
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΓΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύττ" Άρ. 196 της Ιης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1962 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ II 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 
Τοΰ Προέδρου της Δημοκρατίας ύπογράψαντος την 27ffv 'Οκτωβρίου 1962, 

τον παρόντα Νόμον της 'Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως, δημοσιεύεται 
ούτος συμφώνιος τΰ) "Αρθρω 104 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 18 τοΰ 1962. 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ω Ν ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΕΠΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ 
Μέρος Πρώτον 

ΓΕΝΙΚΑ1 Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 

J. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί 'Επιβολής Συνοπτικός 
Προσωπικών Εισφορών έπί Μελών της Ελληνικής Κοινότητος δια τό τίτλος. 
"Ετος 1962 Κοινοτικός Νόμος τοΰ 1962. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, εκτός έάν άλλως εμφαίνεται έκ τοΰ κει 'Ερμηνεία. 
μένου

ν ανίκανοι, δια τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου, λογίζονται 
οι ακόλουθοι : οι ανήλικοι, οι παράφρονες, οι όλιγοφρενεΐς, ώς και 
παν έτερον πρόσωπον δπερ, λόγω πνευματικής τίνος νόσου, στε
ρείται τής χρήσεως τοΰ λογικού" 

«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν' 
«Διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων» σημαίνει τον 

Διευθυντήν του Τμήματος 'Εσωτερικών Προσόδων τής Δημοκρα
τίας' 

«έξηρτημένον πρόσωπον» σημαίνει τήν σύζυγον προσώπου τινός 
ή παν άγσμον τέκνον αύτοΰ μή συμπληρώσαν τό δέκατον δγδοον 
έ'τος τής ηλικίας του, περιλαμβάνει δέ και τά συμπληρώσαντα τό 
δέκατον δγδοον έτος τής ηλικίας αυτών άγαμα θήλεα τέκνα ώς 
και πάν άρρεν τέκνον, δπερ, άν και συνεπλήρωσε τό δέκατον 
δγδοον έτος τής ηλικίας αύτου, συντηρείται εισέτι υπό τών γονέων 
του ή του έτερου τών γονέων του' 

«εταιρεία» σημαίνει πάσαν έταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης 
συσταθεΐσαν ή έγγραφε ϊσαν δυνάμει παντός έν τή Δημοκρατία 
ισχύοντος νόμου, ώς και πάσαν έταιρείαν ήτις, άν και συνέστη 
ή ενεγράφη έκτος τής Δημοκρατίας, διεξάγει επιχειρήσεις ή κέκτη
τα ι γραφεΐον ή Μδραν εργασιών έν Κύπρω κατά τό μέτρον τής 
συμμετοχής εις τάς εταιρείας ταύτας προσώπων άτινα είναι 
μέλη τής Ελληνικής Κοινότητος. 

(77) 
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«"Εφορος» σημαίνει τόν "Εφορον έπί τοΟ Φόρου Εισοδήματος 
της Δημοκρατίας, τόν έπί τούτω διοριζόμενον δυνάμει τών διατά

58τοϋΐ96ΐ. ξεων του άρθρου 3 του περί Φορολογίας τοΟ Εισοδήματος (Ξένων 
Προσώπων) Νόμου της Δημοκρατίας' 

«Καθορισθέν», μετά τών γραμματικών αυτού* παραλλαγών, ση
μαίνει τ ι κοτθορισθέν έν Κανονισμοΐς γενομένοις δυνάμει του εδα
φίου (2) του άρθρου 74' 

«κερδαινόμενον εΙσόδημα» σημαίνει πάν εισόδημα κτώμενον 
έξ εμπορικών ή βιομηχανικών έν γένει επιχειρήσεων, έκ της 
ασκήσεως επιτηδεύματος ή* βιοτεχνίας τινός, έξ ελευθερίου ή άλλου 
τινός επαγγέλματος, έκ μισθωτών υπηρεσιών, συντάξεων ή άλλων 
ετησίων προσόδων καταβαλλομένων λόγω ή άναφορικως προς 
παρωχημένος μισθωτάς υπηρεσίας' 

«κηδεμών» οσάκις χρησιμοποιήται έν σχέσει προς πρόσωπον 
άνήλικον περιλαμβάνει και τόν γονέα του ανηλίκου' 

«Κυρίαρχοι ΠεριοχαΙ τών Βάσεων» σημαίνει την υπό Βρεττανικήν 
Κυριαρχίαν Περιοχήν της Βάσεως 'Ακρωτηρίου ώς κα ι την υπό 
Βρεττανικήν Κυριαρχίαν Περιοχήν της Βάσεως Δεκέλειας, ώς 
αδται καθορίζονται έν τω άρθρω 1 της Συνθήκης .'Εγκαθιδρύσεως 
της Δημοκρατίας, ήτις υπεγράφη έν Λευκωσία τήν 16ην Αυγούστου 
I960' 

«μέλος της Ελληνικής Κοινότητος» έχει τήν ε'ις τόν δρον τούτον 
άποδιδομένην έ'ννοιαν ύπό της παραγράφου 4 τοΟ άρθρου 88 τοΰ 
Συντάγματος' 

«οργανισμός προσώπων» σημαίνει οιονδήποτε όργανισμόν προ
σώπων—μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος— ώς κα ι πασαν έται

. ρείαν, αδελφότητα ή άλλην έ'νωσιν προσώπων, κεκτημένην νομικήν 
προσωπικότητα ή μή' 

«προσωπική εισφορά» έχει τήν ε'ις τόν δρον τούτον άποδιδομένην 
έννοιαν ύπό της παραγράφου 1 (στ) τοΰ άρθρου 87 του Συντάγ
ματος' 

«πρόσωπον» σημαίνει οιονδήποτε φυσικόν πρόσωπον δπερ είναι 
μέλος της Ελληνικής Κοινότητος και περιλαμβάνει και «όργανι
σμόν προσώπων» κατά το μέτρον τής συμμετοχής είς αυτόν 
τοιούτων φυσικών προσώπων' 

«πρόσωπον διαμένον έν τινι τόπω», άναφορικώς προς φυσικά πρό
σωπα, σημαίνει παν φυσικόν πρόσωπον διαμένον έν τω τόπω έκεί
νω έξοίΐρέσει τοιαύτης φύσεως προσωρινών έκ του έν λόγω τόπου 
απουσιών οΐαι ουδόλως δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς άποστερουσαι 
τό πρόσωπον τούτο τοΰ δικαιώματος νά ίσχυρισθή δτι έχει τήν 
διαμονήν του έν τφ τόπω έκείνω. Αϊ έταιρειαι περιωρισμένης ευ
θύνης ή οργανισμοί προσώπων θά θεωρώνται ώς πρόσωπα έχοντα 
τήν διαμονήν των έν τω τόπω ένθα ασκούνται ό έλεγχος και ή 
διεύθυνσις τών εργασιών των' 

«Συνέλευσις» σημαίνει τήν 'Ελληνικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν' 
«Σύνταγμα» σημαίνει τό Σύνταγμα τής Κυπριακής Δημοκρα

τίας' 
«φορολογητέον εΙσόδημα» σημαίνει τό υπόλοιπον του αθροίσμα

τος τών εισοδημάτων προσώπου τινός έκ τών έν τω άρθρω 5 ειδι
κώς καθοριζομένων πηγών, τό εναπομένον μετά τήν άφαίρεσιν 
τοιούτων ποσών οία ό παρών Νόμος επιτρέπει* 

«φορολογικόν έτος» σημαίνει τήν περίοδον τών δώδεκα μηνών 
τήν αρχομένη ν τήν πρώτην Ιανουαρίου 1962' 

«φόρος» σημαίνει τήν δυνάμει του παρόντος Νόμου υπό μορφήν 
φόρου έπί του εισοδήματος έπιβαλλομένην προσωπική ν είσφοράν. 
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58 του 1961. 

Μέρος Δεύτερον 

Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

3.—(1) Διά τήν έπιβολήν της Οπό του παρόντος Νόμου προνόου "Εφορος 
μένης εΙσφορας και διά τήν καλήν καΐ πιστήν έφαρμογήν αύτοΟ ή 
Συνέλευσις διά του παρόντος Νόμου τη συγ καταθέσει τοΟ 'Υπουρ
γικού Συμβουλίου αναθέτει είς τόν "Εφορον δπως έξ ονόματος αύτης 
προβαίνη είς πασαν ένέργειαν, ή ν ήθελε κρίνει άναγκαίαν ή σκόπιμον 
διά τήν έφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

(2) Ή άσκησις εξουσιών κα ι αρμοδιοτήτων αναφερομένων είς τήν 
έψαρμογήν του παρόντος Νόμου δύναται νά άνατίθηται υπό τοΟ 'Εφό
ρου είς έτερον ή έτερους Λειτουργούς του Τμήματος Εσωτερικών 
Προσόδων. 

4.—(1) Πάν πρόσωπον άσκοΟν καθήκοντα ή τελούν έν τη ύπηρε '
Υ
™ΙΡ*

σία της εφαρμογής τοΟ παρόντος Νόμου υποχρεούται νά θεωρη καΐ %%£*" mv 
τηρη ώς απόρρητον καί έμπιστευτικόν παν στοιχεΐον περιερχόμενον 
είς γνώσιν αύτου, πασαν φορολογικήν δήλωσιν ώς καί πόα/ έγγραφον 
ή φορολογικόν κατάλογον αναφέρομενον είς τό είσόδημα οιουδήποτε 
προσώπου, καί θά υπογραφή επί τούτω δήλωσιν όμοίαν της διαλαμ
βανομένης έν έδαφίω (1) του άρθρου 4 του περί Φορολογίας τοΰ Εισο
δήματος (Ξένων Προσώπων) Νόμου της Δημοκρατίας ενώπιον Δικα
στού του "Επαρχιακού Δικαστηρίου. 

(2) Πρόσωπον λαμβάνον γνώσιν στοιχείου τινός ή έχον ύπό τόν 
έ"λεγχόν του ή δυνάμενον νά πληροφορηθή τό περιεχόμενον έγγρα
φου, φορολογικής δηλώσεως ή φορολογικού καταλόγου αναφερομέ
νου είς τό είσόδημα οιουδήποτε άλλου προσώπου, υποχρεούται νά 
«πέχη άπό πάσης μεταδόσεως ή κοινοποιήσεως ή άποπείρας μετα
δόσεως ή κοινοποιήσεως του περιεχομένου τούτων εκτός είς περιπτώ
σεις καθ* άς ή μετάδοσις ή κοινοποίησις γίνεται διά τους σκοπούς 
τοΟ παρόντος Νόμου : 

Νοείται δτι ό Υπουργός των Οίκονομικών δύναται νά εξουσιοδό
τηση τήν μετάδοσιν ή κοινοποίησιν των είρημένων στοιχείων, ή του 
περιεχομένου τοιούτων έγγραφων, φορολογικών δηλώσεων καί κα
ταλόγων είς πρόσωπον ή εϊς πρόσωπα άτινα ήθελεν ούτος είδικώς 
καθορίσει. 

(3) 'Οσάκις, δυνάμει συμβάσεως γενομένης μετά της Κυβερνή
σεως ετέρας χώρας, προβλέπεται παροχή εκπτώσεως έκ τοΟ φόρου 
είσοδήματος άναφορικώς προς καταβολήν φόρου έν τη Δημοκρατία, 
ή ύπό του παρόντος άρθρου επιβαλλομένη ύποχρέωσις προς τηρησιν 
του απορρήτου ουδόλως παρακωλύει τήν προς τάς αρμοδίας αρχάς 
της Κυβερνήσεως της έν λόγω χώρας κοινοποίησιν στοιχείων άτινα 
κρίνονται αναγκαία διά τόν καθορισμόν της έν έκαστη περιπτώσει 
παρασχετέας εκπτώσεως οσάκις τό ύποκείμενον τοΟ φόρου αίτηται 
βκπτωσιν έκ του έν τη Δημοκρατία ή έν τη είρημένη χώρα καταβλη
τέου φόρου είσοδήματος. 

Μέρος Τρίτον 

ΕΠΙΒΟΛΗ Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

5.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου διά τό Άντικεΐ
φορολογικόν έτος 1962 επιβάλλεται, προς κάλυψιν τοΟ έν τω" προ μβνον 
Οπολογισμω διά τό βτος τοΟτο ελλείμματος, βάσει φορολογικών συν Φ

6
***»· 

τελεστών είδικώτερον έν τοις εφεξής καθοριζομένων, εϊσφορά επί τοΟ 
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είσοδήματος παντός προσώπου του κτώμενου ή προκύπτοντος έν τή 
Δημοκρατία ή αποστελλομένου καΐ λαμβανομένου εις την Δημοκρα
τίαν έκ των κατωτέρω αναφερομένων πηγών, ήτοι : 

(α) κέρδη ή άλλα οφέλη έξ οίασδήποτε εμπορικής ή βιομηχα
νικής επιχειρήσεως, έκ της ασκήσεως επιτηδεύματος ή βιο
τεχνίας τινός, έξ ελευθερίου ή άλλου τινός επαγγέλματος,' 
δι οίανδήποτε χρονικήν περίοδον ή τοιαύτη εμπορική ή βιο
μηχανική έπιχείρησις, επιτήδευμα, βιοτεχνία ή επάγγελμα 
καΐ αν ενασκηταΓ 

(β) κέρδη ή άλλα οφέλη έξ οιουδήποτε αξιώματος ή έκ μισθωτών 
υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του άν τό ύποκείμενον της φορολο
γίας ποτρέχη τάς υπηρεσίας αύτοΟ έν Κύπρω ή άλλαχου, περι
λαμβανομένης της κατ' έκτίμησιν ετησίας αξίας καταλύμα
τος, στέγης και διατροφής ή οικίας, ώς και παντός έτερου 
επιδόματος, χρηματικής ή άλλης μορφής, χορηγουμένου 
άναφορικώς προς παρεχομένας μισθωτάς υπηρεσίας' 

(γ) ή ετησία αξία ακινήτου περιουσίας και των έπ' αυτής έπε
νεχθεισών βελτιώσεων, τής χρησιμοποιούμενης ύπό του ίδιο 
κτήτου αυτής ή άλλου τινός προσώπου έκ μέρους τοΰ ίδιο 
κτητου δια σκοπούς Ιδιοκατοικήσεις ή ψυχαγωγίας ουχί 
βμως διά τόν σκοπόν κτήσεως κέρδους ή άλλου τινός Λφ̂  
λους. Ή τοιαύτη ετησία αξία λογίζεται ούσα 4% έπι τής 
αξίας τής τοιαύτης ακινήτου περιουσίας ώς αϋτη φαίνεται 
εγγεγραμμένη έν τοΐς βιβλίοις του Κτηματολογικού και Χω 
ρομετρικοΰ Τμήματος. Πρόσωπον δπερ, τη αδεία τοΰ ίδιο 
κτήτου, κατέχει τοιαύτην άκίνητον περιουσίαν άνευ κατά 
βολής μισθώματος θά λογίζηται κατέχον ταύτην έκ μέρους 
του Ιδιοκτήτου' 

(δ) μερίσματα, τόκοι, προεξοφλήματα' 
(ε) συντάξεις» ποσά είσοδήματος πληρωτέα δυνάμει αποφάσεως 

του δικαστηρίου ή δρου τεθέντος έν διαθήκη ή συμβάσει, 
ώς καΐ έτήσιαι Ισόβιοι ή δι' ώρισμένην περίοδον καταβαλ
λόμεναι πρόσοδοι' 

(ζ) μισθώματα, δικαιώματα, δικαιώματα πνευματικής ίδιοκτη 
οίας ώς καΐ εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή 
•κέρδη προκύπτοντα έκ περιουσίας, περιλαμβανομένης και 
τής αξίας του οφέλους του κτώμενου διά των ύπό του μισθω
τού έπενεχθεισών επί οίκοδομών, κτιρίων ή άλλων £ρνων 
προσθηκών ή τροποποιήσεων ή αμφοτέρων, είς περιπτώσεις, 
καθ* άς αί τοιαυται προσθήκαι ή τροποποιήσεις, ή άμφότεραι, 
άμα τή λήξει τής μισθώσεως, περιέρχονται κατά κυριότητα 
εΓς τόν Ιδιοκτήτην : 

Νοεϊταα οτι ή αξία τοΟ τοιούτου οφέλους δέν θά λογίζηται 
ώς υπερβαίνουσα τήν συνολικήν δαπάνην, ήτις έγένετο διά 
τάς τοιαύτας προσθήκας ή τροποποιήσεις, ή άμφοτέρας : 

Νοείται, επίσης, δτι διά τους σκοπούς τής παρούσης παρα
γράφου ή αξία τοΟ τοιούτου οφέλους θά κατανέμηται όμοιο
μόρφως επί τής βραχυτέρας των δύο ακολούθων περιόδων, 
ήτοι τής περιόδου τής μισθώσεως ή τής περιόδου των πέντε 
ετών 

(η) κέρδη προκύπτοντα έκ γεωργικής ή κτηνοτροφικής nvot, 
επιχειρήσεως, περιλαμβανομένου παντός μεριδίου κέρδους 
f\ άλλης τινός αντιπαροχής λαμβανομένης ή πληρωτέας διά 
τήν έν τί} "«οιαύττ) επιχειρήσει χρήσιν κεφαλαίου, περιουσίας. 
σπόρων Λ ζώων* 
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(θ) παν άλλο έτήσιον κέρδος ή βφελος μή περιλαμβανόμενον 
έν τι νι των ανωτέρω παραγράφων. 

(2) Διά τους σκοπούς τοΟ παρόντος άρθρου— 
(α) τό δλον είσόδημα τό κτώμενον Οπό προσώπου τινός έκ κερ

δών ή άλλων οφελών έξ οίασδήποτε εμπορικής, βιομηχανι
κής ή άλλης τινός επιχειρήσεως θά λογίζηται ώς κτηθεν έν 
τη Δημοκρατία, έάν ό έλεγχος καΐ ή διεύθυνσις της τοιαύτης 
επιχειρήσεως άσκώνται έν τη Δημοκρατία" 

(β) τό δλον εΙσόδημα τό κτώμενον υπό προσώπου ασκούντος 
έλευθέριον επάγγελμα έν τη Δημοκρατία έκ της ασκήσεως 
του τοιούτου επαγγέλματος έκτος τής Δημοκρατίας θά 
λογίζηται ώς εΙσόδημα κτηθέν έν τη Δημοκρατία* 

(γ) παν εΙσόδημα έφ* οδ δέν επεβλήθη φόρος έν τη Δημοκρα
τία καΐ δπερ διατίθεται έκτος τής Δημοκρατίας υπό προσώ
που διαμένοντος έν τη Δημοκρατία προς— 

(i) αποπληρωμή ν δανείου συναφθέντος έν τη Δημοκρατία 
ή των τόκων του οϋτω συναφθέντος δανείου, ή 

(ii) άποπληρωμήν δανείου συναφθέντος έκτος της Δημοκρα
τίας καΐ οΟτινος τό ποσόν ελήφθη ή μετεφέρθη έν τη 
Δημοκρατία, ή 

(iii) άποπληρωμήν δανείου συναφθέντος προς τόν σκοπόν 
τής ολικής ή μερικής εξοφλήσεως δανείου τινός έκ 
των έν ταΐς παραγράφοις (ί) ή (ii) είδικώς καθοριζο
μένων, 

θά λογίζηται ώς εΙσόδημα άποσταλέν εις τήν Δημοκρατίαν 
και ληφθέν έν αύτη' 

(δ) ό δρος «εμπορική έπιχείρησις» περιλαμβάνει καί πασαν 
βιομηχανίαν ή οίανδήποτε έτέραν έπιχείρησιν ένέχουσαν 
τόν χαρακτήρα εμπορίας. 

(3) 'Ανεξαρτήτως οίασδήποτε διατάξεως του* παρόντος Νόμου, 
οιονδήποτε εΙσόδημα κτώμενον έκτος τής Δημοκρατίας ύπό προσώ
που όπερ είναι Κύπριος εγκατεστημένος έκτος τής Δημοκρατίας έκ : 

(i) τής διεξαγωγής έκτος τής Δημοκρατίας εμπορικής ή βιομη
χανικής τίνος επιχειρήσεως, ό έλεγχος και ή διαχείρισίς 
τής οποίας δέν ασκούνται έν τή Δημοκρατία' ή 

(ii) τής ασκήσεως έκτος τής Δημοκρατίας επιτηδεύματος, ελευθε
ρίου ή άλλου τινός επαγγέλματος ή έκ μισθωτών υπηρε
σιών ή 

(iii) συντάξεως, ετησίας ίσοβίου ή δι" ώρισμένην περίοδον κατα
βαλλομένης τινός προσόδου, μερισμάτων, τόκου, μισθώματος 
ή άλλου παρομοίου είσοδήματος προκύπτοντος έξ οίασδή
ποτε πηγής έκτος τής Δημοκρατίας, 

δέν θά υπόκειται είς φορολογίαν δταν τό τοιούτον εΙσόδημα έμβάζηται 
είς τήν Δημοκρατίαν μέσω Τραπέζης λειτουργούσης έν τή Δημοκρα
τία, ή μεταφέρηται είς τήν Δημοκρατίαν δι' άλλης τινός δδοΟ, περί 
ής τό ένδιαφερόμενον πρόσωπον ήθελε παράσχε» εξηγήσει*, προς 
πλήρη Ικανοποίησιν τού Εφόρου : 

Νοείται δτι Κύπριος εγκατεστημένος είς τάς Κυριάρχους Περιοχάς 
των Βάσεων δέν θά θεωρήται διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου 
δτι είναι εγκατεστημένος έκτος τής Δημοκρατίας. 
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Βάσιςτής 
φορολογίας. 

Διά τούς σκοπούς του παρόντος εδαφίου «Κύπριος» σημαίνει : 
(α) πάν φυσικόν πρόσωπον τό όποιον πρό της 16ης Αυγούστου 

1960, κατέστη Βρεττανός υπήκοος δυνάμει των διατάξεων 
των περί Προσαρτήσεως της Κύπρου Διαταγμάτων έν Συμ
βουλίω του 1914 έως 1943, ή τό όποιον μετά τήν 16ην Αυγού
στου του 1960 κατέστη πολίτης της Δημοκρατίας, ή 

(β) φυσικόν πρόσωπον τό όποιον έγεννήθη έν τη Νήσω της 
Κύπρου, ή 

(γ) φυσικόν πρόσωπον καταγόμενον έξ άρρενογονίας έκ τοι
ούτου -ιτροσώπου ώς εΐρηται έν παραγράφω (α) η (β) της 
παρούσης επιφυλάξεως. 

6. Διά τό φορολογικόν έ'τος επιβάλλεται και είσπράττεται φόρος 
έπι του φορολογητέου εισοδήματος παντός προσώπου του κτηθέντος 
κατά τό έτος τό άμέσο)ς προηγούμενον του Φορολογικού έτους : 

Νοείται δτι διά τόν προσδιορισμόν του φορολογητέου εισοδήματος 
προσώπου δπερ κτάται τό είσόδημα αύτου έξ αποδοχών, ώς αύται 
καθορίζονται έν τω άρθρω 61, καΐ διά τούς σκοπούς τοΰ Δεκάτου 
Τετάρτου Μέρους και του άρθρου 74, αϊ άποδοχαί τοΰ προηγουμένου 
της φορολογίας οικονομικού έτους θα υποκαθίστανται υπό των απο
δοχών του φορολογικού έτους. 

ΕΙδικοΙ 
περίοδοι 
φορολογίας. 

 7. Είς περιπτώσεις καθ 'άς ό "Εφορος 'ικανοποιείται δτι πρόσωπον 
τ ι κλείει κατά συνήθειαν τούς λογαριασμούς της εμπορικής, βιομηχα
νικής ή άλλης του επιχειρήσεως καθ' ^\μέραν διάφορον της ημέρας 
της αμέσως προηγουμένης του φορολογικού έτους, ό "Εφορος δύνα
ται νά έπιτρέψη δπως τά κέρδη της επιχειρήσεως του προσώπου 
τούτου λογίζωνται, διά τούς σκοπούς του παρόντος Νόμου, βάσει του 
είσοδήματος του έτους του λήγοντος κατά τήν Ιδίαν ήμερομηνίαν 
έν τω έτει τω αμέσως προηγουμένω του φορολογικού καθ' ήν είθισται 
νά κλείωνται ol λογαριασμοί της επιχειρήσεως. 

Μη φορολο
γητέον είσό
δημα. 

8.—(1) Διά τούς σκοπούς του παρόντος Νόμου δεν λογίζεται ώς 
φορολογητέον είσόδημα— 

(α) τά έξοδα παραστάσεως τά καταβαλλόμενα είς τούς "Ελλη
νας 'Υπουργούς, τόν Πρόεδρον της Βουλής των 'Αντιπρο
σώπων καΐ τά Ελλην ι κά μέλη της Βουλής των 'Αντιπρο
σώπων, τόν Πρόεδρον της 'Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύ
σεως καΐ τά μέλη αυτής* 

(β) τά καθαρά έσοδα πάσης τοπικής αρχής, έφ' δσον ταΰτα 
δέν προκύπτουν έξ εμπορικής, βιομηχανικής ή άλλης τινός 
επιχειρήσεως ασκούμενης ύπό της τοπικής αρχής' 

(γ) τά καθαρά έσοδα παντός φιλανθρωπικού Ιδρύματος, έχον
τος δημόσιον χαρακτήρα, τά προερχόμενα έκ των έν τω 
άρθρω 5 είδικώς καθοριζομένων πηγών έφ' δσον ταύτα δα
πανώνται εντός 2 ετών άπό του έτους καθ' δ έκτήθησαν διά 
τούς αποκλειστικώς φιλανθρωπικούς σκοπούς τοΟ Ιδρύμα
τος. 

