδοποίησιν ή νά ύποβάλη δηλώσεις ή καταλόγους ή νά παράσχη στοι
χεία ή νά εκτέλεση οιονδήποτε καθήκον έπιβαλλόμενον ύπό τών διατά
ξεων τοΰ παρόντος Νόμου, ώς και πάν πρόσωπον δπερ παραβαίνει 
καθ* οιονδήποτε έτερον τρόπον τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου 
θά·εΐναι ένοχον αδικήματος κατά του παρόντος Νόμου καί θά υπόκειται, 
έν περιπτώσει καταδίκης, είς πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς εκατόν 
λίρας ή είς φυλάκισιν διά χρονικόν. διάστημα μή υπερβαίνον τους εξ 
μήνας, ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας, έκτος έάν έτερα τις κύρωσις. 
προβλέπεται είδικώς διά τό τοιούτον αδίκημα. 

66. "Ο Διευθυντής δύναται νά συμβιβάση οιονδήποτε αδίκημα κατά 
τοΟ παρόντος Νόμου ώς καί, πρό τής εκδόσεως της αποφάσεως τοϋ 
Δικαστηρίου, δικαστικά διαβήματα ληφθέντα δυνάμει τούτου. 

67. Τά δικαστικά μέτρα τά λαμβανόμενα δυνάμει των διατάξεων τοϋ 
παρόντος Νόμου εναντίον προσώπου τινός δι* αδίκημα κατά τοΟ 
παρόντος Νόμου δεν θά έπηρεάζώσι ποινικός διώξεις αΐτινες δυνατόν 
νά γίνωσι βάσει οίουδήποτε έτερου,νόμου. 

68.—(Ι) Παρά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου ή ύποχρέωσις 
περί φορολογίας οίουδήποτε έν ταΐς ΠεριοχαΤς Κυριάρχων Βάσεων 
διαμένοντος ή εργοδότουμένου προσώπου επιβάλλεται, καθορίζεται 
είσπράττεται καί καταβάλλεται συμφώνως των διατάξεων τής Συμφωνίας 
'Εγκαθιδρύσεως. 

(2) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου δ δρος «Συμφωνία 
Εγκαθιδρύσεως» σημαίνει τήν Συμφωνίαν τήν συναφθεΤσαν σχετικώς μέ 
τήν έγκαθίδρυσιν τής Κυπριακής Δημοκρατίας καί υπογραφεΐσαν έν 
Λευκωσία τήν Ι6ην Αυγούστου, I960, περιλαμβάνει δέ τήν Άνταλλαγήν 
Α •'**·οινώσεών. 
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69.—(I) To Έκτελεστικόν Συμβούλιον δύναται νά θεσπίζη Κανονι
7μούς αναφερομένους είς τήν βεβαίωσιν, έπιβολήν, εϊσπραξιν καϊ 
άνάκτησιν τοϋ φόρου έπ! αποδοχών ώ ς αύται καθορίζονται έν τω 
άρθρω 57. Oi τοιούτοι Κανονισμοί δύνανται νά περιλαμβάνωσι δια
τ ά ξ ε ι ς 

(η) απαιτούσας παρά παντός προσώπου καταβάλλοντος άποδοχάς 
ή ποσόν τι έναντι αποδοχών όπως παρακράτηση, κατά τόν 
χρόνον της πληρωμής τών αποδοχών, φόρον ύπρλογιζόμενον 
βάσει πινάκων έτοιμαζομένων ύπό τοΰ Διευθυντού καΐ καθι
στώσας τά υπόχρεα είς παρακράτησιν πρόσωπα υπόλογα 
έναντι τοΰ Διευθυντού 

(/IJ περί της προσαγωγής και επιθεωρήσεως ύπό τοϋ Διευθυντού 
ή έτερου δεόντως εξουσιοδοτημένου υπό του Διευθυντού 
προσώπου , μισθολογίων και λοιπών έγγραφων ή* καταστάσεων 
προς τόν σκοπόν όπως ίκανοποιηθή ό Διευθυντής ότι φόρος 
έχει παρακρατηθή καΐ παρακρατείται ουμφώνως τοις Κανο
νισμοΐς και ότι εκκαθαρίσεις τού παρακρατουμένου φόρου 
κατά τους Κανονισμούς υποβάλλονται κανονικώς· 

(γ) περί της εισπράξεως καΐ ανακτήσεως, εϊτε δια παρακρατήσεως 
έξ εισοδήματος καταβαλλομένου έν οίωδήποτε τών επομένων 
ετών είτε κατ άλλον τινά τρόπον, φόρου άναφορικώς προς 
άποδοχάς έφ* ών ό παρών Νόμος εφαρμόζεται, όστις φόρος 
δέν παρεκρατήθη ή άλλως άνεκτήθη κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
έτους· 

(ό) κανονισμούς πλην τών αιτίων αποτελούντων λόγον προσφυγής, 
και 

οί έν παραγράφω (α) αναφερόμενοι πίνακες θά συντάσσωνται κατά 
τοιούτον τρόπο* io#T£ νά έξασφαλίζηται, έφ* όσον τούτο είναι δυνατόν, 
ή παρακράτησις τού όλου φόρου τού πληρωτέου έπι τών αποδοχών 
φυσικού τίνος προσώπου δι* οιονδήποτε φορολογικόν έτος έκ τών 
αποδοχών α'ίτινες κατεβλήθησαν αυτώ κατά το έν λόγω έτος. 