Ό δρος «φιλανθρωπικός σκοπός» έν τή ύποπαραγράφω 
ταύτη περιλαμβάνει οίονδήποτε σκοπόν διά τήν άνακούφισιν 
της πενίας, τήν προαγωγών τής θρησκείας ή της εκπαιδεύ
σεως ή οίονδήποτε σκοπόν δημοσίας ωφελείας καθοριζό
μενον διά πράξεως τής Συνελεύσεως" 
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(δ) παν κατ' άποκοπήν καθοριζομενον ποσόν, δπερ λαμβάνεται 
δίκην φιλοδωρήματος χορηγουμένου έπί τη άφυπηρετήσει 
η ύπό μορφήν μετατροπής συντάξεως, επιδόματος θανάτου 
ή ώς έφ' άπαξ άποζημίωσις λόγω θανάτου ή σωματικής 
βλάβης" 

(ε) τό είσόδημα τό πηγάζον έξ υποτροφίας ή ετέρας εκπαιδευ
τικής προικοδοτήσεως χορηγηθείσης εις πρόσωπον, δπερ 
φοίτα τακτικώς είς πανεπιστήμιο ν, κολλέγιον, σχολεΐον ή 
έτερον τ ι άνεγνωρισμένον έκπαιδευτικόν ίδρυμα" 

(στ) ποσά άντιπροσωπεύοντα κεφάλαιον, καταβαλλόμενα εις 
φυσικά πρόσωπα λόγω εισφορών, αΐτινες δυνάμει τοΟ 
άρθρου 17 εκπίπτονται έκ τοΟ φορολογητέου είσοδήματος" 

(η) τό είδικόν δι ' ύπηρεσίαν έν τω έξωτερικώ επίδομα, τό κατα
βαλλόμενον είς πρόσωπα τελούντα έν τή υπηρεσία τής Δη
μοκρατίας, νοουμένου δτι δ Υπουργός των Οίκονομικών ή 
ό 'Υπουργός των Εξωτερικών βέβαιοι δτι τό τοιούτον επί
δομα παρέχεται είς τά τοιαύτα πρόσωπα ώς άποζημίωσις 
δια τάς εκτάκτους δαπανάς άς ταύτα υφίστανται ώς έκ του 
δτι εΤναι υποχρεωμένα νά διαβιώσιν εκτός τής Κύπρου προς 
έκτέλεσιν τών καθηκόντων των' 

(θ) αί λόγω τραυμάτων ή αναπηρίας παρεχόμεναι συντάξεις 
είς μέλη του στρατοΰ τής Δημοκρατίας' 

(ι) φιλοδωρήματα παρεχόμενα είς μέλη του στρατού τής Δη
μοκρατίας δι ' υπηρεσίας παρασχεθείσας έν δσω τά μέλη 
ταΰτα ήσαν έν ενεργώ υπηρεσία' 

(κ) ναΟλα καταβαλλόμενα υπό τοΟ εργοδότου προς τον ύπάλ
ληλον και τά έξ αύτου έξηρτημένα πρόσωπα, δυνάμει του 
οικείου συμβολαίου υπηρεσίας ή βάσει του καθιερωμένου 
εθίμου του εργοδότου, έπί τή μεταβάσει του υπαλλήλου είς 
τό έξωτερικόν έπ' άδεια κατόπιν διετούς τουλάχιστον υπη
ρεσίας έν Κύπρω. 

(2) Ή Συνέλευσις δύναται δι* είδικής αποφάσεως δημοσιευομένηο 
έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας νά άπαλλάττη τής εισφο
ράς, είτε καθ' ολοκληρίαν είτε έν μέρει, ή ύπό δρους, τά κέρδη ή 
άλλα οφέλη πάσης δραστηριότητος ην ήθελε θεωρήσει ώς δραστη
ριότητα δημοσίας ωφελείας : 

Νοείται δτι ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων δύ
ναται νά έρμηνευθή ώς άπαλλάσσον άπό τοΟ φόρου τόν λαμβάνοντα 
οιονδήποτε μέρισμα, τόκον, φιλοδώρημα, μισθόν ή ήμερομίσθιον 
καταβληθέν ή πιστωθέν, έν δλω ή έν μέρει, έκ του έν τω παρόντι 
άρθρω προνοουμένου είσοδήματος : 

Νοείται περαιτέρω δτι ό τόκος ό περιλαμβανόμενος είς ποσόν 
κάταβαλλόμενον £κ τίνος ασφαλιστικού ταμείου εγκριθέντος ύπό τοΟ 
Εφόρου δυνάμει τών διατάξεων τής παραγράφου (δ) του εδαφίου 
(1) του άρθρου 17, είς συνδρομητήν τίνα έπί τή άφυπηρετήσει του, 
θά θεωρήται ώς είσόδημα κτηθέν ύπ' αύτου κατά τήν διάρκειαν τών 
ετών υπηρεσίας καθ' ας κατέβαλε συνδρομάς εις τό ταμεΐον έξ οΰ 
έγένετο ή πληρωμή, πάς δέ τοιούτος συνδρομητής θά υπόκειται είς 
φορολογίαν μόνον επί του ποσοΟ του τόκου δι ' οδ έπιστώθη ό λογα
ριασμός του κατά τό έτος τό αμέσως προηγούμενον του φορολογικού 
έτους. 

9. 'Εάν ό Υπουργός τών Οίκονομικών δυνάμει του άρθρου 9 του Κυβερνητικά 
περί Φορολογίας του Είσοδήματος (Ξένων Προσώπων) Νόμου τής Δάνεια. 
Δημοκρατίας του 1961, τή έγκρίσει τοΟ Υπουργικού* Συμβουλίου, 58τοθΐ96ΐ. 
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"Εκπτωσις 
6ιά τήν 
ενθάρρυνα ι ν 
εισαγωγής 
ξένου κεφα
λαίου έν τη 
Δημοκρατία. 
Χορηγού
μενοι 
εκπτώσεις. 

δια γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης έν τη έπισήμω έφημερίδι της 
Δημοκρατίας, δηλώση δτι ό τόκος ό πληρωτέος έτη παντός δανείου 
βαρύνοντος τάς δημοσίας προσόδους της Δημοκρατίας θά άπαλλάτ
τηται άπό του φόρου είσοδήματος, είτε γενικώς είτε άναφορικώς 
μόνον προς τόκον πληρωτέον είς πρόσωπα μη διαμένοντα έν τη Δη
μοκρατία, άπό της ημερομηνίας και. κατά τήν έκτασιν τήν ειδικώς 
καθοριζομένην έν τή γνωστοποιήσει ό τοιούτος τόκος δεν θά λογί
ζηται είς τόν ύπολογισμόν τοΰ φορολογητέου είσοδήματος. 

10. Είσόδημα δι* δ ό "Εφορος ικανοποιείται δτι έκτήθη υπό 
μορφήν τόκων έκ ξένου κεφαλαίου εισαχθέντος και έπενδυθέντος έν 
τη Δημοκρατία ύπό παντός προσώπου μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 
1959, καΐ της 31ης Δεκεμβρίου 1961, δεν θά λογίζηται ώς φορολογη
τέον βάσει τοΰ παρόντος Νόμου. 

11.—(1) Προς έξεύρεσιν του φορολογητέου είσοδήματος παντός 
προσώπου θά έκπίπτωνται άπασαι α'ι δαπάναι ας τό τοιούτο πρό
σωπον υπέστη εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς προς κτήσιν του 
είσοδήματος. Έν αύταΐς περιλαμβάνονται— 

(α) παν ποσόν δαπανηθέν εϊτε διά τήν έπισκευήν οικημάτων, 
μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων 
χρησιμοποιουμένων διά τήν κτήσιν τοΰ είσοδήματος, εϊτε 
διά τήν άνανέωσιν, έπισκευήν ή μετατροπήν οιουδήποτε 
εργαλείου, σκεύους ή έτερου αντικειμένου Ιτρός τούτο χρη
σιμοποιουμένου' 

(β) αϊ τσκτ ικαι συνεισφοραί αί καταδαλλόμεναι ύπό του εργο
δότου είς Ταμεΐον έγκεκριμένον ύπό του 'Εφόρου συμφώνως 
τή παραγράφω (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 17' 

(γ) αί ανεπίδεκτοι εισπράξεως απαιτήσεις οιασδήποτε εμπορι
κής ή βιομηχανικής επιχειρήσεως, επιτηδεύματος ή βιο
τεχνίας τινός, ελευθερίου ή. άλλου τινός επαγγέλματος, 
έάν ό "Εφορος ίκανοποιηθή δτι αί τοιαϋται απαιτήσεις κατέ
στησαν ανεπίδεκτοι εισπράξεως κατά τήν διάρκειαν του 
tlχους του αμέσως προηγουμένου του φορολογικού έτους 
και δτι τω δντι άπεσβέσθησαν δι ' οριστικής έγγραφης κατά 
τήν διάρκειαν του αύτου έτους, ανεξαρτήτως του γεγονότος 
δτι αί τοιαύται απαιτήσεις κατέστησαν πληρωτέαι προ της 
ενάρξεως του είρημένου έ'τους, ώς επίσης και τό ποσόν 
πάσης ειδικής προβλέψεως άναφορικώς προς επισφαλείς 
απαιτήσεις έν σχέσει τΐρός τάς όποιας ό "Εφορος ικανο
ποιείται* δτι κατέστησαν ή θά καταστώσι τελικώς άνεί
σπρακτοι : 

ΙΝοεΐται δτι οιονδήποτε ποσόν είσπραχθέν κατά τήν διάρ
κειαν τοΰ είρημένου έτους άναφορικώς προς ποσά προηγου
μένως, διαγραφέντα ή έκπτωθέντα ώς παριστώντα απαιτή
σεις ανεπίδεκτους εισπράξεως, θά λογίζηται , διά τους σκο
πούς τοΰ παρόντος Νόμου, ώς εϊσπραξις της εμπορικής 
ή βιομηχανικής επιχειρήσεως, τοΰ επιτηδεύματος ή βιοτε
χνίας, τοΰ ελευθερίου ή άλλου επαγγέλματος, διά τό έτος 
τοΰτο" 

(δ) αί δαπάναι δι' έπιστημονικάς έρευνας άς υπέστη πρόσωπον 
άσκοΰν έμπορικήν ή βιομηχανικήν τίνα έπιχείρησιν, επι
τήδευμα ή βιοτεχνίαν τινά, έλευθέριον ή άλλο τ ι επάγγελμα, 
έφ* δσον ό "Εφορος Ικανοποιείται δτι αί δαπάναι αΰται έγέ
νοντο προς χρήσιν και όφελος της εμπορικής ή βιομηχανικής 
ταύτης επιχειρήσεως, τοΰ επιτηδεύματος ή βιοτεχνίας ή τοΰ 
ελευθερίου ή άλλου επαγγέλματος : 

Νθ£ΐται δτι ουδεμία £κπτωσις θά χορηγήται δυνάμει τών 
διατάξεων της παρούσης παραγράφου διά τοιαύτας δαπά
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νας γενομένας δια την άπόκτησιν μηχανημάτων καΐ εγκα
ταστάσεων ή κτιρίων, περιλαμβανομένων και καταλυμάτων 
υπαλλήλων, άναφορικώς προς τάς οποίας δύναται να χορη
γηθώ έκπτωσις δυνάμει του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου: 

Νοείται περαιτέρω οτι πάσα τοιαύτη δαπάνη κεφαλαιου
χικής φύσεως, άναφορικώς προς τήν οποίαν δέν δύνανται να 
χορηγηθώσιν εκπτώσεις δυνάμει του άρθρου 12, θα κατανέ
μηται έξ ϊσου μεταξύ του έτους καθ' δ αυτή έγένετο και των 
πέντε αμέσως επομένων αύτου ετών" 

(ε) πάσα δαπάνη δι* άπόκτησιν προνομίων ευρεσιτεχνίας ή δι
καιωμάτων έν αύτοΐς, γενομένη υπό προσώπου ασκούντος 
έμπορικήν ή βιομηχανικήν τίνα έπιχείρησιν, επιτήδευμα 
ή βιοτεχνίαν τινά, έλευθέριον ή άλλο τ ι επάγγελμα, άναφο
ρικώς προς τήν οποίαν ό "Εφορος ήθελεν Ικανοποιηθή δτι 
έγένετο προς Οφελος της εμπορικής η βιομηχανικής ταύτης 
επιχειρήσεως, του επιτηδεύματος ή βιοτεχνίας ή του ελευθε
ρίου ή άλλου τούτου επαγγέλματος : 

Νοείται δτι πάσα τοιαύτη δαπάνη κεφαλαιουχικής φύσεως 
θά κατανέμηται, κατ' εϋλογόν τίνα κατά τήν κρίσιν του 
'Εφόρου τρόπον, έφ' δλης τής χρονικής διαρκείας του τοιού
του προνομίου ή δικαιώματος έν αύτώ : 

Νοείται περαιτέρω δτι παν ποσόν είσπραχθέν ή όφειλόμε
νον έκ τής πωλήσεως τοιούτων προνομίων ευρεσιτεχνίας 
ή δικαιωμάτων έν αύτοΐς, ή μέρους αυτών, ως και άπαντα 
τά δικαιώματα εκμεταλλεύσεως ή έτερον είσόδημα είσπρα
χθέν ή όφειλόμενον έκ τούτων θά περιλαμβάνηται εις το 
φορολογητέον είσόδημα' 

(ζ) δωρεαί και συνεισφορά! δι ' εκπαιδευτικούς, μορφωτικούς 
ή άλλους φιλανθρωπικούς σκοπούς γενόμεναι εις τήν Έλλη
νικήν Κοινότητα' 

(η) το δλον ή τοσούτον μέρος πάσης προσωπικής εισφοράς 
(άλλης ή εισφοράς ύπό μορφήν φόρου έπί του εισοδήματος), 
επιβαλλομένης έπί μελών τής Ελληνικής Κοινότητος δυνάμει 
οίουδήποτε κατά καιρόν ισχύοντος κοινοτικού νόμου, ώς ή 
Συνέλευσις ήθελεν εγκρίνει. 

Ή μέθοδος υπολογισμού τών κατά τάς διατάξεις του παρόντος 
έκπιπτωμένων ποσών θά είναι ώς ή καθορισθησομένη 

(2) 
άρθρου 
τοιαύτη. 

12.—(Ι) Έν τώ παρόντι άρθρω «στοιχεία παγίου ενεργητικού» 
σημαίνει εγκαταστάσεις, μηχανήματα ή κτίρια περιλαμβανομένων και 
καταλυμάτων τών υπαλλήλων, άτινα άνήκουσιν εις πρόσωπον άσκοΰν 
έμπορικήν ή βιομηχανικήν τίνα έπιχείρησιν, επιτήδευμα ή βιοτεχνίαν 
τινά, έλευθέριον ή άλλο τ ι επάγγελμα ή παρέχον μισθωτάς υπηρεσίας 
καί άτινα χρησιμοποιούνται ύπό τοϋ 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 "Εφορος Ικανοποιείται δτι διεξάγονται 
προς δφελος τής τοιαύτης εμπορικής ή βιομηχανικής επιχειρήσεως, 
επιτηδεύματος ή βιοτεχνίας, ελευθερίου ή άλλου επαγγέλματος, ή 
υπηρεσίας. 

(2) Κατά τόν προσδιορισμόν τοϋ φορολογητέου εισοδήματος προ
σώπου ασκούντος έμπορικήν ή βιομηχανικήν τίνα έπιχείρησιν, επιτή
δευμα ή βιοτεχνίαν τινά, έλευθέριον ή άλλο τι επάγγελμα, ή παρέχοντος 
μισθωτάς υπηρεσίας, θά χορηγήται— 

(α) τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ παρόντος άρθρου, Μκπτωσις 
ευλόγου τινός ποσοΟ δια τήν μείώσιν. άξιας και φθοράν ήν 
υφίστανται τά τοιαύτα στοιχεία ώς έκ τής χρήσεως αυτών 

Αφαιρέσεις 
καίπροσθέ
σεις άναφο
ρικώς προς 
στοιχεία 
παγίου 
ενεργητικού 
χρησιμοποι
ούμενα έν 
εμπορική ή 
βιομηχανική 
επιχειρήσει, 
κ.τ.λ. 
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εν τη εμπορική ή βιομηχανική επιχειρήσει, έπιτηδεύματι ή 
βιοτεχνία, έλευθερίω ή αλλω έπαγγέλματι, ή έν τη παροχή 
μισθωτών υπηρεσιών, κατά την διάρκειαν τοϋ έτους τοϋ αμέσως ■ 
προηγουμένου τοϋ φορολογικού έτους ή, προκειμένου περί * 
προσώπων παρεχόντων μισθωτάς υπηρεσίας, κατά την διάρ
κειαν τοϋ φορολογικού έτους : 

Νοείται δτι— 
(i) το σύνολον των τοιούτων εκπτώσεων δεν θά δύναται ^ * 

νά ύπερβή το ποσόν της κεφαλαιουχικής δαπάνης 
ην υπέστη το πρόσωπον τοϋτο διά τήν κτήσιν τοϋ 
στοιχείου τούτου* 

(ϋ) εάν στοιχεΐόν τι παγίου ενεργητικού σημαντικής αξίας 
έχρησιμοποιήθη το πρώτον έν τη εμπορική ή βιομη
χανική επιχειρήσει, έπιτηδεύματι ή βιοτεχνία, έλευ
θερίω ή αλλω έπαγγέλματι ή υπηρεσία, ή δι* επιστημο
νικός έρευνας, διά μέρος μόνον του έτους, ή χορη
γητέα εκπτωσις επιμερίζεται χρονικώς· 

(6) εις περιπτώσεις, καθ ' α ς στοιχεία παγ ίου ενεργητικού, συγ
κείμενα εξ εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, άναφορικώς 
προς τα όποια δεν έχει ήδη χορηγηθή αρχική έκπτωσις δυ
νάμει των διατάξεων των περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
Νόμων της Δημοκρατίας (Κεφ. 323 και Νόμος 58 του 1961) 
ή τών διατάξεων του περί Ε π ι β ο λ ή ς Προσωπικών Εισφορών 

ΐ6τοθΐ96ΐ έπί Μελών της Ε λ λ η ν ι κ ή ς Κοινότητος Κοινοτικού Νόμου ^ 
8τοθΐ962 του 1961, κτώνται και χρησιμοποιούνται τό πρώτον έν τω \ 

έτει τω αμέσως προηγουμένω του φορολογικού έτους ή, προ
κειμένου περί προσώπων παρεχόντων μισθωτάς υπηρεσίας, 
κατά τήν διάρκειαν του φορολογικού έτους, αρχική £κπτωσις 
ΐση προς τό εν πέμπτον της έπ' αυτών γενομένης κεφαλαι * 
ουχικής δαπάνης" 

(γ) είς περιπτώσεις καθ' ας γίνονται κεφαλαιουχικοί δαπάναι 
διά τήν κατασκευήν, άνοικοδόμησιν, έπέκτασιν και μετατροπήν 
στοιχείων παγίου ενεργητικού συγκειμένων εκ κτιρίων και 
τά τοιαύτα κτίρια χρησιμοποιούνται τό πρώτον έν τω ετει τω 
αμέσως προηγουμένω τού φορολογικού έτους, αρχική έκπτωσις 
ίση προς τό εν δέκατον τής ούτω γενομένης κεφαλαιουχικής 
δαπάνης : 

Νοείται δτι— 
(ΐ) ουδέν πρόσωπον παρέχον μισθωτάς υπηρεσίας δικαι

ούται δ π ω ς απαίτηση νά τω παρασχεθή ή θά παρέχηται 
αύτώ οιαδήποτε τών έν παραγράφοις (α) καΐ (β) του 
παρόντος εδαφίου προβλεπομένων εκπτώσεων δι* 
αύτοκίνητον ή έτερον δχημα ανήκον κατά κυριότητα 
είς αυτό έφ* δσον τό πρόσωπον τοϋτο δεν είναι υπό
χρεων, δυνάμει ρητού δρου έν τη συμβάσει προσλή
ψεως του εις έργασίαν ή ύπηρεσίαν τινά, δ π ω ς χρησι
μοποιή τό εις αυτό ανήκον αύτοκίνητον ή δχημα διά 
τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων του ή έφ' δσον κατά · 
βάλλεται είς τό πρόσωπον τοϋτο άποζημίωσις υπό 
μορφήν εξόδων κινήσεως ή έτερον τι επίδομα διά 
τήν τοιαύτην χ ρ ή σ ι ν 

(ϋ) έάν στοιχεΐόν τι παγίου ενεργητικού χρησιμοποιήται Ψ 
μερικώς δι* επαγγελματικούς και μερικώς δι* Ιδιω
τικούς σκοπούς, ο "Εφορος θά δύναται νά καθορίζη 
τό αναλογούν εις τήν Ιδιωτικήν χρήσιν μέρος τής 
κεφαλαιουχικής δαπάνης τής γενομένης διά τήν 
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κτήσιν του στοιχείου τούτου, έν τοιαύτη δε περιπτώσει 
αϊ προμνησθεΐσαι εκπτώσεις 0ά παρέχωνται μόνον 

* άναφορικώς προς τό άναλογοΟν είς τήν χρήσιν τοϋ 
* τοιούτου στοιχείου έν τή εμπορική ή βιομηχανική 

επιχειρήσει, έπιτηδεύματι ή' βιοτεχνία, ελευθερία) ή 
αλλω έπαγγέλματι, η μισθωτή υπηρεσία, μέρος της 
κεφαλαιουχικής δαπάνης· 

^ (iii) διά Τους σκοπούς τής παραγράφου (α) του παρόντος 
Τ εδαφίου, ή διάρκεια χρήσεως οιωνδήποτε κτιρίων 

πλην των βιομηχανικών τοιούτων καθορίζεται είς 
τριάκοντα τρία ε"τη και ή των βιομηχανικών κτιρίων 
εϊς είκοσι πέντε ετη, έν ή περιπτώσει δέ τό κτίριον 
ήθελε μεταβιβασθή διά πωλήσεως ή άλλως πως, 
ό νέος κύριος τοό κτιρίου τούτου θά δικαιούται νά 
απαίτηση μόνον τό κατά τήν ήμερομηνίαν της μεταβι
βάσεως παραμένον άπαράγραφον ύπόλοιπον της 
αρχικής τιμής κτήσεως τόΟ τοιούτου κτιρίου, τής 
βάσεως υπολογισμού" τής αποσβέσεως οϋσης τής 
αυτής μετά τής αρχικώς υΙόθετηθείσης τοιαύτης· 

(iv) α! δυνάμει τών παραγράφων (β) καΐ ^χορηγούμενοι 
εκπτώσεις θά εϊναι επιπρόσθετοι και δέν θά συνιστώσι 
μέρος τής δυνάμει τής παραγράφου (α) του παρόντος 
εδαφίου χορηγούμενης εκπτώσεως. 

(3) Είς περιπτώσεις, καθ' ας, κατά τον προσδιορισμόν τοΰ φορο
Λ, λογητέου εισοδήματος προσώπου ασκούντος έμπορικήν ή βιομηχα
* νικήν έπιχείρησιν, επιτήδευμα ή βιοτεχνίαν τινά,' έλευθέριον ή άλλο 

τι επάγγελμα ή παρέχοντος μισθωτάς υπηρεσίας, έχει χορηγηθή έ'κ
πτωσίς τις έν τινι παρωχημένο φορολογικω έτει, δυνάμει τών διατά

4 ξεων του περί Φορολογίας του Είσοδήματος Νόμου της Δημοκρατίας 
(Κεφ. 323) ή τών διατάξεων του περί Έπιδολής Προσωπικών Είσφο
ρών έπί Μελών τής Ελληνικής Κοινότητος Κοινοτικού Νόμου του λ

 8™Q 
1961, άναφορικώς προς στοιχεΐόν τι παγίου ενεργητικού καΐ έν τω 
έτει τω αμέσως προηγούμενα) του φορολογικού έτους ή, είς τήν περί
πτωσιν μισθωτών υπηρεσιών, διαρκοΟντος του φορολογικού έτους, 
ήθελεν έπισυμδή έν τών ακολούθων γεγονότων, ήτοι— 

(α) τό τοιούτο στοιχεΐόν ή μέρος τούτου έπαυσεν ανήκον είς τό 
πρόσωπον τό άσκοϋν τήν έμπορικήν ή βιομηχανικήν έπιχείρησιν, 
επιτήδευμα ή βιοτεχνίαν, έλευθέριον ή άλλο τι επάγγελμα ή τό 
παρέχον μισθωτός υπηρεσίας, είτε λόγω πωλήσεως τοϋ έν λόγω 
στοιχείου ή μέρους αύτοΟ είτε υφ* οιασδήποτε αλλάς συνθήκας· 

(β) το τοιούτο στοιχεΐόν ή μέρος τούτου ήθελε παύσει οριστικώς 
νά χρησιμοποιήται διά τους σκοπούς τής ύπό του προσώπου 
τούτου ασκούμενης εμπορικής ή βιομηχανικής επιχειρήσεως, 
επιτηδεύματος ή βιοτεχνίας, ελευθερίου ή άλλου επαγγέλματος 
ή μισθωτήςΝυπηρεσίας, ένώ εξακολουθεί νά άνήκη είσέτι είς 
τό πρόσωπον τό άσκουν τήν έμπορικήν ή βιομηχανικήν έπι
χείρησιν, επιτήδευμα ή βιοτεχνίαν, τό έλευθέριον ή άλλο τι 
επάγγελμα ή τήν μισθωτήν ύπηρεσίαν 

* (γ) ή ασκούμενη εμπορική ή βιομηχανική έπιχείρησις, επιτήδευμα 
ή βιοτεχνία, τό έλευθέριον ή άλλο επάγγελμα ή ή μισθωτή 
υπηρεσία έτερματίσθη οριστικώς καΐ μονίμως, τοΟ τοιούτου 
στοιχείου μή παύσαντος προηγουμένως νά άνήκη είς τό πρό

·ν σωπον τό άσκοΟ^ τήν έμπορικήν ή βιομηχανικήν έπιχείρησιν, 
επιτήδευμα ή βιοτεχνίαν, έλευθέριον ή άλλο τι επάγγελμα ή 

. μισθωτήν ύττηρεσίαν, τό υπόχρεων είς φορολογΙαν πρόσωπον 
θά ύποδάλη είς τόν "Εφορον, κατά τήν διάρκειαν του φορο
λογικοϋ έτους, όμου μετά τής φορολογικής αύτοΟ δηλώσεως 
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της προνοουμένης έν τω άρθρω 35, κατάστασιν (κατωτέρω 
άναφερομένην ώς «εξισωτική κατάστασις») άναφορικώς προς 
τό τοιούτο στοιχεΐον παγίου ενεργητικού, περιέχουσαν τά 
κατωτέρω στοιχεία : 

(ί) τό ποσόν της διά τήν κτήσιν τούτου γενομένης κεφαλαι
ουχικής δαπάνης' 

(it) τό σύνολον του ποσοΰ της υποτιμήσεως, ην τό τοιούτο 
στοιχεΐον υπέστη, άφ' ής τούτο ήγοράσθη, ύπό μορφήν 
φθοράς λόγω χρήσεως καΐ χρόνου, περιλαμβανομένου 
και του συνολικού ποσοϋ των εκπτώσεων αΐτινες έχο
ρηγήθησαν ήδη δυνάμει των διατάξεων τοΰ περί Φορο
λογίας του Εισοδήματος Νόμου της Δημοκρατίας 
(Κεφ. 323) ή των διατάξεων του περί 'Επιβολής Προ
σωπικών Εισφορών επί Μελών τής Ελληνικής Κοινό
τητος Κοινοτικού Νόμου του 1961, ή. των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου : 

Νοείται ότι, έν ή περιπτώσει τό τοιούτο στοιχεΐον 
παγίου ενεργητικού έκτήθη κατά ή μετά την Ιην 
'Ιανουαρίου 1954, διά νά έξευρεθή τό συνολικόν ποσόν 
των ήδη χορηγηθεισών εκπτώσεων, αί τυχόν χορηγη 
θεΐσαι άρχικαί εκπτώσεις δυνάμει τών διατάξεων των 
προαναφερθέντων νόμων δεν θά λαμβάνωνται ύπ' όψιν" 
και 

(iii) τό ποσόν τό άντιπροσωπεΟον τό τίμημα πωλήσεως ή 
καταβολήν άσφαλισθέντος ποσού ή άλλτ]ς τινός απο
ζημιώσεως ή τό κατάλοιπον της αξίας του τοιούτου 
κεφαλαιουχικού στοιχείου : 

Νοείται ότι ή τη πρωτοβουλία ή οδηγία τοΰ κυρίου κατεδάφισις 
κτιρίου τινός δεν θά συνιστά λόγον υποβολής εξισωτικής καταστάσεως 
εάν αϋτη έγένετο ττρό τής παρόδου πέντε ετών άφ' ής τό τοιούτο 
στοιχεΐον έκτήθη. 