(2) Το Έκτελεστικόν Συμβούλιον δύναται νά θεσπίζη Κανονισμούς 
διά τήν εφαρμογών συμβάσεων γενομένων δυνάμει τοΰ άρθρου 47. 

(3) Τό Έκτελεστικόν Συμβούλιον θά θεσπίζη Κανονισμούς διά τήν 
έν γένει έφαρμογήν τών διατάξεων τ- ~> παρόντος Νόμου και διά τοιαύτα 
άλλα θέματα περί ών ό παρών Νόμος απαιτεί ή προνοεί τήν θέσπισιν 
κανονισμών και δύναται επίσης νά θεσπίζη Κανονισμούς περί παντός 
θέματος έφ' όσον ή θέσπισις τοιούτων Κανονισμών κρίνεται σκόπιμος 
διά τήν εφαρμογής τοϋ παρόντος Νόμου. 

(4) ΟΙ μή συμμορφούμενοι ή παραβαίνοντες τάς διατάξεις οιουδήποτε 
Κανονισμού θεσϊτ,ισ»έντος δυνάμει τού παρόντος άρθρου θά είναι 
ένοχοι αδικήματος «ατά τοϋ παρόντος Νόμου. 

(5) ΟΙ συμφώνως τώ παρόντι άρθρω θεσπιζόμενοι Κανονισμοί θά. 
δημοσιεύωνται έν τ | Έπισήμω Έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ. 
(Ι) Τά εντός τοD 1961 κατακρατηθέντα ποσά έκ τών μελών τής Δημο

σίας "Υπηρεσίας τής Συνελεύσεως θεωρούνται ώ ς επιβληθείς είς αυτούς 
φόρος καϊ καταγράφονται ώ ς εΙσόδημα τοΰ Παγίου Ταμείου τής Συνε
λεύσεως. 

(2) Τά ποσά άτινα πάς εργοδότης, συμπεριλαμβανομένων καϊ τών 
Κυβερνήσεων τής Δημοκρατίας και τών Κυριάρχων Περιοχών τών 
Βάσεων, κατεκράτησεν ώς φόρον εισοδήματος θεωρείται ώ ς προσωπικός 
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φόρος επιβληθείς διό τό £τος 1961 ύπό τής Τουρκικής Κοινοτικής Συνε
λεύσεως *gai' πάς τοιούτος εργοδότης, είς ήν περίπτωσιν Εχει κατα
θέσει είς χά Ταμεία της Δημοκρατίας, ή "Αρμοδία "Αρχή τής Δημοκρατίας 
όφειλα ν ^ τ ά καταβολή είς τό Πάγιον Ταμείον τής Τουρκικής Κοινο
riK$K Σιί^λεύσεως. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
(Αρθρον 22.) 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ. 
Κ Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου 

εδαφίων ol έν δρθρω 27 προβλεπόμενοι συ>τελεστ 
είναι ώς εκτίθενται κατωτέρω

Φορολογητέον 
ΕΙσόδημα 

"Εφ* εκάστης λίρας μέχρι ποσοΰ £350 
Έφ" εκάστης λίρας ύττέρ τάς £350 μέχρι £500 

» · £500 » £1.000 
» £1.000 » £1.500 
» £1,500 » £2.000 
» £2.000 » £2,500 
» £2.500 » £3.000 
» £3.000 » £3,500 
» £3.500 ' » £4.000 
» £4.000 » £5,000 
» £5.000 » £6.000 
» £6.000 » £10.000 
» £10,000 

και των επομένων 
αι φορολογίας θά 

Φορολογικός 
Συντελεστής 

Μηδέν 
50 μίλς 
75 » 

100 » 
225 » 
325 » 
425 » 
500 » 
600 » 
650 » 
700 » 

s 750= » 
. . 800 » 

2. Πάς φορολογούμενος δστις είναι ανύπανδρος τήν τελευταίαν 
ή μέρα ν τοΟ έτους εκτιμήσεως καΐ του οποίου τό φορολογητέον βασικόν 
εΐσόδή μα αποτελείται εξ απολαβών μισθωτών υπηρεσιών, κα ίπας δστις 
ήτο ανύπανδρος τήν τέλέυταίαν ήμέραν του έτους εκτιμήσεως θά κατα
βάλλει 20% έττιπρόσθετον τοΟ έν τώ Παραρτήματι του εδαφίου ( l ) n p o r 
βλεττομένου ττρσρϋ··'■:· ' ' 
··.; Νοείται δτι είς περίπτωσιν καθ"1 ή ν τό ποσόν το 0 καταβαλλομένου 
φόρου ύηερβαΐντι τ ι ς £40 τό έγ λόγω έπιπρόσθετογ ποσόν αυξάνεται 
είς?40% επί τοΟ π ο σ ρ Ο τ ρ Ο φ ό ρ ρ υ τ ο Ο υπερβαίνοντος τάς £40 : 

Νοείται επίσης δτι. τό τριοΟτρν έπιπρόσθετον Trogpv είς ουδέν ϊ τος 
θά UTTcppaiyrj; Υας £8% 

3. ΑΙ εταιρεία ι κ α ) δ λ α ι όΐ οργανώσεις μετά ή ϋνέυ νρμίκής προσιυπι
κότητος; κατά βάλλουν 425 μίλς έφ' έκαστης φορολογητέας λίρας t o 0 
Ιΐσοδήμά^ός των. 

»*Ει\ΛΓώβ̂  Ιν τφ Timoypotynitp τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν ΛβυκωοΙα. 