(4) Προς έξεύρεσιν τοΰ φορολογητέου εισοδήματος προσώπου 
υπόχρεου δυνάμει τοΰ εδαφίου (3) δπως ύποβάλη είς τον "Εφορον έξι
σωτικήν κατάστασιν, άφαίρεσις (έν τοΐς κατωτέρω αναφερομένη ώς 
«εξισωτική άφαίρεσις») θά έπιτρέπηται ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, 
πρόσθεσις (έν τοΐς κατωτέρω αναφερομένη ώς «εξισωτική πρόσθεσις») 
θά γίνηται, τής τοιαύτης εξισωτικής αφαιρέσεως ή προσθέσεως υπολο
γιζόμενης ώς ακολούθως βάσει των στοιχείων τών εμπεριεχομένων 
έν τή εξισωτική καταστάσει ή καταστάσεσι ταΐς ύποβαλλομέναις υπό 
του υπόχρεου είς φόρον προσώπου άναφορικώς προς τό έτος τό αμέσως 
προηγούμενον τοΟ φορολογικού έτους ή, είς τήν περίπτωσιν μισθωτών 
υπηρεσιών, άναφορικώς προς τό φορολογικόν έτος— 

(α) τό ποσόν τής εξισωτικής αφαιρέσεως θά είναι τό ποσόν δι* ου 
τό έν τή εξισωτική καταστάσει στοιχεΐον (ΐ) υπερβαίνει τό 
άθροισμα τών στοιχείων (ϋ) καΐ (iii) τής είρημένης καταστά
σεως* 

(β) τό ποσόν τής εξισωτικής προσθέσεως θά είναι τό ποσόν δι* ου 
τό άθροισμα τών έν τή εξισωτική καταστάσει στοιχείων (ϋ) 
καΐ (iii) υπερβαίνει τό στοιχεΐον (ί) τής ε'ιρημένης καταστάσεως : 

Νοείται δτι έν ούδεμιφ περιπτώσει τό ποσόν τής εξισωτι
κής προσθέσεως θά ύπερβαίνη τό/ σύνολον τών εκπτώσεων 
τών ήδη χορηγηθεισών δυνάμει τών διατάξεων τών έν έδα
φίω (3) αναφερομένων φορολογικών νόμων ή τοΟ παρόντος 
άρθρου καΐ περιλαμβανομένων έν τω ποσώ τοΟ στοιχείου (ϋ) 
τής εξισωτικής καταστάσεως. 
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(5) Όσάκις στοιχεΐόν τι παγίου ενεργητικού, άναφορικώς προς τό 
όποιον έχει επισυμβή οίονδήποτε των έν παραγράφοις (ά) καΐ (β) του 
εδαφίου (3) γεγονότων, άντικατασταθή ΰπό του Ιδιοκτήτου αύτου καΐ 
ως έκ τούτου παρίσταται ανάγκη δπως γίνη εξισωτική πρόσθεσις, 
τότε, εάν ό Ιδιοκτήτης δι* έγγραφου είδοποιήσεως αύτοϋ προς τον 
"Εφορον οϋτω έπιλέξη, θά έφαρμόζωνται αϊ ακόλουθοι διατάξεις, ήτοι— 

(α) έάν τό ποσόν της εξισωτικής προσθέσεως ήτις θά έγένετο είναι 
μείζον τής διά τήν προμήθειαν τοϋ νέου στοιχείου παγίου 
ενεργητικού γενομένης κεφαλαιουχικής δαπάνης— 

(ί) ή εξισωτική πρόσθεσις θά περιορίζηται είς ποσόν Ισον 
προς τήν διαφοράν καΐ 

(ii) άναφορικώς προς τό τοιούτο νέον στοιχεΐόν ουδεμία 
εξισωτική άφαίρεσις δυνάμει των προνοιών τοϋ εδα
φίου (4) και ουδεμία έκπτωσις δυνάμει των προνοιών 
τής παραγράφου (α) τοϋ εδαφίου (2) θά χορηγήται* καί 

(iii) έν τη εξετάσει του κατά πόσον δέον να γίνη εξισωτική 
τις πρόσθεσις άναφορικώς προς τήν κεφαλαιουχικήν 
δαπάνην τήν γενομένην διά τήν κτήσιν του "τοιούτου 
νέου στοιχείου, ώς όλικόν των ήδη χορηγηθεισών εκ
πτώσεων δυνάμει των διατάξεων τών έν έδαφίω (3) 
αναφερομένων φορολογικών νόμων και τοϋ παρόντος 
άρθρου άναφορικώς προς τό τοιούτο νέον στοιχ€Ϊον, 
εξαιρέσει, εις τήν περίπτωσιν στοιχείου κτηθέντος κατά 
ή μετά τήν Ιην ' Ιανουαρίου 1954, εκπτώσεων ομοίων 
τών δυνάμει τών έν παραγράφοις (β) καί (y ) του εδα
φίου (2) διατάξεων χορηγουμένων, θά λογίζηται ποσόν 
ΐσον προς τό ποσόν τής κεφαλαιουχικής δαπάνης, ήτις 
έγένετο διά τήν κτήσιν του τοιούτου νέου στοιχείου' 

(β) έάν ή διά τήν προμήθειαν τοϋ νέου στοιχείου γενομένη κεφα
λαιουχική δαπάνη είναι ίση ή μείζων τοϋ ποσοϋ τής εξισω
τικής προσθέσεως ήτις θά έγίνετο— 

(i) ή εξισωτική πρόσθεσις δεν θά γίνη· και 
(Π) τό ποσόν οιωνδήποτε εκπτώσεων χορηγουμένων δυνάμει 

τών διατάξεων τοϋ παρόντος άρθρου άλλων ή τών 
εκπτώσεων τών χορηγουμένων δυνάμει τών έν παρα
γράφοις (β) και (γ) τοϋ εδαφίου (2) διατάξεων θά ύπολο, 
γίζηται επί τοϋ ποσοϋ τής κεφαλαιουχικής δαπάνης 
τής γενομένης διά τήν προμήθειαν τοϋ τοιούτου νέου 
στοιχείου μειουμένου κατά τό ποσόν τής εξισωτικής 
προσθέσεως· καί 

(iii) έν τη εξετάσει του κατά πόσον δέον νά γίνη εξισωτική 
άφαίρεσις ή εξισωτική πρόσθεσις άναφορικώς προς 
τοιούτο νέον στοιχεΐόν, ώς όλικόν τών ήδη χορηγη
θεισών εκπτώσεων δυνάμει τών διατάξεων τών έν έδα
φίω (3) αναφερομένων φορολογικών νόμων καί του 
παρόντος άρθρου άναφορικώς προς τό τοιούτο νέον 
στοιχεΐόν, εξαιρέσει είς τήν περίπτωσιν νέου στοιχείου 
κτηθέντος κατά ή μετά τήν Ιην 'Ιανουαρίου 1954, εκ
πτώσεων γενομένων δυνάμει τών έν παραγράφοις 
(β) καί (γ) τοΟ εδαφίου (2) διατάξεων ή τών αντι
στοίχων διατάξεων τών έν έδαφίω (3) αναφερομένων 
φορολογικών νόμων, θά λογίζηται τό σύνολον τών ήδη 
χορηγηθεισών εκπτώσεων έπηυξημένον διά ποσοΰ 
ϊσου προς τό ποσόν τής εξισωτικής προσθέσεως, ήτις 
άλλως θά έγίνετο. 

(6) ΕΊς περιπτώσεις καθ' ας τό ε'ις φορολογίαν υπόχρεων πρόσωπον 
έχει υποβάλει έξισωτικήν κατάστασιν, ό "Εφορος δύναται— 

(α) νά άποδεχθή τήν κατάστασιν και νά προβή είς έξισωτικήν άφαί-
ρεσιν ή πρόσθεσιν βάσει ταύτης* ή 
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Παράρτημα 
Πρώτον. 

Δαπαναι 
μή έκπι
πτώμεναι. 

(β) νά άπορρίψη την κατάστασιν καί νά προσδίορίση, κατά την 
κρίσιν του. τό ποσόν της εξισωτικής αφαιρέσεως ή προσθέ
σεως καί νά προβή Βάσει του τοιούτου προσδιορισμού είς 
έξισωτικήν άφαίρεσιν η έξισωτικήν πρόσθεσιν. 

(7) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου— 
(α) ή διά τήν προμήθειαν οίουδήποτε στοιχείου παγίου ενεργητικού 

γενομένη κεφαλαιουχική δαπάνη θά είναι τό ποσόν δπερ τό 
τοιούτο στοιχεΐον κατά τήν γνώμην τοΟ Έφόρ.ου θά έστοί
χιζεν έάν ήγοράζετο έν τή ελευθέρα αγορά κατά τον χρόνον 
καθ' δν έγένετο ή κτήσις του* 

(β) τό προϊόν τής πωλήσεως άναφορικώς προς οιονδήποτε πωληθέν 
στοιχεΐον παγίου ενεργητικού θά είναι τό ποσόν δπερ τότοιοΟτο 
στοιχεΐον, κατά τήν γνώμην τοϋ 'Εφόρου, θά άπέφερεν έάν 
έπωλεϊτο έν τή ελευθέρα άγορφ κατά τόν χρόνον καθ* δν τό 
στοιχεΐον τούτο έπωλήθη* 

(γ) έάν δεν £χη λάβει χώραν πώλησις, καταβολή άσφαλισθέντος 
ποσοϋ ή αποζημιώσεως ή έάν δεν υφίσταται κατάλοιπον αξίας 
στοιχείου τινός παγίου ενεργητικού, θά λογίζηται ώς ληφθέν 
ύπό τίνα των άναφερθεισών μορφών ποσόν ίσον προς τό ποσόν 
δπερ τό τοιούτο στοιχεΐον, κατά τήν γνώμην τοΰ 'Εφόρου, 
θά άπέφερεν έάν έπωλεϊτο έν τή ελευθέρα αγορά καθ' δν χρόνον 
έπεσυνέβη τό γεγονός· 

(δ) ό δρος «έπιχείρησις» θά περιλαμβάνη και τήν έκμίσθωσιν 
κτιρίων. 

(8) Είς περιπτώσεις καθ' ας στοιχεΐον τι παγίου ενεργητικού 
έπωλήθη καί— 

(α) δ αγοραστής είναι πρόσωπον τελούν ύπό τόν έλεγχον τοΰ 
πωλητού, ή ό πωλητής είναι πρόσωπον τελούν ύπό τόν έλεγχον 
τοΰ αγοραστού, ή αμφότεροι τελοΰν ύπό τόν έλεγχον τρίτου 
τινός προσώπου

 και 
(β) κατά τήν γνώμην τοΰ 'Εφόρου τό άποκλειστικόν όφελος δπερ 

αναμένεται νά πρόκυψη έκ τής πωλήσεως ή έκ δοσοληψιών 
ων ή πώλησις συνιστφ μέρος διά τό έτερον ή αμφότερα των 
συμβαλλομένων μερών είναι ή βάσει τοΰ παρόντος άρθρου 
έξασφάλισις εκπτώσεων, 

τότε, παρά τάς έν τω παρόντι άρθρω προηγούμενος διατάξεις, ό "Εφορος 
δύναται νά άρνηθή νά χορήγηση οιασδήποτε εκπτώσεις προνόουμένας 
διά τοΰ παρόντος άρθρου άναφορικώς προς τό τοιούτο στοιχεΐον. 

(9) Πάν πρόσωπον ασκούν μεταλλευτικήν έπιχείρησιν δύναται νά 
έπιλέξη δπως ζητήση νά τω χορηγηθώσιν άντι τών αποσβέσεων ή 
εκπτώσεων τών διαλαμβανομένων έν τοις προηγουμένοις έδαφίοις, 
εκπτώσεις ή αποσβέσεις ώς είδικώτερον καθορίζονται έν τω Πρώτω 
Παραρτήματι τοϋ Νόμου τούτου. 

Ή τοιαύτη επιλογή θά γίνητοα δι* έγγραφου ειδοποιήσεως προς 
τόν "Εφορον διδομένης πρό τής 31ης Δεκεμβρίου του 1962. 

13. Προς έξεύρεσιν τοΰ φορολογητέου εισοδήματος προσώπου τινός 
δέν θά έκπίπτωνται τά ακόλουθα : 

(α) αϊ οίκιακαΐ ή άτομικαΐ δαπάναι, περιλαμβανομένων τών εξόδων 
μεταβάσεως άπο τοΰ τόπου διαμονής είς τόν τόπον τοΰ 
επαγγέλματος· 

(β) τό μίσθωμα οιασδήποτε οικοδομής ανηκούσης κατά κυριότητα 
εϊς τό πρόσωπον τούτο καί χρησιμοποιούμενης διά τήν ύπ' 
αύτοΰ άσκησιν εμπορικής ή βιομηχανικής επιχειρήσεως, 
επιτηδεύματος ή βιοτεχνίας, ελευθερίου ή άλλου τινός επαγγέλ
ματος· 
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(γ) αμοιβή ή τόκοι έ.ττΐ κεφαλαίου καταβληθέντες η πιστωθέντες 
ε!ς> τό πρόσωπον τοϋτο· 

(δ) τό κόστος εμπορευμάτων ληφθέντων εκ της επιχειρήσεως 
διά τήν χρήσιν του Ιδιοκτήτου ή σίουδήποτε συνεταίρου ή' 
της οίκογενείας του ιδιοκτήτου ή του συνεταίρου τούτου



(ε) πάσα δαπάνη ή' Εξοδον δπερ δέν αντιπροσωπεύει ποσόν εξ 
ολοκλήρου καΐ αποκλειστικώς διατεθέν ή δαπανηθέν προς τον 
σκοπόν κτήσεως το0 εισοδήματος* 

(ζ) παν κεφάλαιον άποσυρθέν ή πάν ποσόν χρησιμοποιηθέν ώς 
κεφάλαιον ή δπερ προορίζεται νά χρησιμοποιηθή ώς κεφάλαιον 

(η) αϊ δαπάναι βελτιώσεων, μετατροπών ή προσθηκών 
(0) παν ποσόν δ δύναται νά άνακτηθή δυνάμει ασφαλίσεως 

ή συμβάσεως αποζημιώσεως· 
(ι) τό μίσθωμα η έξοδα επισκευών οικοδομής η μέρους οικοδομής 

μή καταβληθέντα ή γενόμενα προς τον σκοπόν παραγωγής 
τοϋ εισοδήματος· 

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



(λ) δαπάναι έλευθεριότητος πλην τών ύπό του άρθρου 17 επιτρε
πομένων τοιούτων 

(μ) πάσα δαπάνη αναφερομένη εϊς τό εξ ακινήτου περιουσίας 
εισόδημα τό φορολογούμενον δυνάμει της παραγράφου (γ) 
τοϋ εδαφίου (Ι) τοϋ άρθρου 5. 

• !4.—(Ι) Προς προσδιορισμόν διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου Άποτίμησις 
τοΰ φορολογητέου εισοδήματος προσώπου ασκούντος εμπορική ν ή εμπορευμάτων 
βιομηχανικήν έπιχείρησιν, επιτήδευμα ή βιοτεχνίαν, έλευθέριον ή άλλο ^

π1τ
^„ 

τι επάγγελμα τ^Ο οποίου ή άσκησις διεκόπη εντός τοΰ έτους τοΰ αμέσως έμπορ[ας, 
προηγουμένου τοϋ φορολογικού έτους, άπαντα τα εϊς την έμπορικήν κ.τ.λ. 
ή βιομηχανικήν έπιχείρησιν, επιτήδευμα ή βιοτεχνίαν, έλευθέριον ή 
άλλο τι επάγγελμα ανήκοντα εμπορεύματα κατά τον χρόνον καθ* δν 
ή άσκησις διεκόπη, 6ά αποτιμώνται ώς ακολούθως: 

(α) είς τήν περίπτωσιν τοιούτων εμπορευμάτων— 
( ΐ )ατ ινα έπωλήθησαν ή μετεβιβάσθησαν διά τίνα έχουσαν 

άξίαν άντιπαροχήν εις πρόσωπον δπερ άσκεϊ ή σκοπεύει 
νά άσκηση έν τη Δημοκρατία έμπορικήν ή βιομηχανικήν 

; έπιχείρησιν, επιτήδευμα ή βιοτεχνίαν, έλευθέριον ή 
άλλο τ ι έπάγγγελμα

 καΐ 
(ϋ) τό τίμημα κτήσεως τών οποίων ό αγοραστής δικαιούται 

νά ζητήση ώς έκπτωσιν κατά τον προσδιορισμόν, διά 
τους σκοπούς τοϋ παρόντος Νόμου, τοΰ φορολογητέου 
εισοδήματος της ύπό τοϋ αγοραστού ασκούμενης ή 
άσκηθησομένης εμπορικής ή βιομηχανικής επιχειρήσεως, 
επιτηδεύματος ή βιοτεχνίας, ελευθερίου ή άλλου τινός 
έπαγγέλρατος, 

ή αξία αυτών θα λογίζηται ούσα ίση προς τό προϊόν της πω
λήσεως ή ίση προς τήν άξίαν τής διά τήν πώλησιν δοθείσης 
αντιπαροχής

 και 
(β) εις πάσαν άλλη ν περίπτωσιν τοιούτων εμπορευμάτων, ή αξία 

αυτών θά λογίζηται ούσα ίση προς τήν τιμήν fjv θά άπέφερον 
εάν επωλοΰντο έν τή ελευθέρα άγορα κατά τον χρόνον καθ' δν 
διεκόπη ή άσκησις τής εμπορικής ή βιομηχανικής επιχειρήσεως, 
επιτηδεύματος ή βιοτεχνίας, ελευθερίου ή άλλου τινός 
επαγγέλματος. 

(2) Αϊ διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου δέν θά έφαρμόζωνται εις περι
πτώσεις καθ" άς ή ύφ° ενός φυσικού προσώπου ασκούμενη εμπορική ή 
βιομηχανική έπιχείρησις, επιτήδευμα ή βιοτεχνία, έλευθέριον ή άλλο τ ι 
επάγγελμα διεκόπη ώς έκ τοϋ θανάτου τοϋ προσώπου τούτου. 
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(3) Διά τους σκοπούς τοΟ παρόντος άρθρου, ό δρος «εμπορεύματα» 
άναφορικώς προς έμπορικήν ή βιομηχανικήν έπιχείρησιν, επιτήδευμα η 
βιοτεχνίαν, έλευθέριον ή άλλο τι επάγγελμα, σημαίνει πάσης φύσεως 
περιουσίαν, κινητήν ή άκίνητον, ήτις αντιπροσωπεύει είτε— 

(α) είδη πωλούμενα κατά την συνήθη διεξαγωγήν της εμπορίας ή 
άτινα οϋτω θά έπωλοϋντο, έάν ήσαν έτοιμα ή ή βιομηχανοποί
ησις ή κατασκευή αυτών συμπεπληρωμένη· είτε 

(β) υλικά χρησιμοποιούμενα είς τήν βιομηχανοποίηση/, έτοιμασίαν ή 
κατασκευήν τοιούτων ειδών ώς τα εν τη προηγουμένη παρα
γράφω αναγραφόμενα. 

•Εκπτώσεις 15.—(1) Οιαδήποτε ζημία έπισυμβάσα εντός τοΟ έτους του προ
δι έμπορικας ηγθυμένου τοΰ φορολογικού έτους έν εμπορική ή βιομηχανική επι

χειρήσει, έπιτηδεύματι ή βιοτεχνία, έλευθερίω ή άλλω τινί έπαγγέλ
ματι άσκουμένω ύφ' οιουδήποτε προσώπου εϊτε ατομικώς είτε έταιρι
κώς, δύναται νά συμψηφισθή καθ' ολοκληρίαν μετά τοΰ έξ έτερων 
πηγών εισοδήματος αύτοΟ διά τό ίδιον φορολογικών έ'τος. 

(2) Ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων θά έρμη
νεύηται ώς επιτρέπον τον συμψηφισμόν ζημίας έπισυμβάσης έν εμπο
ρική ή βιομηχανική επιχειρήσει, έπιτηδεύματι ή βιοτεχνία, έλευθερίω 
ή άλλω τινί έπαγγέλματι άσκουμένω έκτος της Δημοκρατίας, έκτος 
έάν ό έλεγχος της τοιαύτης εμπορικής ή βιομηχανικής επιχειρήσεως, 
επιτηδεύματος ή βιοτεχνίας, ελευθερίου ή άλλου τινός επαγγέλματος 
άσκήται έν τή Δημοκρατία : 

Νοείται δτι πάν ύπόλοιπον ζημίας γενομένης δεκτής υπό του Εφό
ρου δυνάμει τοΰ άρθρου 12 τοΰ περί 'Επιβολής Προσωπικών Εισφορών 
έπί Μελών τής Ελληνικής Κοινότητος Κοινοτικού Μόμου του 1961 
θά έπιτρέπηται ώς έκπτωσις έκ τοΰ εισοδήματος τοΰ προσώπου δ 
υπέστη τήν τοιαύτην ζημίαν διά τό φορολογικόν έτος 1962. 

16.—(Ι) Τηρουμένων των διατάξεων τών εδαφίων (2) και (3) και τοΰ 
άρθρου 18— 

(α) πάν φυσικόν πρόσωπον, ούτινος τό εισόδημα, κατά τό μείζον 
αύτοϋ μέρος, προκύπτει έξ αποδοχών ώς αύται καθορίζονται 
έν τω άρθρω 61, δπερ αποδεικνύει κατά τρόπον ίκανοποιοΰντα 
τον Έφορον δτι έχει ή είχε τέκνον ζών ή τέκνα ζώντα καθ' οιον
δήποτε χρόνον διαρκοϋντος τοΰ φορολογικού έτους· και 

(β) πάν φυσικόν πρόσωπον, πλην τών έν παραγράφω (α) ειδικώς 
καθοριζομένων φυσικών προσώπων, δπερ αποδεικνύει κατά 
τρόπον ίκανοποιοΰντα τον "Εφορον δτι είχε τέκνον ζών ή τέκνα 
ζώντα καθ' οιονδήποτε χρόνον διαρκοϋντος τοΰ έτους τοΰ 
αμέσως προηγουμένου τοΰ φορολογικού έτους, 

θά δικαιούται κατά τον προσδιορισμάν τοΰ φορολογητέου αύτοϋ εισοδή
ματος εις εκπτωσιν— 

(i) έκ πεντήκοντα λιρών άναφορικώς προς εκαστον τέκνον 
μή συμπληρώσαν τό δέκατον έκτον έτος τής ηλικίας αύτοΰ 
κατά τήν εναρξιν τοΰ φορολογικού έτους ή, αναλόγως 
της περιπτώσεως, κατά τήν εναρξιν του έτους τοΰ 
αμέσως προηγουμένου τοΰ φορολογικού έτους, έάν τό 
τέκνον τούτο δέν φοιτά τακτικώς είς οιονδήποτε σχολεϊον 
ήφοιτάτακτικώςείςσχολεΐονστοιχειώδουςέκπαιδεύσεως' 

(ϋ) έξ έβδομήκοντα πέντε λιρών άναφορικώς προς εκαστον 
τέκνον δπερ φοιτά τακτικώς είς σχολεϊον μέσης εκπαι
δεύσεως, είς κολλέγιον, πανεπιστήμιον ή έτερον έκπαι
δευτικόν ίδρυμα έν τη Δημοκρατία' καΐ 

'Εκπτώσεις 
λό-γφ 
τέκνων. 
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( i i i ) άναφορικώς προς έκαστον τέκνον δπερ συνεττλήρωσε 
κατά τήν έναρξιν του φορολογικού έτους f j , αναλόγως της 
περιπτώσεως, κατά τήν έναρξιν τοϋ έτους τοΰ προηγου

μένου του φορολογ ικού έτους, το δέκατον έκτον ουχί 
όμως το ε ίκοστόν έβδομον έτος της ηλ ικ ίας αΰτοΰ 
καΐ δπερ φοίτα τακτ ι κώς είς σχολεΐον, κολλέγ ιον, πανέ

π ιστήμ ιονή έτερον άνεγνωρισμένον έκπαιδευτ ικόν Ι δ ρ υ 

μα εκτός της Κύπρου, ε'ις έκπτωσιν ΐσην προς το 
ποσόν τό δαπανηθέν ύπό του φυσικού τούτου προ

σώπου διά τήν συντήρησιν και έκπαίδευσιν τοϋ το ιούτου 
τέκνου άλλ ' εν ουδεμία περιπτώσει ΰπερβαίνουσαν τάς 
τρ ιακοσίας λίρας. 

(2) Ουδεμ ία έκπτωσις θά χορηγήτα ι άναφορικώς προς τέκνον 
ούτ ινος τό φορολογητέον ε ισόδημα τοΰ φορολογικού έτους η, αναλόγως 
της περιπτώσεως, τοΰ έτους τοΰ προηγουμένου τοΰ φορολογικού έτους, 
υπερβαίνει τό ποσόν της εκπτώσεως ήτ ις άλλως θά έχορηγε ϊ το . 

(3) Έν τ ω παρόντ ι αρθρω ό δρος «τέκνον» σημαίνε ι τό νόμιμον ά^αμον 
τέκνον τοΰ φυσικού προσώπου τοΰ υποκειμένου εϊς τήν φορολογίαν 
καΐ περιλαμβάνει τους προγονούς ή τέκνα υΙοθετηθέντα δυνάμει τοϋ 
εκάστοτε έν ϊσχύ ϊ νόμου ύπό τοΰ φυσικού προσώπου τοϋ υποκειμένου 
εϊς τήν φορολογίαν, ώς καί τό νόθον άγαμον τέκνον γυνα ικός υποκεί

μενης είς φορολογίαν μή οϋσης γυναικός της οποίας τό ε ισόδημα φορο

λογε ί τα ι έν ονόματ ι τοΰ συζύγου^αύτής ώς προβλέπεται έν τ ω αρθρω 2 1 . 

(4) 'Οσάκ ι ς δύο ή πλείονα φυσικά* πρόσωπα δικα ιούντα ι εκπτώσεως 
άναφορικώς προς τό αυτό τέκνον δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος 
άρθρου, τό ποσόν της εκπτώσεως της χορηγούμενης άναφορίκώς προς 
τό τέκνον θά έπιμερίζηται καθ' δν λόγον ήθελεν ό "Εφορος άποφασίση 
μεταξύ τών φυσικών τούτων προσώπων. 

17.—(Ι) Τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ εδαφίου (2) κα ι τοΰ άρθρου 18, Εκπτώσεις 
προς έξεύρεσιν τοΰ φορολογητέου ε ισοδήματος οιουδήποτε φυσικοΰ άναφορικώς 
προσώπου δπερ— ' πρόςάσφά

■
 Γ λειαν ζωής 

(α) θά έχη ασφαλίσε ι τήν ζωήν αύτοϋ ή τής συζύγου του προ της ή συνεισφοράς 
1ης Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 1960, ε ις οιανδήποτε άσφαλ ιστ ι κήν έ τ α ι ρ ε ί α ν είς Ταμεϊον 
ά ν τ ι καθωρισμένου ή δυναμένου να προσδιορισθή ποσού πλη β ^ ^

ε ω ν 

ρωτέου επί τω θανάτω ' ή Ταμεία. 
(6 ) θά έχη ασφαλ ίσε ι μ ε τ ά τήν Ι η ν ' Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 1960, τήν ζωήν 

αύτου ή της συζύγου του εις άσφαλ ιστ ι κήν έ τ α ι ρ ε ί α ν δ ι εξά 

γουσαν εργασ ίας έν τη Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ή εχουσαν γραφε ΐον ή 
κέντρον εργασ ιών έν αυτή , αντ ί καθορ ισμένου ή δυναμένου 
νά προσδιορισθή ποσού πληρωτέου επί τω θανάτω ' ή 

(γ) θά έχη καταβάλει συνεισφοράς είς Ταμεϊον Συντάξεων Χηρών 
καί "Ορφανών καθιδρυθέν δυνάμει οίουδήποτε έν ίσχύ ϊ έν τη 
Δημοκρατ ία νόμου

 ή 
(ό) θά έχη καταβάλει συνεισφοράς είς Ταμεϊον Συντάξεων ή Προ

νοίας ή είς οιονδήποτε έτερον Ά σ φ α λ ι σ τ ι κ ό ν Ταμε ϊον εγκριθέν 
υπό τοΰ 'Εφόρου ύπό το ιούτους δρους ο ίους ό "Εφορος ήθελεν 
επιβάλει

 ή 

(ε) θά έχη καταβάλε ι ασφάλιστρα ή άλλη ν τ ινά συνε ισφοράν είς 
άσφαλιστ ικήν έταιρείαν διεξάγουσαν εργασίας έν τη Δημο

κρατ ία ή έχουσαν γραφεΐον ή κέντρον εργασιών έν αύτη 
διά την έκδοσιν ασφαλιστ ικού συμβολαίου προνοοΰντος δια 
τήν παροχήν ετησίας Ισοβίου τ ινός προσόδου, τοΰ οποίου 
συμβολαίου δ τύπος έτυχε τής εγκρ ίσεως τοΰ 'Εφόρου ύφ* 
ους δρους ούτος ήθελεν επιβάλει καί τό όποιον έχε ι ώς κύριον 



94 

Εκπτώσεις 
διά πρόσωπα 
μή διαμέ
νοντα έν tfj 
Δημοκράτη. 

"Εκπτωσις 
αναφορικώς 
προς τό κερ
δαινόμενον 
είσόδημα. 

"Εκπτωσις 
άναφορικώς 
προς τήν 
σύζυγον ή 
τό εισόδημα 
τής συζύγου. 

άντικειμενικόν σκοπόν τήν πρόνοιαν περί παροχής ετησίας 
Ισοβίου τινός προσόδου εις τό φυσικόν τοΟτο πρόσωπον κατά 
τό γήρας αυτού, 

θά χορηγήται ίκπτωσις ίση προς τό έτήσιον ποσόν των ύπό του 
φυσικού προσώπου καταβληθέντων ασφαλίστρων διά τήν τοιαύτην 
άσφάλειαν ζωής, ή άλλη Ικπτωσις ϊση προς τό ποσόν τών τοιού
των ασφαλίστρων η συνεισφοράς, αναλόγως της περιπτώσεως : 

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

σφαλίζοντος επί τω θανάτω τήν πληρωμήν καθωρισμένου 
ή δυναμένου να προσδιορισθή ποσού, τό ποσόν της εκπτώ
σεως δεν θά ύπερβαίνη τά επτά τοις εκατόν (7%) επί τοΟ 
τοιούτου καθωρισμένου ή δυναμένου νά προσδιορισθή πο
σού εξαιρουμένου οίουδήποτε προσθέτου ευεργετήματος 
ύπό μορφή ν φιλοδωρήματος ή άλλως' καΐ 

(i i) δτι ή τοιαύτη, άναφορικώς προς ασφάλιστρα καΐ συνεισφο
ράς, §κπτωσις δέν θά δύναται νά ύπερβή ποσόν Τσον προς τό 
£ν Μκτον τοΟ φορολογητέου είσοδήματος του τοιούτου προ
σώπου ώς τούτο έχει προσδιορισθή συμφώνως προς τάς δια
τάξεις του παρόντος Νόμου προτού άφαιρεθώσιν έξ αυτού 
at έν τω παρόντι άρθρω κάί έν τοις άρθροις 16, 19 κα ι 
20 είδικώς καθοριζόμεναι εκπτώσεις. 

(2) Όσάκις χορηγήται έκπτωσίς τις δυνάμει της παραγράφου 
(1) άναφορικώς προς ασφάλιστρα ή συνεισφοράς έπϊ ασφαλιστικού 

συμβολαίου ζωής εκδοθέντος μετά τήν 2αν Δεκεμβρίου 1954. ή έπί 
ασφαλιστικού συμβολαίου προνοούντος διά τήν παροχήν ετησίας 
Ισοβίου προσόδου εκδοθέντος μετά τήν Ιην Ιανουαρίου 1958, ό 
"Εφορος θά έτοιμάζη κατάστασιν δεικνύουσαν τά ακόλουθα στοι
χεία : 

( i) τόν όλικόν φόρον τόν ύπό τοΟ φυσικού" προσώπου πληρωτέον 
δυνάμει του παρόντος Νόμου' 

(i i) τόν όλικόν φόρον δστις θά κατεβάλλετο ύπό του φυσικού 
τούτου προσώπου δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου έάν αϊ μνη
σθεΐσαι εκπτώσεις δέν έγένοντο' καΐ 

(iii) τό ποσόν τό ίσον προς τετρακόσια μίλς έφ* έκαστης λίρας 
τών είρη μένων ασφαλίστρων ή συνεισφορών, 

καΐ θά προστίθηται είς τόν δυνάμει του παρόντος Νόμου πληρωτέον 
όλικόν φόρον τό ποσόν καθ' δ ή διαφορά μεταξύ τών ποσών τών στοι
χείων (ί) καΐ (ii) της καταστάσεως υπερβαίνει τό ποσόν του στοιχείου 
(iii) της καταστάσεως. 

18. Ουδεμία έκπτωσις θά χορηγήται δυνάμει τών διατάξεων του 
άρθρου 16 ή 17 ή 20 είς φυσικόν πρόσωπον μή διαμένον έν τη Δημο
κρατία. 

19. Προς έξεύρεσιν του φορολογητέου είσοδήματος οίουδήποτε 
φυσικού προσώπου θά έκπίπτηται ποσόν ίσον προς τό ε'ν δέκατον 
του κερδαινομένου είσοδήματος του τοιούτου φυσικού προσώπου. 

20. Προς έξεύρεσιν του φορολογητέου είσοδήματος οίουδήποτε 
φυσικού προσώπου δπερ εΤναι έγγαμον καΐ ούτινος ή σύζυγος συμ
βιοϊ μετ' αύτου, θά έκπίπτηται ποσόν πεντήκοντα λιρών άναφορικώς 
προς τήν σύζυγον : Νοείται δτι έάν ή σύζυγος κέκτηται είσόδημα 
έξ ετησίας Ισοβίου ή δι* ώρισμένην περίοδον καταβαλλομένης προσό
δου μή προερχομένης έκ παρωχημένων υπηρεσιών, ή προερχόμενον 
έκ της εκμισθώσεως οίκοδομών, τό όποιον είσόδημα περιελήφθη 
είς τό είσόδημα του συζύγου, θά έκπίπτηται περαιτέρω ποσόν. Γσον 
προς τό τοιούτον είσόδημα άλλ" έν ούδεμιφ περιπτώσει υπερβαίνον 
τάς εκατόν λίρας. 
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21.—(1) Τό εΙσόδημα έγγαμου γυναικός συμβιούσης μετά του ^ J J ^ 
συζύγου αυτής θά λογίζηται, διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ^ ς συζυΥου· 
ώς εισόδημα του συζύγου καΐ θά φορολογήται έπ' ονόματι τοΟ 
συζύγου : 

Νοείται δτι τοιαύτη έγγαμος γυνή, παρά τό γεγονός δτι δέν επε
βλήθη φορολογία έπ' αύτης, δυνατόν νά κληθή δπως καταβάλη μέρος 
του έπί του συζύγου επιβληθέντος όλικου φόρου, τό όποιον μέρος θά 
έχη τόν αυτόν λόγον έναντι του όλικου φόρου ώς καΐ τό εισόδημα 
αυτής έναντι του αθροίσματος των εισοδημάτων των δύο συζύγων. 

(2) Διά τους σκοπούς του εδαφίου (1) του* παρόντος άρθρου ή 
έκφρασις «εΙσόδημα έγγαμου γυναικός» σημαίνει εΙσόδημα προερχό
μενον άλλως ή έκ της ένασκήσεως του δικαιώματος του κατωχυρω
μένου ύπό του άρθρου 25 τοΟ Συντάγματος. 

(3) Ουδέν των έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων θά παρα
κωλύη την Ίδίω ονόματι έπιβολήν φορολογίας έπί γυναικός συμβιού
σης μετά του συζύγου της, άναφορικώς προς εισόδημα ληφθέν ·δίω 
δικαίω άλλα φορολογητέον έπ' ονόματι του συζύγου αυτής, οσάκις 
δ σύζυγος αυτής άπουσιάζη έκ Κύπρου. 

22.—(1) ΕΙς περιπτώσεις καθ' άς τά κέρδη ή οφέλη ασφαλιστικής ΕίδικαΐΒια
έταιρείας (άλλης ή εταιρείας διεξαγούσης ασφαλείας ζωής) πηγάζου τάξεις άνα
σι μερικώς έκτος τής Δημοκρατίας, τά κέρδη ή οφέλη τά υποκείμενα ^^ιστ ι ί ' ** 
εις φόρον θά έξευρίσκωνται διά τής προσθέσεως των ακαθαρίστων Κάς £ται. 
άσφαλίστρων καΐ των τόκων ώς και οιουδήποτε έτερου είσοδηματος ρείας. 
κτηθέντος ή εισπρακτέου έν τη Δημοκρατία, έκ του αθροίσματος δέ 
αφαιρούνται τά εις τους άσφαλισθέντας έπιστραφέντα ασφάλιστρα ώς 
και τά ασφάλιστρα τά καταβληθέντα δι' άντασφαλίσεις καΐ έκ του 
ούτω έξευρισκομένου υπολοίπου αφαιρείται άποθεματικόν τι διά μή 
έκπνεύσαντας κινδύνους ύπολογιζόμεγον βάσει του ποσοστού του 
υιοθετηθέντος ύπό τής εταιρείας έν σχέσει μέ τοιούτους κινδύνους 
υφισταμένους κατά τό τέλος του έτους του προηγουμένου του φορο
λογικού έτους άναφορικώς προς τάς επιχειρήσεις αυτής έν τω συν
όλω των και θά προστίθηται άποθεματικόν ομοίως ύπολογισθέν διά 
μή έκπνεύσαντας κινδύνους υφισταμένους κατά τήν έναρξιν του έτους 
του προηγουμένου του φορολογικού έτους και έκ του οϋτω έξευρι
σκομένου καθαρού ποσού θά άφαιρώνται αϊ πραγματικαί ζημίαι 
έλαττούμεναι κατά τό ποσόν τό είσπραχθέν άναφορικώς προς ταύτας 
δυνάμει άντασφαλίσεως, τά έξοδα τής αντιπροσωπείας τής εταιρείας 
έν τή Δημοκρατία, και έν εϋλογον ποσοστόν τών εξόδων του κεντρι
κού γραφείου τής εταιρείας. 

(2) ΕΊς τήν περίπτωσιν εταιρείας διεξαγούσης ασφαλείας ζωής, 
είτε αυτή είναι εταιρεία άλληλασφαλίσεως (mutual) είτε συνήθης 
μετοχική εταιρεία (proprietary), τά κέρδη τά υποκείμενα είς φορολο
γίαν θά εΤναι τό εισόδημα έξ επενδύσεων μεΐον τά έξοδα διαχειρί
σεως περιλαμβανομένων και των προμηθειών : 

Νοείται δτι, είς περιπτώσεις καθ' άς τοιαύτη τις εταιρεία είσέπρα
ξεν ασφάλιστρα έκτος τής Δημοκρατίας, τό ποσόν τών φορολογη
τέων κερδών θά έχη τόν αυτόν λόγον έναντι του δλου έξ επενδύσεων 
εισοδήματος τής εταιρείας ώς τά έν τή Δημοκρατία είσπραχθέντα 
ασφάλιστρα έχωσιν έναντι του συνόλου τών εισπραχθέντων ασφαλί
στρων, αφαιρουμένων έκ του οϋτω έξευρισκομένου ποσού τών εξό
δων τής αντιπροσωπείας τής εταιρείας έν τή Δημοκρατία καΐ ευλό
γου τινός ποσοστού τών εξόδων τοΟ κεντρικοΟ γραφείου τής 
εταιρείας. 
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Πρόσωπα 
διαμένοντα 
προσωρινώς 
έν τη Δημο
κρατία. 

2 3 . Δέν θά κατάβάλληται φόρος άναφορικώς προς εΙσόδημα προ
κύψαν έκτος της Δημοκρατίας και των Κυριάρχων Περιοχών των Βά
σεων και ληφθέν έν τη Δημοκρατία ύφ' οίουδήποτε προσώπου ευρι
σκομένου έν τη Δημοκρατία μόνον διά προσώρινόν τίνα σκοπόν και 
μη σκοπεύοντος να απόκτηση διαμονήν έν τη Δημοκρατία καΐ δπερ 
δέν έχει έν τη πραγματικότητι διαμείνει, κατά συναπτά ή διακεκομ
μένα χρονικά διαστήματα, επί έξάμηνον έν τη Δημοκρατία εντός του 
ϊτους του προηγουμένου του φορολογικοί) έτους, ή έν περιπτώσει 
προσώπου ούτινος τό είσόδημα προέρχεται έξ αποδοχών ώς αΰται 
καθορίζονται έν τω άρθρω 61, εντός του φορολογικού έτους. 

ΣυντελεσταΙ 
φορολογίας. 
Δεύτερον 
Παράρτημα. 

Μέρος Τέταρτον 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

24. θ ά έπιβάλληται έπί τοΰ φορολογητέου είσοδήματος καΐ θά 
είσπράττηται φόρος διά τό φορολογικόν έτος 1962 κατά τους συν
τελεστάς και συμφώνως προς τάς διατάξεις τάς έν τω Δευτέρω Πα
ραρτήματι άναγραφομένας. 

Παρακράτη
σις φόρου έκ 
των μερι
σμάτων 
εταιρειών. 

Μέρος Πέμπτον 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

25.—(1) Πάσα εταιρεία εγγεγραμμένη έν τη Δημοκρατία θά παρα
κράτη έκ του ποσού τών εις τους μετόχους οΐτινες είναι μέλη της 
Ελληνικής Κοινότητος πληρωτέων μερισμάτων φόρον κατά τον συν
τελεστήν καθ' δν κατεβλήθη ή εΤναι καταβλητέος φόρος ύπό της εται
ρείας έπί του εισοδήματος έξ οδ πληρώνονται τά έν λόγω μερίσματα 
μή λαμβανομένης υπ' δψιν της λόγω διπλής φορολογίας εκπτώσεως 
τής χορηγητέας βάσει τών διατάξεων του περί Φορολογίας του Είσο
δήματος (Ξένων Προσώπων) Νόμου, 58 του 1961, ή τών διατάξεων 
του παρόντος Νόμου : 

Νοείται δτι οσάκις ή εταιρεία δέν καταβάλλει ή δέν εΤναι ύπό
χρεως νά καταδάλη φόρον έφ* ολοκλήρου του είσοδήματος έξ οδ 
πληρώνονται τά μερίσματα, ή παρακράτησις θά περιορίζηται είς τό 
μέρος τών μερισμάτων δπερ πληρώνεται έξ είσοδήματος έφ' οδ ή 
Εταιρεία καταβάλλει ή είναι ύπόχρεως νά καταβάλη φόρον. 

(2) Πάσα τοιαύτη εταιρεία, άμα τη πληρωμή μερίσματος, θά έφο
διάζη Μκαδτον μέτοχον διά πιστοποιητικού, έν τω ύπό του* 'Εφόρου 
έγκεκριμένω έντύπω, δηλούντος τό ποσόν του είς τόν μέτοχον κατα
βληθέντος μερίσματος και τό ποσόν του ύπό τής εταιρείας παρα
κρατηθέντος φόρου άναφορικώς προς τό πληρωθέν μέρισμα καΐ 
οσάκις ό ύπό τής εταιρείας καταβληθείς ή πληρωτέος φόρος έπηρεά
ζηται ώς έκ τής χορηγήσεως εκπτώσεως λόγω διπλής φορολογίας, 
τόν συντελεστήν (κατωτέρω, έν τω παρόντι Νόμω, άναφερόμενον ώς 
«ό καθαρός Κυπριακός συντελεστής») καθ* δν, ληφθείσης ύπ* δψιν 
τής λόγω διπλής φορολογίας χορηγηθείσης εκπτώσεως, ή εταιρεία 
κατέβαλε ή θά καταβάλη φόρον. 

(3) Έ ν τω παρόντι άρθρω ό δρος «έκπτωσις λόγω διπλής φορο
λογίας» σημαίνει πασαν πίστωσιν διά τόν έν τή αλλοδαπή καταβαλ
λόμενον φόρον είσοδήματός, ήτις, βάσει συμβάσεων γενομένων ώς έν 
τω άρθρω 47 εκτίθεται, χορηγείται ώς έκπτωσις έκ του φόρου είσο
δήματος του επιβαλλομένου δυνάμει του παρόντος Νόμου, περιλαμ
βανομένης καΐ πάσης πιστώσεως ή εκπτώσεως ληφθείσης ύπ* δψιν 
διά τόν προσδιορισμόν του καθαρού Κυπριακού συντελεστού, χορη
γηθείσης έπί μερισμάτων εισπραχθέντων ύπό τής εταιρείας. 
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26.—(1) Παν ποσόν φόρου είσοδήματος παρακρατηθέν υπό τοιαύ Συμψηφι
της τινός εταιρείας δυνάμει του άρθρου 26 του περί Φορολογίας του σμόςτοΰ 
Εισοδήματος (Ξένων Προσώπων) Νόμου της Δημοκρατίας ή δυνά ^^ζ^,] 
μει του άρθρου 21 του περί Επιβολής Προσωπικών Είσφορών επί 58τοθΐ96ΐ. 
Μελών της Ελληνικής Κοινότητος Κοινοτικού Νόμου τοΟ 1961, ή δυ Ι6τοθΐ96ΐ 
νάμει του εδαφίου (1) του αμέσως προηγουμένου άρθρου, έκ μερί 8τοθΐ962. 
σμάτων δηλωθέντων καΐ καταβληθέντων είς τους μετόχους κατά ή 
μετά τήν Ιην "Ιανουαρίου τοΟ 1961, ως καΐ πάν ποσόν φόρου αναλο
γούν προς τό μερίδιον εΐ'ς δ πρόσωπον τ ι δικαιούται κατά ή μετά τήν 
Ιην 'Ιανουαρίου του 1961 έκ τοΟ είσοδήματος οργανισμού προσώπων 
φορολογητέου δυνάμει του παρόντος Νόμου δέον, είς περιπτώσεις 
καθ' άς τό τοιούτον μέρισμα ή μερίδιον έκ τών κερδών περιλαμβά
νεται είς τό φορολογητέον είσόδημα του μετόχου ή προσώπου τούτου, 
δπως συμψηφίζηται διά σκοπούς είσπράξεως μετά τοΟ φόρου του επι
βληθέντος έπί του τοιούτου φορολογητέου εισοδήματος. 

(2) Ό "Εφορος δύναται νά έκδίδη, οσάκις τούτο έπιβάλληται, 
εντάλματα επιστροφής φόρου είσοδήματος παρακρατηθέντος κατά 
τό έτος 1961 έκ μερισμάτων καΐ καταβληθέντος εϊς τήν Δημοκρα
τίαν, δστις φόρος δέον νά συμψηφισθή μετά του φόρου τοΟ επι
βαλλομένου δυνάμει του παρόντος Νόμου έπί προσώπου τινός, 
θά δύναται δέ νά προβαίνη επίσης είς τοιαύτας άλλας διευθετήσεις 
άναφορικώς προς τήν καταβολήν προς τήν Συνέλευσιν ή καΐ αντι
στρόφως φόρου είσοδήματος παρακρατηθέντος έκ μερισμάτων καΐ 
καταβληθέντος εις τήν Δημοκρατίαν της Κύπρου άλλα πληρωτέου 
είς τήν Συνέλευσιν βάσει τοΟ παρόντος Νόμου, οίας έν έκαστη περι
πτώσει ήθελε κρίνει αναγκαίας προς τελικήν ρύθμισιν παντός ζητή
ματος αναφυομένου άναφορικώς προς φόρον εισοδήματος έπιβαλλό
μενον έπί εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης ή παρακρατούμενο ν έκ 
μερισμάτων καταβαλλομένων ύπό τοιούτων εταιρειών. 

. Μέρος "Εκτον 

' Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ο Ι , Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Ι , Κ.Λ.Π. 

27. Σύνδικοι ή παραλήπται, επίτροποι, έκτελεσταί διαθήκης ή δια Φορολογική 
χείριστα! περιουσίας ή κηδεμόνες έμπεπιστευμένο.ι τήν διεύθυνσιν, ύποχρέωσις 
ελεγχον ή διαχείρισιν περιουσίας ή άλλης τινός επιχειρήσεως έκ

 έπιτ
Ρ°

πων


μέρους προσώπου τινός, θά υπόκεινται είς φορολογίαν άναφορικώς 
προς τό έκ της τοιαύτης περιουσίας ή επιχειρήσεως προκύπτον είσό
δημα κατά τόν αυτόν τρόπον καΐ διά τό αυτό ποσόν ως τό τοιοΟτον 
πρόσωπον θά έφορολογειτο έάν ελάμβανε προσωπικώς τό τοιούτον 
είσόδημα, έκαστος δέ τοιοΟτος σύνδικος, παραλήπτης, επίτροπος, 
εκτελεστής διαθήκης ή διαχειριστής περιουσίας, ή κηδεμών θά είναι 
υπεύθυνος διά τήν διενέργειαν πάντων τών αναγκαίων δυνάμει του 
παρόντος Νόμου δια τήν βεβαίωσιν και καταβολήν του φόρου : 

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

28.—(1) Πάν πρόσωπον μή διαμένον έν τη Δημοκρατία (κατω
τέρω έν τω παρόντι άρθρω καλούμενον «πρόσωπον μή διαμένον έν 
τη Δημοκρατία») θά φορολογήται έν ονόματι τοΰ επιτρόπου ή κηδε
μόνος του, ή έν ονόματι οιουδήποτε πληρεξουσίου, πράκτορος ή αντι
προσώπου, συνδίκου, παραλήπτου, διαχειριστου ή θεματοφύλακος 
αύτου, είτε ό τοιούτος πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος, πράκτωρ, σύν
δικος, παραλήπτης, διαχειριστής ή θεματοφύλαξ εΙσπράττει τό είσό
δημα εϊτε όχι, κατά τόν αυτόν τρόπον και διά τό αυτό ποσόν ώς τό 

Φορολογική 
ύποχρέωσις 
αντιπροσώ
που προσώπου 
διαμένοντος 
έκτος της 
Δημοκρατίας. 
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τοιοΟτο μή διαμένον έν τη Δημοκρατία πρόσωπον θά έφορολογεΐτο 
έάν διέμενεν έν τη Δημοκρατία κσΐ είσέπραττε πραγματικώς τό 
τοιούτον είσόδημα. 

(2) Παν πρόσωπον μή διαμένον έν τη Δημοκρατία θά υπόκειται 
είς φορολογίαν άναφορικώς προς εισόδημα προκύπτον, αμέσως 
f\ εμμέσως, έξ οιασδήποτε πληρεξουσιότητός, πρακτορίας, αντιπρο
σωπείας, ή έκ πράξεων του συνδίκου f\ παραλήπτου, διαχειριστου 
f\ θεματοφύλακος αύτου και ή τοιαύτη φορολογία θά γίνηται έν 
ονόματι του πληρεξουσίου, πράκτορος, αντιπροσώπου, συνδίκου 
ή παραλήπτου, διαχειριστου ή θεμοττοφύλακος αύτου. 

(3) ΕΙς περιπτώσεις καθ* ας πρόσωπον τι μή διαμένον έν τη Δημο
κρατία συναλλάττεται έμπορικώς μετά προσώπου διαμένοντος έν 
τη Δημοκρατία καΐ ό "Εφορος κρίνει δτι, λόγω του στενού συνδέσμου 
μεταξύ τοΰ προσώπου του διαμένοντος έν τη Δημοκρατία καΐ του 
προσώπου του μή διαμένοντος έν τη Δημοκρατία καΐ του ουσιώδους 
έλεγχου του ασκουμένου ύπό του μή διαμένοντος έν τη Δημοκρα
τία προσώπου επί του διαμένοντος έν τη Δημοκρατία τοιούτου, ή 
πορεία των εργασιών μεταξύ των προσώπων τούτων δύναται νά 
διευθετηθη και διευθετείται κατά τρόπον ώστε at έργασίαι at γενό
μεναι ύπό του έν τη Δημοκρατία διαμένοντος προσώπου ώς έκ 
τοΟ συνδέσμου του μετά του μή διαμένοντος έν τη Δημοκρατία προ
σώπου ουδέν κέρδος αποφέρουν είς τό έν τη Δημοκρατία διαμένον 
πρόσωπον ή αποφέρουν κέρδη κατώτερα των συνήθων κερδών όπινα 
δύνάταί τις νά αναμένη δτι θά προκύψωσιν έκ των τοιούτων συναλ
λαγών, τό μή διαμένον έν τη Δημοκρατία πρόσωπον θά υπόκειται 
είς φορολογίαν καΐ θά φορολογήται έν ονόματι τοΟ διαμένοντος έν 
τη Δημοκρατία προσώπου ώς έάν τό έν τη Δημοκρατία διαμένον 
πρόσωπον ήτο αντιπρόσωπος τοΟ μή διαμένοντος έν τη Δημοκρατία 
προσώπου. 

(4) Είς περιπτώσεις καθ' ας ό "Εφορος κρίνει δτι τό αληθές 
ποσόν των κερδών ή άλλων οφελών μή διαμένοντος έν τη Δημοκρα
τία προσώπου φορολογουμένου έν όνόμοττι προσώπου διαμένοντος 
έν τη Δημοκρατία δέν δύναται έν πάση περιπτώσει νά ύπολογισθή 
ευκόλως, ό "Εφορος θά δύναται νά φορολόγηση τό μή διαμένον έν 
τη Δημοκρατία πρόσωπον έπί ευλόγου και δικαίας αναλογίας του 
όλικοΟ των πωλήσεων της εργασίας της γενομένης ύπό του μή δια
μένοντος £ν τη Δημοκρατία προσώπου μέσω ή μετά του διαμένοντος 
εν τη Δημοκρατία προσώπου έν ονόματι του όποιου φορολογείται 
ώς εξετέθη ανωτέρω. ΕΙς τοιαύτας περιπτώσεις at διατάξεις τοΰ 
παρόντος Νόμου αί άφορώσαι είς τήν ύποβολήν φορολογικών δηλώ
σεων fl στοιχείων ύπό προσώπων ενεργούντων έκ μέρους έτερων θά 
έπεκτεινωνται ώστε νά δύναται νά άπαιτηθη παρά τοΟ έν τη Δήμο' 
κρατία διαμένοντος προσώπου δπως ύποβάλη καταστάσεις καΐ στοι
χεία της οϋτω ύπό του μή διαμένοντος έν τη Δημοκρατία προσώπου 
γενομένης εργασίας καθ* δν τρόπον δηλώσεις ή στοιχεία περί τοΟ 
εισοδήματος ανικάνων ή μή διαμενόντων έν τη Δημοκρατία προσώ
πων υποβάλλονται ύπό των εκπροσωπούντων ταύτα προσώπων : 

Νοείται δτι τό ποσόν της κατά τό παρόν άρθρον φορολογητέας 
ποσοστιαίας αναλογίας θά καθορίζηται έν έκαστη περιπτώσει ανα
λόγως της φύσεως των συναλλαγών. 

(5) Ουδέν των έν τω παρόντι αρθρω διαλαμβανομένων καθίστα 
πρόσωπον μή διαμένον έν τη Δημοκρατία φορολογητέον έν ονόματι 
μεσίτου f\ παραγγελιοδόχου ή1 έτερου αντιπροσώπου άναφορικώς 
προς κέρδη f) άλλα οφέλη προκύπτοντα έκ πωλήσεων f) άλλων 
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συναλλαγών γενομένων μέσω του τοιούτου μεσίτου ή παραγγελιοδό
χου ή έτερου αντιπροσώπου, δσάκις ό τοιούτος μεσίτης^ παραγγελιο
δόχος ή έτερος αντιπρόσωπος δέν είναι τό εξουσιοδοτημένο ν πρόσωπον 
δια τήν ασκησιν της τακτικής αντιπροσωπείας τοΟ μη διαμένοντος έν 
τη Δημοκράτη προσώπου ή δέν είναι πρόσωπον φορολογητέον ώς έάν 
ήτο αντιπρόσωπος βάσει των διατάξεων των εδαφίων (3) καΐ (4) 
του παρόντος άρθρου. 

(6) Τό γεγονός δτι πρόσωπον μή διαμένον έν τη Δημοκρατία διε
νεργεί πωλήσεις ή άλλας συναλλαγάς μετ' άλλων προσώπων μή 
διαμενόντων έν τη Δημοκρατία και ύπό συνθήκας καθιστώσας τούτο 
υπόχρεων είς φορολογίαν βάσει τών διατάξεων τών εδαφίων (3) 
καΐ (4) έν ονόματι προσώπου διαμένοντος έν τη Δημοκρατία, δέν 
θά εΐναι άφ' έ αυτού άρκετόν δια να δημιουργήση φορολογική ν υπο
χρέωσα/ άναφορικώς προς κέρδη ή άλλα οφέλη προκύπτοντα έκ τών 
τοιούτων πωλήσεων ή συναλλαγών. 

(7) "Οσάκις πρόσωπον μή διαμένον έν τη Δημοκρατία φορολο
γήται έν ονόματι οιουδήποτε πληρεξουσίου, πράκτορος, αντιπροσώ
που, συνδίκου ή παραλήπτου, διαχειριστου ή θεματοφύλακος άνα
φορικώς προς κέρδη ή άλλα οφέλη προκύπτοντα έκ τής πωλήσεως 
εμπορευμάτων ή προϊόντων βιομηχανοποιηθέντων ή παραχθέντων 
έκτος της Δημοκρατίας ύπό του μή διαμένοντος έν τή Δημοκρατία προ
σώπου, τό πρόσωπον έν ονόματι του οποίου τό μή έν τή Δημοκρατία 
πρόσωπον ούτω φορολογείται, δύναται, έάν θεώρηση τούτο εϋ
λογον, νά ζητήση παρά του Εφόρου δπως ή φορολογία γίνη ή τροπο
ποιηθή άναφορικώς προς τά τοιαύτα κέρδη ή οφέλη βάσει τών κερ
δών άτινα ευλόγως δύναταί τις νά άναμείνη δτι πορίζεται έμπορος 
τις, ή, είς περιπτώσεις καθ' άς τά εμπορεύματα μεταπωλούνται ύπό 
ή έκ μέρους τοΟ βιομηχάνου ή παραγωγού, μεταπωλητής τις δστις 
ήγόρασε ταύτα άπ' ευθείας παρά του βιομηχάνου ή παράγωγου, και 
έπι τή προσαγωγή αποδείξεως Ικανοποιούσης τόν "Εφορον περί του 
ποσού τών κερδών έπί τή ανωτέρω βάσει, ή φορολογία θά γίνηται 
ή τροποποιήται αναλόγως. ''" 

29 . Παν πρόσωπον ύποκείμενον είς φορολογίαν άναφορικώς προς 
άνίκανον πρόσωπον, ή πάν πρόσωπον έν ονόματι του οποίου πρόσω
πον μή διαμένον έν τή Δημοκρατία φορολογείται θά εΤναι ύπεύθυνον 
διά τήν διενέργειαν πασών τών αναγκαίων, δυνάμει του παρόντος 
Νόμου, πράξεων διά τήν φορολογίαν του είσοδήματος παντός προσώ
που εκπροσωπουμένου ύπ' αύτου και διά τήν καταβολήν του έπί του 
είσοδήματος επιβληθέντος φόρου. 

Επίτροποι 
υπεύθυνοι 
διά τήν 
φορολογίαν 
προσώπων 
ότπνα οδτοι 
έκπροσω
ποΰσιν. 

30. Παν πρόσωπον δπερ λαμβάνει, ύφ' οιανδήποτε Ιδιότητα, ε'ισό Δελτία 
δημα πηγάζον £κ τίνος τών έν τω παρόντι Νόμω αναγραφομένων άιιναδέον 
πηγών και ανήκον είς οιονδήποτε έτερον πρόσωπον ύποκείμενον εϊς ya6TOtt*a
φορολογίαν άναφορικως προς τούτο η όπερ θα υπεκειτο εις φορολο «ντιπροσώ
γίαν έάν διέμενεν έν τή Δημοκρατία και δεν ήτο πρόσωπον άνίκανον, πων. 
θά έτοιμάζη, οσάκις εντέλλεται προς τούτο δι* ειδοποιήσεως του 
Εφόρου, και παραδίδη εντός τής έν τή τοιαύτη είδοποιήσει αναγρα
φομένης προθεσμίας, δελτίον, έν τω τύπω τω έγκεκριμένω ύπό τού 
Εφόρου, ύπογεγραμμένον ύπ' αυτού και περιέχον— 

(α) αληθή και ακριβή δήλωσιν παντός τοιούτου είσοδήματος 
και 

(β) τό δνομα καΐ διεύθυνσιν έκαστου προσώπου είς δ τό ώς 
άνω είσόδημα θά άνήκη. 



Ά 
ποι προσι 
μή διαμενόν 
των έν τη 
Δημοκράτη 
θά φορολο
γώνται. 

Δεύτερον 
Παράρτημα. 

Αντιπρόσω

πος άστικώς 
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δηλώσεις. 
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1. Ό διευθυντής ή άλλος υπεύθυνος ανώτερος υπάλληλος έκά
μικου προσώπου θά είναι υπεύθυνος δια τήν διενέργειαν 
ών αναγκαίων, δυνάμει του παρόντος Νόμου, πράξεων ή δια

ν δια τήν έπιβολήν φόρου έπί του τοιούτου νομικού προσώπου 
ν καταβολήν αύτου. 
Πας διαμένων έν τη Δημοκρατία, πας αντιπρόσωπος, επίτρο

πος, ενυπόθηκος οφειλέτης ή" Μτερον πρόσωπον έμβάζον είς πρόσωπον 
μή διαμένον έν τη Δημοκρατία μίσθωμα, τόκους ή είσόδημα 
πηγάζον £κ τίνος ετέρας πηγής έν τη Δημοκρατία θά λογίζηται αντι
πρόσωπος του τοιούτου μή διαμένοντος έν τη Δημοκρατία προσώπου 
καΐ θά φορολογήται και θά καταβάλλη φόρον κατά τόν καθορι
σθέντα δι' εταιρείας ή άλλους οργανισμούς κεκτημένους νομικήν 
προσωπικότητα ή μή φορολογικόν συντελεστήν, ώς προβλέπεται έν 
τω παρόντι Νόμω έκτος έάν τό μή διαμένον έν τη Δημοκρατία πρό
σωπον, διά της υποβολής δηλώσεως τοΟ δλικου είσοδήματός του 
του κτηθέντος έν τή Δημοκρατία απόκτηση δικαίωμα νά φορολογηθή 
κατά τους φορολογικούς συντελεστάς τους προβλεπόμενους διά 
φυσικά πρόσωπα έν τω Δευτέρω Παραρτήματι. 

3 3 . Πάν πρόσωπον υπόχρεων δυνάμει του παρόντος Νόμου είς τήν 
έκ μέρους έτερου προσώπου καταβολήν φόρου δύναται νά παρα
κράτηση έκ των χρημάτων των περιερχομένων είς χείρας αύτου* έν 
τη ίδιότητί του ώς αντιπροσώπου του τοιούτου έτερου προσώπου, 
ποσόν επαρκές διά τήν πληρωμήν του τοιούτου φόρου καΐ δέν θά ύπέχη 
οιανδήποτε άστικήν εύθύνην έναντι οιουδήποτε προσώπου διά πασαν 
πληρωμήν γενομένην ύπ' αύτου δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

34. Όσάκις πρόσωπον τι άποδιώση, οι νόμιμοι αύτου αντιπρό
σωποι θά ύπέχωσι τήν αυτήν φορολογικήν ύποχρέωσιν οΐαν θά ύπεΐχε 
τό τοιούτον πρόσωπον καΐ θά είναι υπεύθυνοι διά τήν διενέργειαν 
πασών τών αναγκαίων πράξεων και διαβημάτων ώς τό τοιούτον 
πρόσωπον, έάν £ζη, θά ήτο υπόχρεων νά διενεργήση βάσει του παρόν
τος Νόμου : 

Νοείται δτι είς περίπτωσιν προσώπου αποβιώσαντος εντός του 
£τους του προηγουμένου του φορολογικού Μτους, έάν ό νόμιμος αντι
πρόσωπος αύτου διανείμη τήν περιουσίαν του αποβιώσαντος πρό της 
ενάρξεως τοΟ φορολογικού έτους, ό τοιούτος νόμιμος αντιπρόσωπος 
θά υποχρεούται είς τήν πληρωμήν φόρου κατά τόν κατά τήν ήμερο
μηνίαν της διανομής της περιουσίας ίσχύοντα συντελεστήν ή συν
τελεστάς. 

Μέρος "Εβδομον 
ΦΟΡΟΛΟΠΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

35.—(1) Πάν πρόσωπον υπόχρεων είς φορολογίαν οφείλει νά δίδη 
είς τόν "Εφορον, πρό της καθωρισμένης ημερομηνίας, είδοποίησιν 
περί της τοιαύτης του υποχρεώσεως : 

Νοείται δτι δέν θά εΐναι αναγκαία ή ύπό προσώπου τινός έπίδοσις 
τοιαύτης ειδοποιήσεως, έάν κατά τό έτος τό αμέσως προηγούμενον 
του φορολογικού έ'τους υπέβαλε δήλωσιν εισοδήματος. 

(2) Ό "Εφορος δύναται, δι' έγγραφου ειδοποιήσεως, νά απαί
τηση παρά' παντός προσώπου δπως, εντός της προθεσμίας της καθο
ριζομένης έν τή ειδοποιήσει, ύποβάλη δήλωσιν είσοδήμοαος και 
τοιαύτα στοιχεία οία δύναται νά άπαιτηθώσι διά τους σκοπούς του 
παρόντος Νόμου άναφορικώς προς τό εισόδημα δι* δ τό τοιούτο 
πρόσωπον υπέχει φορολογικήν εύθύνην. 

(3) ΑΙ ύπό των διατάξεων, τοΟ παρόντος, άρθρου απαιτούμενοι 
δηλώσεις θά ύποβάλλωντάι έπί έντυπων της εγκρίσεως του 'Εφόρου. 



ΙΟΙ 

36.—(1) Παν πρόσωπον υπόχρεων, κατά τάς διατάξεις του JJJJ^1"* 
εδαφίου (2), είς ύποβολήν δηλώσεως περί των έν τη υπηρεσία αύτοΟ £ργοδοτβν. 
προσώπων, οφείλει δπως δώση, πρό της καθωρισμένης ημερομη
νίας, είδοποίησιν περί της τοιαύτης του υποχρεώσεως : 

Νοείται δτι πρόσωπον, δπερ υπέβαλε τοιαύτην δήλωσιν εντός του 
αμέσως προηγουμένου φορολογικού έτους, δέν θά είναι υπόχρεων 
δπως συμμορφωθή προς τάς διατάξεις της παρούσης παραγράφου. 

(2) "Εκαστος εργοδότης οφείλει δπως, εντός της προθεσμίας της 
είδικώς καθοριζομένης ύπό του Εφόρου έν τη προς τόν έργοδότην 
επιδιδόμενη ειδοποιήσει, ετοιμάζει και δίδη προς τόν "Εφορον 
δήλωσιν περιέχουσαν— 

(α) τά ονόματα και τόν τόπον διαμονής των έν τή υπηρεσία 
αύτου προσώπων 

(β) τήν άμοιβήν τήν καταβαλλομένην είς τά τοιαύτα ττρόσωτια 
άναφορικώς προς τήν ύπηρεσίαν ταύτην, εξαιρέσει προσώπων 
ατινα δέν εργάζονται άλλαχου* και των οποίων ή αμοιβή 
διά τό ύπό έξέτασιν έτος δέν υπερβαίνει τάς τετρακοσίας 
λίρας : 

Νοείται δτι ό εργοδότης δέν θά υπόκειται είς οιανδήποτε κύρωσιν 
διά τήν έκ της τοιαύτης δηλώσεως παράλειψιν του ονόματος ή τόπου 
διαμονής προσώπου τελούντος έν τη υπηρεσία αύτου και μη εργα
ζομένου άλλαχου έάν ό "Εφορος, κατόπιν έρεύνης, πεισθή δτι τό 
τοιούτον πρόσωπον δέν έχει φορολογητέον εισόδημα. 

(3) Ό έν έδαφίω (2) δρος «αμοιβή» περιλαμβάνει πληρωμάς ύπό 
μορφήν μισθοΰ, ημερομισθίων, αμοιβής δι* υπερωριακή ν έργασίαν, 
φιλοδωρημάτων, επιδομάτων, μεριδίων έπί των κερδών, τυχηρών 
δικαιωμάτων, προμηθειών ή συντάξεων, ως και τήν έτησίαν άξίαν 
(καθοριζομένην βάσει της τρεχούσης αγοραίας τιμής) διαμονής, 
καταλύματος, στέγης, διατροφής, ή έτερου τυχηρου ή επιδόματος, 
χρηματικού ή μή, χορηγουμένων άναφορικώς προς μισθωτάς υπη
ρεσίας. 

(4) 'Οσάκις ό εργοδότης είναι οργανισμός προσώπων, ό διευθυν
τής ή έτερος ανώτερος αξιωματούχος θά θεωρήται δτι εΐναι ό εργο
δότης διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και πας διευθυντής 
εταιρείας ή πρόσωπον άσχολούμενον μέ τήν διεύθυνσιν εταιρείας θά 
θεωρήται δτι εΤναι μισθωτός. 

(5) Παν πρόσωπον άσκουν έμπορικήν ή βιομηχανικήν επιχείρησα/, 
επιτήδευμα f) βιοτεχνίαν, έλευθέριον ή άλλο τι επάγγελμα, δπερ έν 
τή διεξαγωγή τούτου εισπράττει ή κατακρατεί χρήματα ύπό συν
θήκας συνεπαγομένας τήν καταβολή ν τόκου επί των χρημάτων τούτων 
καί, είδικώτερον, παν πρόσωπον ασκούν τραπεζιτικήν έπιχείρησιν 
τή αίτήσει του Εφόρου, θά έτοιμάζη και δίδη αύτω κατάστασιν 
δεικνύουσαν τους τόκους τους καταβληθέντας ή πιστωθέντας ώς έν 
τοις προηγουμένοις κατά τήν διάρκειαν του έτους του προηγουμένου 
του φορολογικού έτους ώς καί τό όνομα καί τήν διεύθυνσιν των προ
σώπων εις τά όποια ό τόκος κατεβλήθη ή έπιστώθη καί τό έν έκαστη 
περιπτώσει πιστωθέν ή πληρωθέν ποσόν τόκου : 

Νοείται δτι δέν θά είναι ανάγκη δπως ή τοιαύτη δήλωσις περιλαμ
βάνη τόκον καταβληθέντα ή πιστωθέντα εις οιονδήποτε πρόσωπον, 
έάν τό σύνολικόν ποσόν του είς τό πρόσωπον τούτο καταβληθέντος 
ή πιστωθέντος τόκου δστις άλλως θά περιελαμβάνετο έν τή κατα
στάσει δέν ύπερβαίνη τάς εικοσιπέντε λίρας. 

(6) Αϊ κατά τάς διατάξεις του παρόντος άρθρου άπαιτούμεναι 
δηλώσεις καί καταστάσεις θά υποβάλλωνται έπί έντυπου εγκριθέντος 
ύπό του Εφόρου. 
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Προσωπικαΐ 
ίταιρβϊαι 

Ό"Εφορος 
θά φορολογ^. 

Μέρος "Ογδοον 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ 

37.—(1) 'Οσάκις εμπορική ή βιομηχανική τις έπιχείρησις, επιτή
δευμα ή βιοτεχνία, έλευθέριον ή άλλο τι επάγγελμα άσκήται άπό 
κοινού υπό δύο ή πλειόνων προσώπων— 

(α) εΙσόδημα παντός εταίρου έκ της εταιρείας θά θεωρήται τό 
μερίδιον είς δ οΰτος έδικαιουτο κατά τό έτος τό προηγού
μενον τοΟ φορολογικού έτους επί του εισοδήματος της εται
ρείας, του τοιούτου είσοδήματος υπολογιζόμενου συμφώνως 
ταΐς διατάξεσι τοΟ παρόντος Νόμου, καί θά περιλαμβάνηται 
έν τη δηλώσει είσοδήματος τη γενομένη ύπό τοιούτου εταίρου 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου* καί 

(β) ό πρώτος τη τάξει έταΐρος, ήτοι ό έκ των εταίρων των 
διαμενόντων έν τη Δημοκρατία— 

(i) εΤναι ό αναφερόμενος πρώτος έν τη εταιρική συμβάσει' ή 
(ii) έάν δέν ύπάρχη τοιαύτη σύμβασις, τό δνομα τοΟ όποιου 

εΐναι τό μόνον τό όποιον αναφέρεται έν τη συνήθει 
επωνυμία της εταιρείας fi αναφέρεται κατά προτεραι
ότητα τοΟ ονόματος τών λοιπών εταίρων' ή 

(Hi) εΐναι ό κύριος ομόρρυθμος έταΐρος, έάν δ αναφερόμενος 
ως πρώτος τη τάξει έταΐρος δεν είναι ομόρρυθμος 
έταΐρος, 

θά παραδίδη, οσάκις τούτο άπαιτηται ύπό του Εφόρου, δή
λωσιν περί του είσοδήματος της εταιρείας, του τοιούτου 
είσοδήματος υπολογιζόμενου συμφώνως ταΐς διατάξεσι 
του παρόντος Νόμου, και θά δηλοΐ έν αύτη τά ονόματα 
καί τάς διευθύνσεις τών λοιπών εταίρων όμου μετά του 
ποσού τοΟ μεριδίου έπί του είσοδήματος της εταιρείας είς 
δ έδικαιουτο έκαστος έταΐρος. 

(2) 'Οσάκις ουδείς έταΐρος διαμένη έν τη Δημοκρατία, οίαδήποτε 
δήλωσις, αναγκαία κατά τάς διατάξεις του παρόντος άρθρου, θά 
έτοιμάζηται καί παραδίδηται υπό του έν τη Δημοκρατία διαμένοντος 
πληρεξουσίου, αντιπροσώπου, διευθυντού ή εκπροσώπου της εταιρείας. 

Μέρος "Ενατον 
ΒΕΒΑΙΩΣ i Σ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

38.—(1) Ό "Εφορος θά προβαίνη είς τήν φορολογίαν παντός προ
σώπου υποκειμένου είς τόν φόρον τό ταχύτερον άπό της έκπνεύσεως 
της προθεσμίας της ορισθείσης διά τήν υπό του τοιούτου προσώπου 
παράδοσιν της δηλώσεως του. 

(2) "Οσάκις πρόσωπον τι έπέδωκε δήλωσιν, ό "Εφορος δύναται— 
(α) νά άποδεχθή τήν δήλωσιν καί νά φορολόγηση βάσει ταύτης' ή 
(β) νά άρνηθη νά άποδεχθή τήν δήλωσιν καί νά δρίση, κατά τήν 

κρίσιν αύτοΟ, τό ποσόν τοΟ φορολογητέου είσοδήματος του 
προσώπου καί νά φορολόγηση τούτο αναλόγως. 

(3) 'Οσάκις πρόσωπον τι δέν έπέδωκε δήλωσιν καί ό "Εφορος 
κρίνη δτι τό τοιούτον πρόσωπον υπέχει φορολογικήν ύποχρέωσιν, ό 
"Εφορος δύναται νά δρίση, κατά τήν κρίσιν αύτου, τό ποσόν του 
φορολογητέου είσοδήματος τοΟ τοιούτου προσώπου καί νά φορολό
γηση τούτο αναλόγως : 

Νοείται δτι ή τοιαύτη φορολογία ουδόλως επηρεάζει οίανδήποτε 
έτέράν εύθύνην ή ν δύναται να ύπέχη τό τοιοΟτον πρόσωπον ώς έκ της 
αρνήσεως, παραλείψεως ή αμελείας παραδόσεως δηλώσεως. 
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39.—(1) Προς τόν σκοπόν δπως διευκολυνθή ή βεβαίωσις τού* φό- Διορισμός 
ρου έπί του εισοδήματος προσώπων διαμενόντων έν τη αλλοδαπή, ol άντιπροσώ-
ύπό του ΎπουργοΟ τών ΟΙκονομικών διοριζόμενοι έν τη αλλοδαπή ££λΛ

ντ
^ 

αντιπρόσωποι δυνάμει τών διατάξεων του άρθρου 40 του περί Φορο
λογίας του ΕΙσοδήματος (Ξένων Προσώπων) Νόμου της Δημοκρα
τίας, 58 του 1961, δύνανται νά διενεργώσιν έρευνας έκ μέρους του 
Εφόρου, άναφορικώς προς πρόσωπα ατινα ήθελον άττοταΒ?] είς τους 
τοιούτους αντιπροσώπους προς διευθέτησιν της φορολογικής των 
υποχρεώσεως. 

(2) Ό αντιπρόσωπος θα έξευρίσκη τό ποσόν του φορολογητέου 
είσοδήματος τοιούτου προσώπου συμφώνως τω παρόντι Νόμω καΐ 
θά άποστέλλη προς τόν "Εφορον ίκθεσιν άναφορικώς προς τοΰτο 
όμοΟ μετά τών λογαριασμών και υπολογισμών έφ* ών βασίζεται ή 
έκθεσις και 6 "Εφορος θά χωρή εις τήν βεβαίωσιν του φόρου έπί του 
τοιούτου προσώπου : 

Νοείται δτι, έάν ό "Εφορος κρίνη δτι έγένετο οιονδήποτε λάθος είς 
τους λογαριασμούς ή υπολογισμούς, δύναται, πρίν ή προβή είς τήν 
έπιβολήν φορολογίας, νά ανάπεμψη τήν έκθεσιν διά περαιτέρω 
έξέτασιν. 

μένων. 

40.—(1) Άφου συμπληρωθή ή βεβαίωσις του φόρου, ό "Εφορος Κατάλογοι 
θά έτοιμάζη καταλόγους (έν τω παρόντι Νόμω αναφερομένους ώς Φ°ρολογου
«Φορολογικοί Κατάλογοι») τών υποκειμένων είς φόρον προσώπων. 

(2) Οί φορολογικοί κατάλογοι θά περιέχωσι τά ονόματα και τάς 
διευθύνσεις τών υποκειμένων είς τόν φόρον προσώπων, τό ποσόν του 
φορολογητέου είσοδήματος έκαστου προσώπου, τό ποσόν του ύφ* έκα
στου προσώπου πληρωτέου φόρου και τοιαύτα £τερα στοιχεία ώς ό 
"Εφορος ήθελε κρίνει αναγκαία. 

4 1 . Είς £καστον πρόσωπον, ούτινος τό όνομα εμφαίνεται έν τοις 
φορολογικούς καταλόγοις, θά έπιδίδηται, εντολή τοΟ Έψόρου, είτε 
διά προσωπικής επιδόσεως εϊτε διά συστημένης επιστολής, έΐδοποί
ησις απευθυνόμενη είς τήν συνήθη προσωπικήν ή έπαγγελματικήν 
αύτοΟ διαμονήν, δηλούσα τό ποσόν τοΟ φορολογητέου είσοδήματος 
αύτοΟ ώς καΐ τό ποσόν του υπ' αύτου πληρωτέου φόρου καΐ έφιστώσα 
τήν προσοχήν αύτου έπί τών δυνάμει του άρθρου 42 δικαιωμάτων 
αύτου. 

Έπίδοσ ις 
είδοιτοιή

σεως περί 
επιβολής 
φορολογίας 
προς τους 
φορολογου

μένους. 

42.—(1) 'Εάν πρόσωπον τ ι άμφισβητή τήν γενομένην φορολογίαν, Ενστάσεις 
δύναται νά ύποβάλη είς τόν "Εφορον έγγραφον ένστασιν και νά κατά της 
ζητήση τήν έπανεξέτασιν καΐ άναθεώρησιν της επιβληθείσης είς αυτόν ορολογίας. 
φορολογίας. Ή τοιαύτη αίτησις δέον νά καθορίζη επακριβώς τους 
λόγους της ενστάσεως εναντίον της φορολογίας και θά ύποβάλληται 
εντός δέκα πέντε ήμερων άπό τής ημερομηνίας της επιδόσεως της 
ειδοποιήσεως περί τής επιβληθείσης φορολογίας : 

Νοείται δτι ό "Εφορος, ικανοποιούμενος δτι, λόγω απουσίας έκ 
τής Δημοκρατίας, ασθενείας ή άλλης ευλόγου τινός αιτίας, τό αμφι
σβητούν τήν φορολογίαν πρόσωπον δεν ήδυνήθη νά ύποβάλη τήν 
£νστασιν εμπροθέσμως, θά χορηγή εϋλογον κατά τάς περιστάσεις 
παράτασιν της προθεσμίας ταύτης. 

(2) ΟΙ δυνάμει τών διατάξεων του εδαφίου (1) λόγοι ενστά
σεως κατά τής επιβληθείσης φορολογίας δύνανται, έκτος έάν ή αντί
θετος πρόθεσις ρητώς εκτίθεται έν τω παρόντι Νόμω, νά περιλαμβά
νωσι καΐ οίονδήποτε Ισχυρισμόν περί εσφαλμένης ασκήσεως κατά 
τήν έπιβολήν τής φορολογίας οίασδήποτε διακριτικής εξουσίας 
χορηγηθείσης τω Έφόρω. 
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Προσφυγή 
κατά της 
φορολογίας. 

"Η φορολο
γία, κ.λ.π. 
δέν θά είναι 
άκυρος 
λόγφ τής 
έν αυτή 
πλάνης 
περί τά 
ονόματα ή 
περιγραφάς. 

(3) "Αμα τη λήψει της έν έδαφίω (1) αναφερομένης ενστάσεως, 
δ "Εφορος δύναται— 

(α) να ζητήση παρά τοΟ προσώπου του ύποβοτλόντος την ένστασιν 
νά προσαγάγη εντός της είδικώς καθοριζομένης προθεσμίας 
τοιαΟτα στοιχεία άναφορικώς προς τό είσόδημα του φορο
λογηθέντος προσώπου οία ό "Εφορος ήθελε κρίνει αναγκαία, 
ήτοι— 

(i) λογαριασμούς ίκανοποιοΰντας τόν "Εφορον, οΐτινες 
έξηλέγχθησαν ύπό ανεξαρτήτου έπαγγελματίου λογι
στου, εγκεκριμένου προς τούτο ύπό του Υπουργού 
των Οικονομικών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 
52' 

(ii) λογιστικά βιβλία, έ'γγραφα και λοιπά αποδεικτικά 
στοιχεία και άλληλογραφίαν, αντίγραφα τραπεζιτικών 
και άλλων λογαριασμών άφορώντων είς τό εισόδημα 
αυτού ή τό εΙσόδημα οιουδήποτε έξ αύτου έξηρτημε
νού προσώπου, έξ ών οι υποβληθέντες λογαριασμοί 
ήτοιμάσθησαν' 

(iii) καταστάσεις δεικνύουσας, καθ' ώρισμένην τινά ήμερο
μηνίαν, πλήρεις λεπτομέρειας του ενεργητικού και 
παθητικού της προσωπικής ή επαγγελματικής περι
ουσίας, ή αμφοτέρων, του ένισταμένόυ προσώπου ή 
οιουδήποτε έξ αύτου έξηρτημένου προσώπου ώς και 
τοιαύτας ετέρας"* συμπληρωματικός αποδείξεις ή 
άλλας λεπτομέρειας οΐας ό "Εφορος ήθελε κρίνει 
αναγκαίας' 

(β) νά καλέση τό ένιστάμενον πρόσωπον ή οιονδήποτε έτερον 
πρόσωπον, τό όποιον ούτος νομίζει δτι είναι ίκανόν νά δώση 
μαρτυρίαν άναφορικώς προς την γενομένην φορολογίαν, 
πλην του γραμματέως, ύπηρέτου ή έτερου προσώπου έχοντος 
έμπιστευτικήν τίνα θέσιν έν τη υπηρεσία του ένισταμένόυ 
προσώπου, δπως έμφανισθή ενώπιον του καΐ δύναται νά 
έξετάση τό τοιούτον πρόσωπον ενόρκως ή άλλως. 

(4) Εις περίπτωσιν καθ' ή ν επέρχεται συμφωνία μεταξύ του 'Εφόρου 
και τοΟ ύποβαλόντος τήν ενστο:σιν διά τήν έπ' αύτου έπιβληθεϊσαν 
φορολογίαν προσώπου άναφορικώς προς τό ποσόν δι' δ τό ένιστάμενον 
πρόσωπον υπέχει φορολογικήν ύποχρέωσιν, ή φορολογία θά τροπο
ποιήται αναλόγως καΐ θά έπιδίδηται είς τό τοιούτον πρόσωπον είδο
ποίησις περί του ύπ* αύτου πληρωτέου φόρου. 

43.—(1) Παν πρόσωπον δπερ, θεωρούν εαυτό Λδικημένον διά της 
έπ' αύτου επιβληθείσης φορολογίας, απέτυχε νά ^λθη εϊς συμφωνίαν 
μετά του Εφόρου ώς προβλέπεται έν έδαφίω (4) τοΟ άρθρου 42, δύ
ναται νά άσκηση προσφυγήν είς τό Άνώτατον Συνταγματικόν Δικα
στήριον της Δημοκρατίας. 

(2) Τό βάρος της αποδείξεως δτι ή φορολογία είναι υπερβολική 
επιρρίπτεται έπί του αΐτητου έν τη προσφυγή. 

44.—(1) Φορολογίαι, εντάλματα ή έτερα διαβήματα φερόμενα ώς 
γενόμενα συμφώνως ταΐς διατάξεσι του παρόντος Νόμου δεν άκυ
ρουνται ουδέ λογίζονται άκυρα ή ακυρώσιμα δι' ^λλειψιν τύπου, ούτε 
τό κυρός των θά έπηρεάζηται έκ λαθών, ατελειών ή παραλείψεων, 
έάν ουσιαστικώς συναδωσι προς τό πνεύμα καΐ τόν σκοπόν του πα
ρόντος Νόμου καΐ έάν τό φορολογηθέν πρόσωπον ή τό πρόσ<Όπον 
έφ' οΟ προέτίθετο νά έπιβληθη φορολογία ή τό καθ' οίονδήποτε τρόπον 
έπηρεαζόμενον πρόσωπον προσδιορίζηται έν αύτοΐς συμφώνως τφ 
κοινώ σκοπώ καΐ άντιλήψει. 
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(2) Τό κύρος γενομένης φορολογίας δέν θα άμφισβητήται ή έπη
ρεάζηται— 

(α) λόγω λάθους έν αύτη ώς προς τό δνομα ή έπώνυμον του 
υποκειμένου της φορολογίας, τήν περιγραφήν τοΰ εισοδή
ματος ή του ποσοΰ του επιβληθέντος φόρου' ή 

(β) λόγω ασυμφωνίας μεταξύ της φορολογίας καΐ της περί αυτής 
σταλείσης ειδοποιήσεως : 

Νοείται δτι ή περί αυτής σταλεΐσα είδοποίησις θα έπιδίδηται δεόντως 
ε'ις τό πρόσωπον τό όποιον ό "Εφορος είχε κατά νουν δπως φορολό
γηση καΐ ή τοιαύτη είδοποίησις θα περιέχη ουσιαστικώς καΐ πραγμα
τικώς τα στοιχεία έπι των οποίων βασίζεται ή φορολογία. 

4 5 . Όσάκις ό "Εφορος κρίνη δτι πρόσωπον ύποκείμενον εις φορο
λογίαν δέν έφορολογήθη ή δτι τω επεβλήθη φόρος έλάσσων του 
δέοντος, δύναται εντός του φορολογικού έτους ή εντός έ'ξ ετών άπό 
της λήξεως τούτου, να έπιβάλη εις τό τοιούτο πρόσωπον τοσούτον 
φόρον ή τοσούτον συμπληρωματικόν φόρον ώς κατά τήν κρίσιν αύτου 
έδει νά έπιβληθή έπι του προσώπου τούτου, και αϊ διατάξεις τοΟ 
παρόντος Νόμου θά έφαρμόζωνται επί τοιαύτης φορολογίας και έπι 
του βάσει ταύτης επιβληθέντος φόρου : 

Νοείται δτι, έάν συνεπεία αποφάσεως έν τινι προσφυγή δυνάμει 
του άρθρου 43 του παρόντος Νόμου παραστή ανάγκη νά γίνη νέα 
φορολογία, τοιαύτη νέα φορολογία δύναται νά γίνηται εντός τριών 
μηνών άπό τής ημερομηνίας τής τοιαύτης αποφάσεως. 

Ή παράλει
ψις επιβολής 
φόρου ή ή 
επιβολή 
φόρου ελάσ
σονος τοΰ 
κανονικού 
δύναταινά 
διευθετηθί) 
εντός ε'ξ 
ετών. 

Μέρος Δέκατον 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ 
46.—(1) Έάν άποδειχθή, κατά τρόπον Ίκανοποιοΰντα τον Έφορον, περιστάσεις 

δτι, άναφορικώς προς τό φορολογικόν έτος, πρόσωπον τι κατέβαλε ύψ'αςέπι
φόρον, διά παρακρατήσεως ή άλλως, υπερβαίνοντα τό ποσόν του στΡέ<Ρεται 

φόρου του ορθώς έπ' αύτοΟ έπιβλητέου, τό τοιούτον πρόσωπον θά φορος· 
δικαιούται δπως τω άποδοθή τό ούτω καθ' ύπερβολήν καταβληθέν 
ποσόν. 

(2) Πάσα δυνάμει του παρόντος άρθρου άπαίτησις δι' έπιστροφήν 
φόρου δέον δπως ύποβάλληται εντός εξ ετών άπό τής λήξεως τοΰ 
φορολογικού έτους καί, άν αυτή γενή αποδεκτή, ό "Εφορος θά έκδώ
ση πιστοποιητικόν περί του επιστρεπτέου ποσού, άμα δε τη λήψει του 
πιστοποιητικού ό Γενικός Λογιστής θά διενεργήση έπιστροφήν του 
φόρου συμφώνως τών έν τω πιστοποιητικώ διαλαμβανομένων, 

(3)'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων τοΰ εδαφίου (1), ό "Εφορος 
δύναται νά άρνηθή τήν εις τίνα πρόσωπον έπιστροφήν φόρου έάν τό 
πρόσωπον τούτο κατεδικάσθη διά αδίκημα κατά παράβασιν τοΰ πα
ρόντος Νόμου ή έάν τοιοΰτον τι αδίκημα διαπραχθέν ύπό τοΰ προσώ
που τούτου συνεβιβάσθη δυνάμει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 70. 

(4) Όσάκις πρόσωπον τι δικαιούται δυνάμει τών διατάξεων τοΰ 
παρόντος άρθρου δπως τω έπιστραφή φόρος καί εξουσιοδότηση, διά 
δεόντως κεκυρωμένης έγγραφου ειδοποιήσεως προς τόν "Εφορον, 
έτερον πρόσωπον διαμένον έν τή Δημοκρατία δπως είσπραξη έκ 
μέρους του τό προς έπιστροφήν ποσόν, ή τοιαύτη είδοποίησις θά υπό
κειται είς άτέλειαν άναφορικώς προς οιονδήποτε τέλος χαρτοσήμου 
πληρωτέον δυνάμει τοΰ εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμου τοΰ άφορώντος είς 
τέλη χαρτοσήμου. 
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Συμβάσεις 
περί απο
φυγής 
διπλής 
φορολογίας. 
58το0 1961. 

'Υπολογισμός 
της χορη

γητέας 
εκπτώσεως. 

Ύφιστάμεναι 
συμβάσεις. 

"Εξουσία 
τοϋ 'Εφόρου 
όπως απαί

τηση την 
παροχήν 
στοιχείων. 

ΟΙ δημόσιοι 
υπάλληλοι 
θά βοηθωσι 
τόν "Εφορον. 

·/ Μέρος Ένδέκατον 
ΕΚΠΤΩΣΙΣ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΝ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

47. 'Οσάκις σύμβασίς τις, γενομένη ύπό τής Δημοκρατίας μετά 
της Κυβερνήσεως ξένης τινός χώρας δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 48 του περί Φορολογίας του Είσοδήματος (Ξένων Προσώ
πων) Νόμου της Δημοκρατίας, προνοούσα περί αποφυγής διπλής 
φορολογίας τοΟ ιδίου είσοδήματος, τίθηται έν ίσχύϊ διά διατάγματος 
του Υπουργικού Συμβουλίου, δημοσιευομένου έν τη έπισήμω έφημε
ρίδι της Δημοκρατίας, θά χορηγήται, άναφορικώς προς τόν έν τη 
αλλοδαπή καταβαλλόμενο ν φόρον είσοδήματος ή οίονδήτίοτε έτερον 
παρόμοιας φύσεως φόρον έπιβαλλόμενον ύπό των νόμων τής χώρας 
μεθ* ής έγένετο ή σύμβασις, έκπτωσις ύπό μορφήν πιστώσεως έναντι 
τρΟ φόρου του πληρωτέου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου. 

48 . Κατά τόν ύπολογισμόν τής χορηγητέας εκπτώσεως θά άκο
λουθώνται αϊ διατάξεις των άρθρων 48, 49 καΐ 50 τοΟ έν τω άρθρω 
47 μνημονευομένου νόμου της Δημοκρατίας, ώς καΐ αϊ έν τη οίκεία 
συμβάσει διαλαμβανόμεναι είδικαΐ διατάξεις. 

49. At μέχρι τούδε γενόμεναι μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Δημο
κρατίας καΐ των Κυβερνήσεων ξένων χωρών συμβάσεις περί αποφυ
γής διπλής φορολογίας θά Ισχύωσι διά τους σκοπούς του παρόντος 
Νόμου. 

Μέρος Δωδέκατον 
ΓΕΝΙ ΚΑ Ι ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΡΟΥ 

50. Ό "Εφορος δύναται, δι' έγγραφου αύτου ειδοποιήσεως, νά 
απαίτηση παρά παντός προσώπου δπως τω παράσχη τοιαύτα στοι
χεία άναφορικώς προς το εισόδημα του προσώπου τούτου οία ούτος 
ήθελε κρίνει αναγκαία διά τους σκοπούς τού παρόντος Νόμου, ή δπως 
έμφανισθή ενώπιον αύτου και δώση μαρτυρίαν, ενόρκως ή άλλως, 
άναφορικώς προς τό είσόδημά του και προσαγάγη λογαριασμούς, 
βιβλία, ή άλλα έγγραφα ευρισκόμενα ύπό την φύλαξιν ή τόν έλεγχόν 
του καΐ σχετιζόμενα μέ τό είσόδημά του! 

51.—(1) Ό "Εφορος δύναται νά απαίτηση παρά παντός δημοσίου 
υπαλλήλου δπως τω παράσχη τοιαύτα στοιχεία οία δυνατόν νά χρει
ασθώσι διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου καΐ τά όποια δυνατόν 
νά έύρίσκωνται έν τη κατοχή του τοιούτου υπαλλήλου. 

(2) Πάς δημόσιος υπάλληλος έχων ύπό τήν φύλαξιν αύτου μη
τρώα, βιβλία, άρχεΐα ή άλλα έγγραφα ών ή έξέτασις δυνατόν νά 
βοηθήση είς τήν έξασφάλισιν φόρου ή νά άποδείξη ή όδηγήση εις 
τήν. άνακάλυψιν οίουδήποτε δόλου ή παραλείψεως άναφορικώς προς 
φόρον, οφείλει νά έπιτρέπη είς οιονδήποτε δεόντως δι* έγγραφου 
του Εφόρου εξουσιοδοτημένο ν πρόσωπον δπως έν καταλλήλω χρόνω 
έξετάση προς τρΟτο τά τοιαύτα μητρώα, βιβλία, άρχεΐα ή άλλα 
έγγραφα καΐ λάβη τάς αναγκαίας σημειώσεις καΐ αντίγραφα άνευ 
καταβολής τέλους ή άλλου τινός δικαιώματος. 

(3) Ουδείς δημόσιος υπάλληλος θά υποχρεούται δυνάμει του πα
ρόντος άρθρου δπως αποκάλυψη πληροφορίας ή στοιχεία άναφορικώς 
προς τά όποΐα υπέχει νόμιμον ύποχρέωσιν δπως τη ρήση απόλυτον 
έχεμύθειαν. 

(4) Έ ν τω παρόντι άρθρω ό δρος «δη μόσις υπάλληλος» περιλαμ
βάνει καΐ πάντας τους έν τη υπηρεσία τής Ελληνικής Κοινοτικής 
Συνελεύσεως, ώς καΐ τους "Ελληνας υπαλλήλους των Δήμων. 
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52. Λογαριασμοί καΐ προσδιορισμοί τοϋ φορολογητέου είσοδήμα Λογαριασμοί 
τος προσαγόμενοι τω Έφόρω ή συνοδεύοντες φορόλογικάς δηλώ έτοιμασθέν
σεις ύποβαλλομένας τω Έφόρω δυνατόν, έν τη ύπό του 'Εφόρου

 TC<
;
Kal 

ενασκήσει της διακριτικής του εξουσίας, να μή ληφθωσιν υπ* Οψιν θέντε^ό 
έάν δέν ήτοιμάσθησαν καί έπιστοποιήθησαν ύπό τίνος ανεξαρτήτου έπογγελ
λογιστοΟ ασκούντος επάγγελμα έν τη Δημοκρατία καί δεόντως ματιών̂  
εξουσιοδοτημένου ύπό του Υπουργού των ΟΙκονομικων δυνάμει των

 λ
°ν

ιστων
· 

διατάξεων του άρθρου 53 τοΟ περί Φορολογίας τοΟ Είσοδήματος (Ξέ 58 τοϋ1961. 
νων Προσώπων) Νόμου της Δημοκρατίας δπως έτοιμαζη λογαρια
σμούς καί προσδιορισμούς φορολογητέου είσοδήματος διά σκοπούς 
επιβολής φόρου είσοδήματος. Ό Υπουργός των ΟΙκονομικων δύνα
ται , κατά την έκδοσιν τοιαύτης αδείας νά έπιβάλη τοιούτους δρους 
οίους ήθελε κρίνει αναγκαίους ή σκοπίμους διά τήν έξασφάλισιν τής 
ετοιμασίας καί υποβολής λογαριασμών δεικνυόντων τήν αληθή καϊ 
ακριβή δήλωσιν τών κερδών ή ζημιών εμπορικής ή βιομηχανικής επι
χειρήσεως, επιτηδεύματος ή βιοτεχνίας, ελευθερίου ή άλλου τινός 
επαγγέλματος : 

Νοείται δτι ό Υπουργός τών Οικονομικών δύναται οποτεδήποτε νά 
αφαίρεση τήν τοιαύτην άδειαν έκ προσώπου έπαγγελλομένου τόν λο
γιστήν ή έκ τίνος μέλους ανήκοντος είς οίκον τοιούτων λογιστών, έάν 
ή ικανότης ή συμπεριφορά του λογιστου έν τη ετοιμασία λογαριασμών 
ή προσδιορισμών τοΟ φορολογητέου είσοδήματος δικαιολογή τοιαύτην 
ένέργειαν έκ μέρους του Υπουργού τών ΟΙκονομικων : 

Νοείται περαιτέρω δτι οιαδήποτε άπόφασις του Υπουργού τών Οί
κονομικών βάσει του παρόντος άρθρου θά δύναται νά άναθεωρηθή 
ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου συμφώνως τοις κανονισμοΐς τοις 
γενομένοις δυνάμει του άρθρου 76 του περί Φορολογίας του Είσοδή 58τοΰΐ96ΐ. 
ματος (Ξένων Προσώπων) Νόμου τής Δημοκρατίας. 

53.—(1) Όσάκις ό Έφορος κρίνη δτι εταιρεία τις περιωρισμένης Άδιανέμη
εύθύνης, ελεγχομένη ύπό προσώπων ουχί πλειόνων τών πέντε, προς τα κέρδη 
τόν σκοπόν δπως άποφευχθή ή πληρωμή φόρου ή έπιτευχθή μείωσις Θ ^ " ^ " ^ 
αυτού, δέν διένειμεν είς τους μετόχους ώς μέρισμα κέρδη άτινα ήδύ ώςδιανεμη
ναντο νά διανεμηθώσι χωρίς νά προξενηθή βλάβη είς τήν έπιχείρησιν μέναύττό 
τής εταιρείας ή είς τήν διατήρησιν, έπέκτασιν ή άνάπτυξιν τής τοιαύ μορΦη* ^ε

' 
της επιχειρήσεως θά δύναται νά θεώρηση μέρος μέχρις 75% τών τοι

 ρ σματος 

ούτων αδιανέμητων κερδών ώς διανεμηθέν ύπό μορφήν μερίσματος 
είς τους μετόχους τους κατέχοντας κατά κυριότητα μετοχάς κατά 
τήν ήμερομηνίαν συγκλήσεως τής ετησίας γενικής συνελεύσεως του 
έτους 1961 καθ' ήν οί σχετικοί λογαριασμοί ενεκρίθησαν καί τά επη
ρεαζόμενα πρόσωπα θά φορολογώνται αναλόγως : 

Νοείται δτι— 
(α) ποσά έκ του είσοδήματος τής εταιρείας δαπανηθέντα ή χρη

σιμοποιηθέντα ή άτινα προορίζονται δπως δαπανηθώσιν ή 
χρησιμοποιηθώσι : 

(i) διά τήν πληρωμήν τής αξίας τής εργασίας, επιχειρή
σεως ή περιουσίας προς κτήσιν τής οποίας συνέστη ή 
εταιρεία, ή ή οποία ήτο ή πρώτη ύπό τής εταιρείας 
κτηθεισα σημαντικής αξίας εργασία, έπιχείρησις 
ή περιουσία" ή 

(ii) διά τήν έξαγοράν ή άποπληρωμήν παντός μετοχικού 
ή ομολογιακού δανείου ή χρέους (περιλαμβανομένου 
καί του ποσού πάσης υπέρ τό όνομαστικόν ποσόν του 
τοιούτου μετοχικού ή ομολογιακού δανείου ή χρέους 
καταβολής (premium)) εκδοθέντος ή συνομολογηθέν
τος διά τήν πληρωμήν τής αξίας τής τοιαύτης εργα
σίας, επιχειρήσεως ή περιουσίας, ή εκδοθέντος ή συνο
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μολογηθέντος προς έξεύρεσιν χρημάτων χρησιμοποιη
θέντων ή προοριζομένων δπως χρησιμοποιηθώσι διά 
τοιαύτην πληρωμήν* ή 

(iii) διά την κάλυψιν πάσης υποχρεώσεως της εταιρείας *' 
άναφορικώς προς τήν κτήσιν τοιαύτης εργασίας, έπι ^ 
χειρήσεως ή περιουσίας' ή 

(iv) δια τήν έξαγοράν ή άποπληρωμήν παντός μετοχικού 
ή ομολογιακού δοτνείου ή χρέους (περιλαμβανομένου 
και του ποσού* πάσης Οπερ τό όνομαστικόν ποσόν του 
τοιούτου μετοχικού ή ομολογιακού δανείου ή χρέους "* ' 
καταβολής (premium)) εκδοθέντος ή συνομολογηθέντος 
άλλως ή αντί επαρκούς αντιπαροχής' και 

(β) ποσά δαπανηθέντα ή χρησιμοποιηθέντα ή άτινα προορίζον
ται δπως δαπανηθώσιν ή χρησιμοποιηθώσι κατ' άκολου
θίαν ή συνεπεία οιασδήποτε μή γνησίας ή εικονικής πρά
ξεως, 

θα λογίζωνται ώς ποσά άτινα ήδύναντο νά διανεμηθώσι χωρίς νά 
έπενεχθή βλάβη έπί της υφισταμένης επιχειρήσεως τής εταιρείας 
ή επί τής διατηρήσεως, επεκτάσεως ή αναπτύξεως τής τοιαύτης επι
χειρήσεως : 

Νοείται περαιτέρω δτι είς περίπτωσιν διαλύσεως τής εταιρείας τό 
σύνολον τών αδιανέμητων αυτής κερδών τής τελευταίας διαχειριστι
κής περιόδου θά λογίζηται ώς διαθέσιμον διά διανομή ν υπό μορφήν 
μερίσματος. 

(2) Πας συμπληρωματικός φόρος πληρωτέος υπό μετόχου εται
ρείας ελεγχομένης υπό προσώπων ουχί πλειόνων τών πέντε συνεπεία 
υποθετικής διοη/ομής. μερίσματος ώς προβλέπεται έν έδαφίω (1) * 
του παρόντος άρθρου θά εΐναι απαιτητός κατά πρώτον λόγον παρά 
του ενδιαφερομένου μετόχου καΐ έάν ούτος άρνηθή ή δέν δύναται νά 
καταβάλη τον τοιούτον φόρον δταν οΰτος καταστή νομικώς απαιτη
τός, θά ανακτάται έκ τής ενδιαφερόμενης εταιρείας κατά τίνα τών _ k' 
έν τω παρόντι Νόμω ειδικώς καθοριζομένων τρόπων. 

(3) Έ ν τω παρόντι άρθρω ό δρος «εταιρεία ελεγχομένη ύπό προ
σώπων ουχί πλειόνων τών πέντε» σημαίνει έταιρείαν έν ή ό αριθμός 
τών μετόχων δέν υπερβαίνει τους πεντήκοντα και έν ή πλέον του 
ήμίσεος τών έκδοθεισών μετοχών κατέχεται ύπό προσώπων ών ό 
αριθμός δέν υπερβαίνει τό πέντε, τών συζύγων αυτών ή τών ανηλί
κων τέκνων των, είτε προσωπικώς είτε δι' αντιπροσώπων. 

Ώρισμέναι 54.—(1) Όσάκις ό "Εφορος κρίνη δτι πράξίς τις ήτις ελαττώνει 
πράξεις θώ ή θά ήλάττωνε τό ποσόν του ύπό τίνος προσώπου καταβλητέου φόρου 
άγνοωνται. ^^ είναι γνησία ή εΐναι είκονική, θά δύναται νά άγνοήση οιανδή

ποτε τοιαύτην πράξιν και τά ενδιαφερόμενα πρόσωπα θά φορολο
γώνται αναλόγως. 

(2) Όσάκις δυνάμει ή συνεπεία διαθέσεως γενομένης έν ζωή τοϋ 
διαθέτου, εξαιρέσει διαθέσεως γενομένης αντί άξίαν έχούσης και 
επαρκούς αντιπαροχής, καταβάλλεται εισόδημα είς πρόσωπον τι 
ή προς δφελος προσώπου τινός εντός του έ'τους του αμέσως προη
γουμένου του φορολογικού τοιούτου, τό τοιούτον εισόδημα θά λογί
ζηται, διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ώς εισόδημα του δια
θέτου έάν κατά τήν έναρξιν του έ'τους τοό προηγουμένου του φορο
λογικού τό πρόσωπον προς δφελος του οποίου έγένετο ή διάθεσις * 
δέν εΐχε συμπεπληρωμένον τό 18ον έτος τής ηλικίας του και ήτο 
άγαμον. 

(3) Έν τω παρόντι άρθρω δ δρος «διάθεσις» περιλαμβάνει παν 
καταπίστευμα ώς και πασαν δωρεάν, ή συμφωνίαν ή διευθέτησιν διά * 
μεταβίβασιν εισοδήματος ύπό του δικαιούχου εις άλλο πρόσωπον, 
καΐ πασαν μεταβίβασιν περιουσιακών στοιχείων ύπό του Ιδιοκτήτου 
εις άλλο πρόσωπον. 



109 

"Αποσπά
σματα φορο
λογικών 
καταλόγων 
θά αποστέλ
λω νται είς 
τον Διευ
θυντών τοϋ 
Τμήματος 
'Εσωτερικών 
Προσόδων 
ακολουθη
τέα διαδι
κασία οσάκις 
εκκρεμή 
έ'νστασις ή 
προσφυγή. 

Προθεσμία 
καταβολής 
τοΰ φόρου. 

Μέρος Δέκατον Τρίτον 
Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ι Σ ΚΑ! Α Ν Α Κ Τ Η Σ Ι Σ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 

55.—(1) Ό "Εφορος θά άποστέλλη άπό καιρού είς καιρόν εις τον 
Διευθυντήν τοΰ Τμήματος Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν Προσόδων κεκυρωμένα απο
σπάσματα έκ των φορολογικών καταλόγων περιέχοντα τα ονόματα 
και τάς διευθύνσεις φορολογηθέντων προσώπων δμοΰ μετά του ποσοΰ 
του ύφ' έκαστου τοιούτου προσώπου πληρωτέου φόρου. 

(2) Εις περιπτώσεις καθ ' α ς έπεδόθη ένστασις ή ήσκήθη προσφυγή 
έν τω Ά ν ω τ ά τ ω Σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ω Δικαστηρίω της Δημοκρατίας, ή εΐσ
πραξις του φόρου θά άνασχέλληται μέχρις οδ ή τοιαύτη ένστασις ή 
προσφυγή άποφασισθη : 

Νοείται δτι ό Διευθυντής του Τμήματος 'Εσωτερικών Προσόδων θά 
δύναται έν οίαδήποτε τοιαύτη περιπτώσει νά υποχρέωση τό φορολο
γηθέν πρόσωπον δπως καταβάλη τό μή άμφισβητούμενον μέρος του 
φόρου. 

5 6 . Ό φόρος θά καταβάλληται προ ή κατά τήν ήμερομηνίαν ή 
ημερομηνίας τάς καθορισθείσας διά τήν καταβολήν του φόρου του 
έπιβλητέου υπό της Δημοκρατίας δυνάμει τών διατάξεων του περί 
Φορολογίας τοΰ Είσοδήματος (Ξένων Προσώπων) Νόμου της Δήμο 58τοθΐ96ΐ. 
κρατίας : 

Νοείται δτι ε'ις περιπτώσεις καθ* α ς ό "Εφορος ικανοποιείται δτι 
θά προκληθη υπέρμετρος δυσχέρεια έάν έπιμένη δπως τό δλον ποσόν 
του επιβληθέντος φόρου καταβληθή πρό ή κατά τήν καθορισθεΐσαν 
ήμερομηνίαν, ούτος δύναται νά προβή ε'ις δικαίας κατά τήν 
κρίσιν του διευθετήσεις διά τήν διά δόσεων καταβολήν τοΰ φόρου, 
δταν δε γενώσι τοιαΰται διευθετήσεις, πάσα άξίωσις περί πληρωμής 
της έν τω έπομένω άρθρω αναφερομένης προσθέτου επιβαρύνσεως 
θά έγκαταλε ίπηται : 

Νοείται περαιτέρω δτι έάν πρόσωπον τι, παρ ' οδ ό "Εφορος συνεφώ
νησεν δπως άποδεχθή καταβολή ν τοΰ φόρου διά δόσεων, παράλειψη 
νά καταβάλη τόν φόρον κατά τάς γενομένας διευθετήσεις, ό "Εφο
ρος θά δύναται, δι' έ γ γ ρ α φ ο υ αύτοΰ ειδοποιήσεως προς τό ένδιαφε
ρόμενον πρόσωπον να άκυρώση τάς γενομένας διευθετήσεις κα! νά 
απαίτηση δπως καταβληθί] τό ύπόλοιπον τοΰ φόρου εντός είκοσι δύο 
ήμερων ά π ό της ημερομηνίας της επιδόσεως της είδοποιήσεως και 
ά μ α τη παρόδω της προθεσμίας ταύτης, ή έν τω άρθρω 57 αναφερο
μένη πρόσθετος έπιβάρυνσις θά έπιβάλληται επί παντός οφειλομένου 
υπολοίπου. 

5 7 . Έ ά ν δ φόρος δέν καταβληθή πρό ή κατά τήν καθορισθεΐσαν 
ήμερομηνίαν— 

(α) ποσόν ίσον προς πέντε τοις εκατόν επί τοΰ ποσοΰ τοΰ πλη
ρωτέου φόρου θά προστίθηται ε'ις αυτό καΐ αϊ διατάξεις τοΰ 
παρόντος Νόμου αϊ άναφερόμεναι είς τήν εϊσπραξιν καΐ άνά
κτησιν τοΰ φόρου θά έφαρμόζωνται διά τήν εϊσπραξιν κα! 
άνάκτησιν τοΰ τοιούτου ποσοΰ' καί 

(β) ό Διευθυντής τοΰ Τμήματος 'Εσωτερικών Προσόδων δύναται 
νά προβή είς καταναγκαστικήν εϊσπραξιν τοΰ φόρου εϊτε 
βάσει τοΰ εκάστοτε έν τη Δημοκρατία έν Ισχύΐ νόμου τοΰ 
προνοοΰντος διά τήν εϊσπραξιν φόρων εϊτε ώς προβλέπεται 
έν άρθρω 59 : 

Νοείται δτι ό "Εφορος δύναται, είς πλήρως δικαιολογη
μένας περιπτώσεις, νά παραιτηθη* της αξιώσεως του επί τοΟ 
όλου ή μέρους της δυνάμει της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (α ) του παρόν
τος άρθρου πληρωτέας προσθέτου επιβαρύνσεως. 

Πρόσθετος 
έπιβάρυνσις 
έν περιπτώσει 
μή καταβολής 
τοΟ φόρου 
καί καταναγ
καστική 
είσπραξις. 



no 
Είσπραξις 
του φόρου 
μετά τήν 
έκ&Ικασιν 
τής ενστά
σεως ή 
προσφυγής. 

58. Ε [ς περιπτώσεις καθ' ας ή πληρωμή του φόρου ανεστάλη έν 
ολω ή έν μέρει μέχρι τής εκδικάσεως τής ενστάσεως, ή της προσφυ
γής, εν ή περιπτώσει ήθελεν επέλθει συμφωνία μεταξύ του ένισταμέ
νου προσώπου καΐ του Εφόρου άναφορικώς προς τό ποσόν του πλη
ρωτέου φόρου, ό τοιοΟτος φόρος θά καταβάλληται εντός 15 ήμερων 
άπό της ημερομηνίας της επιδόσεως της ειδοποιήσεως περί του πλη
ρωτέου φόρου ή εντός τοιαύτης μακροτερας προθεσμίας otocv ό "Εφο
ρος ήθελεν ορίσει, έάν δέ ό τοιούτος φόρος δεν καταβληθή εντός ΐης 
είρημένης προθεσμίας θά έφαρμόζωνται αϊ διατάξεις τοθ' άρθρου 57 
ώς έάν ή ημερομηνία καθ' ή ν έξέπνευσέν ή τοιαύτη προθεσμία ήτο ή 
καθορισθείσα διά πληρωμήν ημερομηνία. 

Λήψις 
δικαστικών 
μέτρων όπο 
τοϋ 'Εφόρου 
διά τήν άνά
κτησιν φόρου. 

Άνάκτησις 
τοϋ φόρου. 

59. Ό "Εφορος δύναται νά λάβη δικαστικά μέτρα διά τήν πληρω
μήν του φόρου εναντίον παντός προσώπου έφ' οΰ επεβλήθη Φόρος καΐ 
δύναται νά ανάκτηση τούτον μεθ' δλων των δικαστικών εξόδων ώς 
χρέος όφειλόμενον προς τήν Συνέλευσιν. 

60.—(1) Ανεξαρτήτως παντός διαλαμβανομένου έν τω παρόντι 
ή οίωδήποτε έτέρω νόμω άφορώντι είς τήν εϊσπραξιν φόρων, έάν, 
έν ειδική τινι περιπτώσει, Ο "Εφορος έ'χη λόγους νά πιστεύη δτι 
φόρος επιβληθείς έπι προσώπου τινός δυνατόν νά μή άνακτηθή, δύ
ναται δι* έγγραφου αύτου ειδοποιήσεως προς τό ένδιαφερόμενον 
πρόσωπον νά απαίτηση δπως ό φόρος καταβληθή εντός της έν τη 
τοιαύτη ειδοποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας. Ό τοιούτος φόρος 
θά καθίσταται απαιτητός άμα τη παρόδω της ούτω καθορισθείσης 
προθεσμίας και έν περιπτώσει μή καταβολής αυτού, έάν δέν δοθή 
Ικανοποιητική διά τόν "Εφορον ασφάλεια διά τήν πληρωμήν αύτου, 
θά καθίσταται πάραυτα άνακτητός καθ' οιονδήποτε των έν τω πα
ρόντι Νόμω καθοριζομένων τρόπων. 

(2) 'Εάν, έν είδική τινι περιπτώσει, ό "Εφορος έχει λόγους νά 
πιστεύη δτι φόρος έπί εισοδήματος υποκειμένου είς φορολογίαν 
δυνατόν νά μή είσπραχθή, δύναται οποτεδήποτε— 

(α) δι* έγγραφου ειδοποιήσεως νά απαίτηση παρ' οιουδήποτε 
προσώπου δπως ύποβάλη παραχρήμα ή εντός της έν τη 
τοιαύτη ειδοποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας δήλωσιν 
είσοδήματος και παράσχη στοιχεία περί του τοιούτου ϋίσο
δήματος" 

(β) νά φορολόγηση τό τοιούτον πρόσωπον έπί του ποσού του 
δηλωθέντος είσοδήματος, ή, έάν δέν υπεβλήθη τοιαύτη 
δήλωσις ή ό' "Εφορος δέν ίκανοποιήται έκ της τοιαύτης 
δηλώσεως, έπί τοιούτου ποσού οίον ό "Εφορος ήθελε κρίνει 
εϋλογον' και 

(γ) δι* έγγραφου ειδοποιήσεως προς τό φορολογηθέν πρόσωπον 
νά απαίτηση τήν άμεσον παροχήν Ικανοποιητικής ασφαλείας 
διά τήν πληρωμήν του επιβληθέντος φόρου. 

(3) Είδοποίησις περί επιβολής φορολογίας κατά τάς διατάξεις 
του εδαφίου (2) θά έπιδίδηται τω φορολογουμένω και πας φόρος 
ούτω επιβληθείς θά είναι πληρωτέος είς πρώτην ζήτησιν κατόπιν 
έγγραφου είδοποιήσεως υπογραφείσης Ιδιοχείρως όπό του "Εφόρου, 
καΐ, έν παραλήψει πληρωμής, έάν δέν δοθή ικανοποιητική κατά 
τόν "Εφορον ασφάλεια διά τήν πληρωμήν αύτου, 6ά καθίσταται 
πάραυτα είσπράξιμος κατά τίνα των έν τφ παρόντι Νόμω καθορι
ζομένων τρόπων. 
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Μέρος Δέκατον Τέταρτον 

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Ι Σ, ΕΠΙΒΟΛΗ, Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ι Σ ΚΑΙ Α Ν Α Κ Τ Η Σ Ι Σ 
ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

6 1 . Δια τους σκοπούς των άρθρων 62, 63, 64 και 74, ό δρος «άπο Ερμηνεία, 
δοχαί» σημαίνει παν εΙσόδημα κτώμενον υπό φυσικού τίνος προσώπου 
έκ κερδών ή άλλων οφελών ως ταύτα είδικώτερον καθορίζονται έν 
παραγράφω (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 5, περιλαμβανομένων 
και συντάξεων. 

62 . 'Ανεξαρτήτως παντός έν τω παρόντι Νόμω εμπεριεχομένου, 
δια το έτος 1962, θά έπιβάλληται φόρος έφ' δλων των αποδοχών του 
έτους τούτου και έπί τη καταβολή αποδοχών ή ποσού τίνος έναντι 
αποδοχών θά παρακρατήται υπό του καταβάλλοντος τάς άποδοχάς 
προσώπου φόρος βάσει Κανονισμών γενομένων ύπό του 'Υπουργικού 
Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 74 καΐ συμφώνως αύτοΐς, ανεξαρ
τήτως του γεγονότος δτι κατά τόν χρόνον καθ' δν γίνεται ή> καταβολή 
ουδεμία φορολογία έχει έπιβληθή έπί τών αποδοχών και ανεξαρτή
τως τοΟ γεγονότος δτι αί άποδοχαί αποτελούν έν δλω ή έν μέρει άπο
δοχάς φορολογικού έτους άλλου ή του έτους καθ' δ γίνεται ή πλη
ρωμή : 

Νοείται δτι οι δυνάμει του άρθρου 78 του περί Φορολογίας του Ει
σοδήματος (Ξένων Προσώπων) Νόμου της Δημοκρατίας Ισχύοντες 
κανονισμοί δια τους σκοπούς τών άρθρων 63, 64, 65 και 66 του Ιδίου 
νόμου, θά έφαρμόζωνται, δεόντως τροποποιούμενοι, διά τους σκοπούς 
του παρόντος άρθρου μέχρις οΰ άντικατασταθώσιν ή τροποποιηθώσι 
δια κανονισμών γενομένων δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

63.—(1) Εις τάς απαιτήσεις αϊτινες δυνάμει τοΟ άρθρου 38 του 
περί Πτωχεύσεων Νόμου ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι 
τών λοιπών απαιτήσεων κατά τήν διανομήν της περιουσίας πτωχεύ
σαντος ή προσώπου αποβιώσαντος έν χρεοκοπία θά περιλαμβάνον
τα ι πάντα τά ποσά τά παρακρατηθέντα ύπό του εργοδότου ώς φόρος 
έκ τών αποδοχών υπαλλήλου τινός και τά μή καταβληθέντα εις τόν 
Διευθυντήν του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων κατά τήν διάρ
κειαν της περιόδου τών δώδεκα μηνών τών προηγουμένων της ημερο
μηνίας του διατάγματος παραλαβής. 

(2) Εις τάς απαιτήσεις αΐτινες δυνάμει του άρθρου 300 του περί 
Εταιρε ιών Νόμου Ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι τών 
λοιπών απαιτήσεων, κατά τήν διάλυσιν εταιρείας τινός, θά περιλαμ
βάνωνται πάντα τά ποσά τά παρακρατηθέντα ύπό τοΟ εργοδότου ώς 
φόρος έκ τών αποδοχών υπαλλήλου τινός καΐ μή καταβληθέντα εις 
τόν Διευθυντήν του Τμήματος 'Εσωτερικών Προσόδων κατά τήν διάρ
κειαν της περιόδου τών δώδεκα μηνών ιών προηγουμένων της «σχετι
κής ημερομηνίας» (relevant date) ώς αϋτη καθορίζεται έν τω είρημένω 
άρθρω. 

(3) Είς περιπτώσεις καθ' άς οί κάτοχοι ομολογιών εταιρείας 
τινός, ή έκδοσις τών οποίων έγένετο κατόπιν παροχής ύπό της έται·; 
ρείας εγγυήσεως ύπό μορφήν γενικής επιβαρύνσεως της περιουσίας 
της εταιρείας (floating charge) διορίζουσι παραλήπτην ή διενεργείται 
παραλαβή, ύπό ή έκ μέρους τών ομολογιούχων, στοιχείων ενεργη
τικού της εταιρείας περιλαμβανομένων είς τήν τοιαύτην γενικήν έπι
βάρυνσιν, εις τάς απαιτήσεις, αΐτινες δυνάμει του άρθρου 89 του περί 
Εταιρειών Νόμου Ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι οίαστ 
§ήποτε απαιτήσεως διά κεφάλαιον ή τόκους αναφορικός προς τάς 
αγιολογίας, θά περιλαμβάνονται και οί έκ τών αποδοχών υπαλλήλου 
τινός ύπό του εργοδότου παρακρατηθέντες φόροι οΐτινες δέν κατε> 

Βεδα ίωσ ις , 
επιβολή, 
κ.λ.π. τοΰ 
φόρου έπί 
αποδοχών. 

58 τοΰ 1961 

Φόρος εισο

δήματος 
παρακρα

τηθείς έξ 
αποδοχών 
θά άποτελη 
ε ίς ώρισμένας 
περιπτώσεις 
προνομιακήν 
πληρωμήν. 

Κεφ. 113 . 

Κεφ. 113 . 
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Εφαρμογή 
τών λοιπών 
διατάξεων 
τόΟ νόμου. 

δλήθησαν είς τόν Διευθυντή ν τοΟ Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων 
κατά τήν διάρκειαν της περιόδου τών δώδεκα μηνών τών προηγου
μένων της ημερομηνίας καθ' ήν διωρίσθη δ παραλήπτης ή, αναλόγως 
της περιπτώσεως, της ημερομηνίας καθ* ή ν διενηργήθη παραλαβή ως 
προηγουμένως εκτίθεται. 

64. "Απασαι αϊ λοιπαΐ διατάξεις του παρόντος Νόμου, αϊ άφορώ
σαι είς τό είσόδημα, θά έφαρμόζωντάι επί είσοδήματος έξ αποδοχών 
έφ' δσον συνάδουσι τοις άρθροις 62 καί 63. 

"Εγκυρότης 
Ειδοποιήσεων. 

ΈπΙδοσις 
Ειδοποιήσεων. 

Δένθά 
γ(νωνται 
εκπτώσεις 
έκτος έάν 
τηρώνται 
ειλικρινείς 
λογαριασμοί. 

Ψευδείς 
δηλώσεις, 
κ.λ.π. 

Μέρος Δέκατον Πέμπτον 
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

65 . Πάσα είδοποίησις διδομένη υπό του 'Εφόρου δυνάμει τοΟ πα
ρόντος Νόμου θά είναι έγκυρος έάν φέρηται ώς δοθείσα ύπό του 'Εφό
ρου ή έτερου αξιωματούχου διορισθέντος δυνάμει τών διατάξεων τοΟ 
άρθρου 3 και τελούντος ύπό τάς διαταγάς τοΟ "Εφόρου έάν αυτή 
φέρη τήν ύπογραφήν, εντυπον ή διά χειρός, του Εφόρου ή του τοιού
του αξιωματούχου, έκτος έάν άποδείχθή δτι ή είδοποίησις δέν εδόθη 
ύπό τοΰ* 'Εφόρου ή του τοιούτου άξιωμοαούχου : 

Νοείται δτι πάσα είδοποίησις εκδιδομένη ύπό τοΰ Εφόρου καΐ 
άξιόυσα παρά τίνος προσώπου δπως παράσχη στοιχεία ή παρουσια
σθή ενώπιον αύτου ώς προβλέπεται έν αρθροις 42, 50, ή 51 θά ύπο
γράφηται προσωπικώς ύπό του 'Εφόρου ή έτερου αξιωματούχου δ ν 
ήθελεν ίόρίσει ό "Εφορος και τελούντος ύπό τάς διαταγάς του 'Εφό
ρου ώς προαναφέρεται. 

66. ΑΙ ειδοποιήσεις επιδίδονται προσώπω τινί εϊτε διά προσωπικής 
επιδόσεως είτε διά συστημένης επιστολής αποστελλόμενης είς τήν 
τελευταίαν αύτου γνωστήν έπαγγελματικήν ή ίδιωτικήν διεύθυνσιν, 
καί, είς τήν τελευταίαν περίπτωσιν, αϊ ειδοποιήσεις θά λογίζωνται 
έπιδοθεΐσαι είς μέν τήν περίπτωσιν προσώπων διαμενόντων έν 
Κύπρω ουχί πέραν της έβδομης ημέρας άφ' ής ή επιστολή έταχυδρο
μήθη, είς δέ τήν περίπτωσιν προσώπων μή διαμενόντων έν Κύπρω 
ουχί άργότερον της τριακοστής ημέρας άφ'ής αυτή έταχυδρομήθη. 
Τοιαύτη έπίδοσις αποδεικνύεται επαρκώς έάν άποδείχθή δτι ή εμπερι
έχουσα τήν είδοποίησιν επιστολή άπηυθύνθη ορθώς καί έταχυδρομήθη 
δεόντως. 

67. ΑΙ έν άρθρω 11 προβλεπόμενοι εκπτώσεις καί έν άρθροις 
12 καί 15 προβλεπόμεναι αποσβέσεις καί εκπτώσεις δέν θά χωρη
γώνται έκτος έάν αληθείς λογαριασμοί Ικανοποιοΰντες τόν "Εφορον 
καί προσδιορισμός δεικνύων τά φορολογητέα κέρδη ή τάς ζημίας 
της εμπορικής ή βιομηχανικής επιχειρήσεως, επιτηδεύματος ή βιο
τεχνίας, ελευθερίου ή άλλου τινός επαγγέλματος, έτοιμασθέντες ύπό 
τίνος ανεξαρτήτου έπαγγελματίου λογιστοΰ εγκεκριμένου ύπό του 
Υπουργού τών Οικονομικών ώς έν άρθρω 52, προσάγωνται τω Έφό
ρω, καί άπόφασις του 'Εφόρου δτι οί τοιούτοι λογαριασμοί ή προσ
διορισμοί δέν εΐναι Ικανοποιητικοί δέν θά συνιστςχ λόγον ενστάσεως 
δυνάμει τών διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 42. 

68.— (1) Παν πρόσωπον δπερ, προς τόν σκοπόν δπως έπιτύχη 
έκπτωσιν, μείωσιν ή έπιστροφήν φόρου, έσκεμμένως ετοιμάζει, υπο
βάλλει ή προσάγει, ή φροντίζει διά τήν έτοιμασίαν ή ύποβολήν 
ή προσαγωγήν, βάσει του παρόντος Νόμου, οιασδήποτε καταστάσεως, 
δηλώσεως, απαιτήσεως, καταλόγου, λογαριασμών ή στοιχείων δτινα 
είναι ψευδή ίίν τινι ούσιώδει λεπτομερείς» αυτών, θά είναι ένοχον 
αδικήματος κατά τοΟ παρόντος Νόμου. 
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(2) Παν φυσικόν ττρόσωπον δπερ βοηθεΐ, υποκινεί, συνεργεί, συμ
βουλεύει, παροτρύνει ή πείθει πρόσωπον τι— 

(α) δπως έτοιμάση, ύποβάλη ή παράσχη, δυνάμει του παρόντος 
Νόμου, οίανδήποτε κατάστασιν, δήλωσιν, άπαίτησιν, κατά
λογον, λογαριασμούς ή στοιχεία ατινα είναι ψευδή έ'ν τινι 
ούσιώδει λεπτομέρεια" ή 

(β) δπως τηρήσβ ή έτοιμάση λογαριασμούς ή έγγραφα ατινα 
είναι ψευδή έ'ν τινι ούσιώδει λεπτομέρεια άναφορικώς προς 
εισόδημα έφ' οΰ δέον να έπιβληθη φόρος δυνάμει τοΟ παρόν

τος Νόμου, 
θα είναι ένοχον αδικήματος κατά του παρόντος Νόμου. 

(3) Πάν πρόσωπον διαπράττον οιονδήποτε των έν έδαφίοις 
(1) ή (2) είδικώς καθοριζομένων αδικημάτων, θά υπόκειται, έν περι
πτώσει καταδίκης, είς πρόστιμον μη υπερβαίνον τάς χιλίας λίρας 
ή είς φυλάκισιν δια χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τα τρία έτη 
η είς άμφοτέρας τάς ποινάς του προστίμου και φυλακίσεως' προσέτι, 
έάν τό τοιούτον πρόσωπον είναι πρόσωπον δπερ κατεδικάσθη δι' αδί
κημα ώς έν τω έδαφίω (1) είδικώς καθορίζεται, θά έπιδάλληται 
αύτω, ποσόν φόρου τριπλάσιον του κανονικώς έπιβλητέου έπι του 
αληθούς συνολικού εισοδήματος, επιπροσθέτως του κανονικώς έπι
βλητέου φόρου. Ό τοιούτος πρόσθετος φόρος ό επιβαλλόμενος δυνά
μει τοΰ παρόντος άρθρου θά ,εΐναι άνακτητός κατά τους έν τω πα
ρόντι Νόμω προβλεπόμενους τρόπους. 

(4) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, κατάστασις, δήλωσις, 
άπαίτησις, κατάλογος, λογαριασμοί, έγγραφα ή στοιχεία θά λογί
ζωνται ψευδή έν τινι ούσιώδει λεπτομέρεια, έάν οιαδήποτε πληροφο
ρία ή ποσόν δπερ κανονικώς ώφειλε νά περιληφθή έν αύτοΐς παρα
λείπηται έκ τούτων. 

69. Πάν πρόσωπον δπερ αρνείται, παραλείπει ή άμελεΐ νά δώση "Ετερα 
είδόποίησιν ή νά ύποβάλη δηλώσεις ή καταλόγους ή νά παράσχη

 αδικ,
ίμ

ατσ
· 

στοιχεία ή νά εκτέλεση οιονδήποτε καθήκον έπιβαλλόμενον ύπό τών 
διατάξεων του παρόντος Νόμου, ώς και πάν πρόσωπον δπερ παρα
βαίνει καθ' οιονδήποτε έτερον τρόπον τάς διατάξεις του παρόντος 
Νόμου θά είναι ένοχον αδικήματος κατά του παρόντος Νόμου και θά 
υπόκειται, έν περιπτώσει καταδίκης, εις πρόστιμον μη υπερβαίνον 
τάς εκατόν λίρας ή είς φυλάκισιν διά χρονικόν διάστημα μη υπερ
βαίνον τους έξ μήνας, ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας, έκτος 
έάν έτερα τις κύρωσις προβλέπεται είδικώς διά τό τοιούτον αδίκημα. 

70. Ό "Εφορος δύναται νά συμβιβάση οιονδήποτε αδίκημα κατά Συμβιδασμός 
του παρόντος Νόμου ώς καί, πρό της εκδόσεως της αποφάσεως τοΟ αδικημάτων. 
δικαστηρίου, δικαστικά διαβήματα ληφθέντα δυνάμει τούτου. 

7 1 . Τά δικαστικά μέτρα τά λαμβανόμενα δυνάμει τών διατάξεων Έπιψύλαξις 
του παρόντος Νόμου εναντίον προσώπου τινός δι ' αδίκημα κατά του

 διάποιν
ι
κ
ην 

παρόντος Νόμου δέν θά έπηρεάζωσι ποινικάς διώξεις αΐτινες δυνατόν
 ν

" 
νά γίνωσι βάσει οιουδήποτε έτερου νόμου. 

72. Ή Συνέλευσις δύναται νά χαρίση, έν δλω ή έν μέρει, τον ύπό ',
1 Συνέλευσι

<; 
τίνος προσώπου όφειλόμενον φόρον έάν πεισθή οτι ή τοιαύτη άπόφα ^ ^ " ο 
σις δικαιολογείται ώς έκ της πενίας του τοιούτου προσώπου. τύ/φόρον 

λόγ<ρ πενίας 
τοΰ φορο
λογουμένου. 
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Φορολογική 
ύποχρέωσις 
διαμενόντων 
ή εργαζομέ
νων έν ταΐς 
Κυριάρχοις 
Περιοχαϊς 
των Βάσεων. 

Κανονισμοί. 

73.—(1) Ανεξαρτήτως παντός έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανο
μένου, ή υπαγωγή είς φορολογίαν κερδών ή εισοδημάτων κτώμενων 
ύφ' οιουδήποτε προσώπου διαμένοντος ή εργαζομένου έν ταΐς Κυρι
άρχοις Περιοχαΐς των Βάσεων θά διέπηται ύπό των σχετικών διατά
ξεων έν τη Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως ή\ κατά περίπτωσιν, έν τη συμ
φωνία περί της εφαρμογής της Συνθήκης Συμμαχίας της υπογρα
φείσης έν Λευκωσία τήν 16ην Αυγούστου 1960. Εις τάς προαναφερ
θείσας περιπτώσεις θά έπιβάλληται καΐ είσπράττηται φόρος βάσει 
των προαναφερθεισών διατάξεων. 

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου— 
(α) ό δρος «Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως» σημαίνει τήν άφορώσαν 

είς τήν Εγκαθίδρυσα/ της Δημοκρατίας της Κύπρου Συν
θήκην τήν ύπογραφεΐσαν έν Λευκωσία τήν 16ην Αυγούστου, 
1960, περιλαμβάνει δέ καΐ τήν 'Ανταλλαγήν Διακοινώσεων 
τήν ύπογραφεΐσαν έν Λευκωσία κατά τήν αυτήν ήμερομη
νίαν" 

(β) οί έν έδαφίω (1) του παρόντος άρθρου χρησιμοποιού
μενοι δροι ή λέξεις θά έχωσι τήν έ'ννοιαν τήν άποδιδομένην 
είς αύτάς έν τη Συνθήκη 'Εγκαθιδρύσεως ή, κατά περίπτω
σιν, έν τη Συμφωνία περί Εφαρμογής της Συνθήκης Συμ
μαχίας της υπογραφείσης έν Λευκωσία τήν 16ην Αυγούστου, 
1960. 

74.—(1) Ή Συνέλευσις δύναται νά θεσπίζη Κανονισμούς αναφε
ρομένους είς τήν δεδαίωσιν, έπιδολήν, εΐσπραξιν και άνάκτησιν τοΟ 
φόρου έπι αποδοχών ως άδται καθορίζονται έν τω άρθρω 61. Οί 
τοιούτοι Κανονισμοί δύνανται νά περιλαμβάνωσι διατάξεις— 

(α) απαιτούσας παρά παντός προσώπου καταβάλλοντος άπο
δοχάς ή ποσόν τι έ'νοτντι αποδοχών δπως παρακράτηση, 
κατά τόν χρόνον της πληρωμής τών αποδοχών, φόρον ύπο
λογιζόμενον βάσει πινάκων έτοιμαζομένων ύπό του 'Εφόρου 
και καθιστώσας τά υπόχρεα είς παρακράτησιν πρόσωπα 
υπόλογα έναντι του Εφόρου" 

(β) περί της προσαγωγής και επιθεωρήσεως ύπό του 'Εφόρου 
ή έτερου δεόντως εξουσιοδοτημένου ύπό του "Εφόρου προσώ
που, μισθολογίων και λοιπών έγγραφων ή καταστάσεων 
προς τόν σκοπόν δπως ίκανοποιηθή ό "Εφορος δτι φόρος 
έχει παρακρατηθή και παρακρατείται συμφώνως τοΐς Κανο
νισμοΐς και δτι εκκαθαρίσεις του παρακρατουμένου φόρου 
κατά τους Κανονισμούς υποβάλλονται κανονικώς' 

(γ) περί της εισπράξεως και ανακτήσεως, είτε διά παρακρατή
σεως έξ εισοδήματος καταβαλλομένου έν οίωδήποτε τών 
επομένων ετών είτε κατ' άλλον τινά τρόπον, φόρου άναφο
ρικώς προς άποδοχάς έφ* ών ό παρών Νόμος εφαρμόζεται, 
δστις φόρος δέν παρεκρατήθη ή άλλως άνεκτήθη κατά τήν 
διάρκειαν του έτους, και 

οί έν παραγράφω (α) αναφερόμενοι πίνακες θά συντάσσονται 
κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά έξασφαλίζηται, έφ' δσον τούτο εΐναι 
δυνατόν, ή παρακράτησις του δλου φόρου τοΟ πληρωτέου έπί τών 
αποδοχών φυσικού τίνος προσώπου διά τό φορολογικόν έτος έκ τών 
αποδοχών αΐτινες κατεβλήθησαν αύτώ κατά τό έν λόγφ έτος. 
(2) Ή Συνέλέυσις θά θεσπίζη Κανονισμούς διά τήν έν γένει έφαρ

μογήν τών διατάξεων του παρόντος Νόμου καΐ διά τοιαύτα άλλα 
θέματα περί ών ό παρών Νόμος απαιτεί ή προνοεί τήν θέσπισιν Κανο
νισμών καΐ δύναται επίσης να θεσπίζη Κανονισμούς περί παντός θέμα
τος έφ* δσον ή θέσπισις τοιούτων Κανονισμών κρίνεται σκόπιμος διά 
τήν έφαρμογήν τοΟ παρόντος Νόμου. 
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(3) Πάντες ol κανονισμοί, πάντα τά διατάγματα καΐ πάντες ol διο

ρισμοί, ot Ισχύοντες άναφρρικώς προς τον περί Φορολογίας του Εισο
δήματος (Ξένων Προσώπων) Νόμον της Δημοκρατίας, θά ίσχύωσι, 
κατόπιν των αναγκαίων διορθώσεων, διά τήν εφαρμογήν του παρόντος 
Νόμου, μέχρις ο5 άνακληθώσιν, άκυρωθώσιν η άντικατασταθώσι δυ
νάμει του παρόντος Νόμου. 

75 . Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ άπό της 1ης 'Ιανουαρίου ΊσχύςτοΟ 
1962. Νόι1ου· 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
("Αρθρον 12 (9)) 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΣ ΠΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

1.—(1) Έν τω παρόντι Παραρτήματα έκτος έάν άλλοις προκύπτη "Ερμηνεία. 
έκ του κειμένου— 

«δαπάναι» σημαίνει κεφαλαιουχικός δαπανάς γενομένας άναφο
ρικώς προς πηγήν μεταλλευτικών κοιτασμάτων ΰπό προσώπου 
ασκούντος μεταλλευτικήν έπιχείρησιν— 

(α) διά την διενέργειαν ερευνών, τήν άνακάλυψιν και έξακρί
βωσιν της ποιότητος τών μεταλλευτικών κοιτασμάτων, τήν 
προσπέλασιν προς τό κοίτασμα, τήν άνάπτυξιν της πηγής, 
ώς και τήν πρό της ενάρξεως της παραγωγής γενικήν δια
χείρισιν καΐ διεύθυνσιν τών εργασιών' 

(δ) διά τήν προμήθειαν μηχανημάτων καΐ εγκαταστάσεων, συμ
περιλαμβανομένων τών δικαιωμάτων ή άλλης τινός αντιπα
ροχής καταβαλλομένης δίκην δικαιωμάτων διά τήν χρήσιν 
τοιούτων μηχανημάτων και εγκαταστάσεων' 

(γ) διά τήν κατασκευήν κτιρίων, οικοδομών ή έργων, 
έξ ών δαπανών έχουν άφαιρεθή αί καθαραί πρόσοδοι πωλήσεως 
μεταλλεύματος έξαχθέντος πρό της ενάρξεως παραγωγής : 

Νοείται δτι ό είρημένος δρος περιλαμβάνει— 
(i) πάσαν δαπάνην γενομένην διά τήν κατά κυριότητα 

κτήσιν τών γαιών έν αίς κείται ή πηγή ή τών γαιών 
έφ* ών κείνται έργα ώς τά προμνημονευθέντα, ώς 
καΐ πασαν δαπάνην γενομένην διά τήν κτήσιν δι
καιωμάτων έπί τοιούτων γαιών" 

(ii) πασαν δαπάνην γενομένην διά τήν κατά κυριότητα 
κτήσιν τών κοιτασμάτων ή διά τήν κτήσιν δικαιω
μάτων έπί κοιτασμάτων : 

Νοείται επίσης δτι ό είρημένος δρος δέν περιλαμβάνει— 
(i) δαπανάς γενομένας έπί έ'ργων κατασκευασθέντων 

αποκλειστικώς ή κυρίως έπί τω σκοπώ ύπαγο^γής 
του έκ της πηγής ακατέργαστου μεταλλεύματος είς 
οιανδήποτε έτέραν έπεξεργασίαν πλην της είς τήν 
παρασκευήν της πρώτης ϋλης ώς τοιαύτης σκο
πούσης" 

(ii) δαπανάς διά τήν διενέργειαν ερευνών ή τήν άνα
κάλυψιν ή έξακρίδωσιν τής ποιότητος τών μεταλ
λευτικών κοιτασμάτων οίασδήποτε πηγής ή τήν 
προσπέλασιν προς τό κοίτασμα είς περιπτώσεις καθ' 
άς ή έρευνα ή έξέτασις έγκατελείφθη άνευ ασκήσεως 
οίασδήποτε επιχειρήσεως συνισταμένης ή περιλαμ
βανούσης τήν έκμετάλλευσιν τής είρημένης πηγής' 
at τοιαυται δαπάναι εκπίπτονται έκ του φορολο
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γητέου εισοδήματος δια το φορολογικών έτος τό 
αμέσως έπόμενον τοΰ έτους έν ώ ή έρευνα ή έξέ
τασις έγκατελείφθη' 

(iii) πάσαν δαπάνην· δια την άνάπτυξιν της πηγής, 
εξαιρέσει δαπάνης ώς έν ταΐς προηγουμέναις πα
ραγράφοις (β) και (γ) αναφέρεται, γενομένην 
κατά ή μετά την Ιην 'Ιανουαρίου του 1960, ύπό προ
σώπου ασκούντος μεταλλευτική ν έπιχείρησιν έν 
Κύπρω διά τήν άφαίρεσιν τών στρωμάτων τοΰ" εδά
φους άτινα καλύπτουσι τό κοίτασμα προς άνάπτυ
ξιν, έπιφανειακώς, πηγής τίνος έκ της οποίας ήρξατο 
εξαγωγή μεταλλεύματος διά λογαριασμόν του τοι
ούτου προσώπου πρό της 1ης 'Ιανουαρίου 1960, τής 
τοιαύτης δαπάνης θεωρούμενης ώς δαπάνης άφαι
ρεσίμου έκ τών κερδών καΐ επιτρεπομένης ώς έκ
πτωσις έκ του φορολογητέου εισοδήματος έν τόο 
φορολογικό έτει τω αμέσως έπομένω του έτους 
καθ' δ έγένετο' 

(iv) πάσαν δαπάνην γενομένην κατά ή μετά τψι Ιην 
'Ιανουαρίου του I960, ύπό παντός προσώπου 
ασκούντος μεταλλευτικήν έπιχείρησιν έ\/τός πηγής 
έξ ής ήρξατο εξαγωγή μεταλλεύματος πρό τής 
ε'ιρημένης ημερομηνίας, διά τήν διενέργειαν ερευ
νών ή τήν άνακάλυψιν ή έξακρίδωσιν τής ποιότητος 
των μεταλλευτικών κοιτασμάτων τής πηγής ταύτης, 
ή τήν προσπέλασιν προς τό κοίτασμα ταύτης, εις 
περιπτώσεις καθ' ας ή έρευνα ή έξέτασις έγκατε
λείφθη κατά τήν διάρκειαν του έτους 1961, τής τοι
αύτης δαπάνης επιτρεπομένης ώς εκπτώσεως έκ τοΰ 
φορολογητέου εισοδήματος' 

καθαρόν προϊόν πωλήσεως» σημαίνει τό ποσόν τό ληφθέν ύπό 
προσώπου ασκούντος μεταλλευτικήν έπιχείρησιν ή τό όφειλόμε
νον αύτω έκ πωλήσεως ή άλλης διαθέσεως, κατά τήν διάρκειαν 
του έτους του αμέσως προηγουμένου του φορολογικού έτους, με
ταλλευμάτων έξαχθέντων έκ νέου τινός μεταλλείου, και τό όποιον 
ποσόν συμπεριελήφθη εις τό φορολογητέον εισόδημα, του είρημέ
νου προσώπου διά τό έν λόγω έτος, άφοΟ άφαιρεθή έξ αύτοϋ πάσα 
δαπάνη γενομένη διά καταβολήν δικαιωμάτο^ν εξαγωγής μεταλ
λευμάτων (royalties), ναύλων προς άποστολήν του μεταλλεύματος 
εις τον άγοραστήν, ασφαλείας του μεταλλεύματος επί τή φορτώσει 
του προς τόν άγοραστήν, τήξεως του μεταλλεύματος έν υψικά
μινο) διά τήν έξαγωγήν μετάλλων και εξευγενισμού αύτοΟ' 

«κέρδη» σημαίνει κέρδη ή οφέλη κτάψενα κατά τό έτος τό 
αμέσως προηγούμενον του φορολογικού ύπό προσώπου ασκούντος 
μεταλλευτικήν έπιχείρησιν άναφορικώς προς νέον τι μεταλλεΐον 
και περιλαμβανόμενα είς τό φορολογητέον αύτου εισόδημα διά τό 
έν λόγω έτος, προτού άφαιρεθή έξ αυτών έκπτωσις λόγοι εξαντλή
σεως του μεταλλείου δυνάμει του παρόντος Νόμου" 

«λόγος άποδοτικότητος κέρδους» άναφορικώς προς νέον τι. με
ταλλεΐον σημαίνει τήν έκατοστιαίαν όναλογίαν τήν οποίαν τά 
κέρδη έχουν έν σχέσει προς τό καθαρόν προϊόν πωλήσεως' 

«μεταλλεύματα» σημαίνει πασαν ούσίαν ή υλην οίκονομ.κής 
αξίας και άναλωσίμου φύσεως, συνιστωσαν μέρος ή πηγάζουσαν 
φύσει έκ του φλοιού τής γης, 6 δέ ορός «μεταλλευτική έπιχείρη
σις» θά έρμηνεύηται αντιστοίχως' 

«νέον μεταλλεΐον» σημαίνει μεταλλεΐον άνακαλυφθέν καΐ έκμε
ταλλευόμενον κατά ή μετά τήν Ιην "Ιανουαρίου, 1961, εντός πηγής 
τινός' 
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«Νόμος» σημαίνει τόν περί 'Επιβολής Προσωπικών Είσφορών 
έπί Μελών της Ελληνικής Κοινότητος δια τό έτος 1962 Κοινοτικόν 
Νόμον του 1962, ώς καΐ πάντα νόμον τροποποιουντα ή αντικαθι
στώ ντα τόν είρημένον νόμον. 

«πηγή» ή «πηγή μεταλλευτικών κοιτασμάτων» καθ* ώρισμένην 
τινά ήμερομηνίαν σημαίνει, τηρουμένων των έν παραγράφοις 
(2) καΐ (3) διατάξεων, τό σύνολον των μεταλλευτικών κοιτασμά
των τών ευρισκομένων εντός ή έφ' οίωνδήποτε γαιών άναφορικώς 
προς τάς οποίας τό ασκούν την έπιχείρησιν πρόσωπον εΐχε, κατά 
την ήμερομηνίαν ταύτην, δικαίωμα νά έξαγάγη τοιαύτα μεταλλεύ
ματα ή εΐχεν οιονδήποτε τίτλον κτήσεως τοιούτων δικαιωμάτων, 
τών γαιών τούτων κειμένων έν τώ ίδίω μεταλλευτικώ χώρω και 
δ δρος «πηγή» δύναται νά περιλαμδάνη εν ή περισσότερα μ£ταλ
λεΐα έν τω Ιδίω μεταλλευτικώ χώρω : 

Νοείται δτι τά αποθέματα μεταλλεύματος τά περιεχόμενα έν 
τινι νέω μεταλλείω άνακαλυφθέντι έν υφισταμένη πηγή δεν θά 
θεωρώνται διά τους σκοπούς του Παραρτήματος τούτου δτι απο
τελούν νέον μεταλλεΐον, έάν ταύτα αποτελούν γεωλογικώς έπέ
κτασιν ή συνέχειαν τών αποθεμάτων μεταλλεύματος τών περιεχο
μένων έν έτέρω μεταλλείω έν τω ίδίω μεταλλευτικώ χώρω δπερ 
έτέλει υπό έκμετάλλευσιν κατά τήν Ιην Ιανουαρίου του 1961' 

«ύπόλοιπον κεφαλαιουχικής δαπάνης» καθ' ώρισμένην τινά ήμε
ρομηνίαν άναφορικώς προς στοιχεία παγίου ενεργητικού, ση
μαίνει τό σύνολον τών δαπανών τών γενομένων κατά ή μετά τήν 
Ιην Ιανουαρίου 1961, υπό προσώπου ασκούντος μεταλλευτικήν 
έπιχείρησιν προς άπόκτησιν τών τοιούτων στοιχείων, εις δ δέον νά 
προστεθή πάσα προηγουμένη δαπάνη γενομένη άναφορικώς προς 
τοιαύτα στοιχεία έξευρισκομένη συμφώνως ταϊς διατάξεσι του 
παρόντος Παραρτήματος, έξ οΰ συνόλου έχουν άφαιρεθή τά ακό
λουθα : 

(α) πάσα αρχική έκπτωσις χορηγηθείσα άναφορικώς προς τοι
αύτην δαπάνην δυνάμει τών διατάξεων τοΟ περί Φορολογίας 
του Είσοδήματος Νόμου τής Δημοκρατίας (Κεφ. 323) ή του 
περί 'Επιβολής Προσωπικών Εισφορών επί Μελών τής Ελλη
νικής Κοινότητος Κοινοτικού Νόμου του 1961, ή του παρόν ΐ6τοθΐ96ΐ 
τος Παραρτήματος' 8 too 1962. 

(6) πάσα ετησία άπόσβεσις χορηγηθείσα άναφορικώς προς 
τοιαύτην δαπάνην ή προηγουμένην δαπάνην δυνάμει τών 
διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος' 

(γ) τοσούτον μέρος τής εκπτώσεως λόγω εξαντλήσεως του με
ταλλείου τής χορηγούμενης δυνάμει τών διατάξεων του πα
ρόντος Παραρτήματος δσον δέν ύπερδαίνει ποσόν ίσον προς 
τό άθροισμα δαπάνης ή προηγουμένης δαπάνης έμπιπτού
σης εντός τών κατηγοριών τών διαλαμβανομένων έν τή ΰπο
παραγράφω (1) τής παραγράφου 5 του παρόντος Παραρ
τήματος, έξ οδ έχει άφαιρεθή πάσα αρχική έκπτωσις ή ετη
σία άπόσΦεσις χορηγηθείσα άναφορικώς προς τοιαύτην δα
πάνην ή προηγουμένην δαπάνην' 

(δ) πάν ποσόν άντιπροσωπεϋον τό τίμημα πωλήσεως ή κατα
δολήν άσφαλισθέντος -ποσού ή άλλης τινός αποζημιώσεως, 
ή τό κατάλοιπον τής αξίας, είσπραχθέν ή όφειλόμενον ώς 
έκ τής πωλήσεως, κατεδαφίσεως ή καταστροφής, προ τής 
ώρισμένης ταύτης ημερομηνίας καϊ μετά τήν Ιην Ιανουα
ρίου 1961, στοιχείων παγίου ενεργητικού ή μέρους τούτων : 

Νοείται δτι είς περίπτωσιν προσώπου ασκούντος μεταλλευτικήν 
έπιχείρησιν πρό τής 1ης 'Ιανουαρίου 1961, είς δ έχουσι προηγουμένως 
χορηγηθή εκπτώσεις δυνάμει τών διατάξεων του Πρώτου Παραρτή
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ΈκτΙμησις 
των αποθε
μάτων μεταλ
λεύματος. 

Προηγούμε

νοι δαπάναι. 

16 του 1961 
8 τοΰ 1962. 

ματος τοΟ περί Φορολογίας τοΰ Εισοδήματος Νόμου της Δημοκρα
τίας (Κεφ. 323), ώς ύπόλοιπον κεφαλαιουχικής δαπάνης κατά τήν 
Ιην Ιανουαρίου του 1961, θά λαμβάνηται τό ποσόν δπερ εξευρίσκεται 
δια τής εφαρμογής κατά τόν ύπολογισμόν αύτοΰ άναφορικώς προς 
τό οίκονομικόν έτος τό λήξαν την 31 ην Δεκεμβρίου 1960, των διατά
ξεων του Πρώτου Παραρτήματος του περί Φορολογίας του Εισοδή
ματος (Ξένων Προσώπων) Νόμου τής Δημοκρατίας, Άρ. 58 του 1961. 

(2) "Οπου κεχωρισμέναι και αυτοτελείς μεταλλευτικοί επιχειρή
σεις άσκοΟνται έν μεταλλείοις άτινα δεν είναι δμορα και τό άσκοΰν 
τήν έπιχείρησιν πρόσωπον δώση είς τόν "Εφορον, εντός 12 μηνών 
άπό τής παροχής άδειας χορηγούσης αύτώ τό δικαίωμα εξαγωγής 
μεταλλευμάτων έκ τής περιοχής των τοιούτων μεταλλείων, έ'γγραφον 
είδοποίησιν δτι επιθυμεί δπως τά φυσικώς ανήκοντα είς Μκαστον των 
τοιούτων κεχωρισμένων μεταλλείων μεταλλευτικά κοιτάσματα θεω
ρηθώσιν ώς συνιστώντα κεχωρισμένας πηγάς, τότε τά μεταλλεία 
ταΟτα θά θεωρώνται ώς κεχωρισμέναι πηγαί δι' απαντάς τους σκο
πούς του Νόμου. 

(3) Πασά έν τω παρόντι Παραρτήματι γενομένη αναφορά είς 
στοιχεϊον παγίου ενεργητικού άντιπροσωπεΟον δαπανάς περιλαμβά
νει, έν αναφορά προς δαπανάς γενομένας διά τήν διενέργειαν ερευ
νών, άνακάλυψιν και έξακρίβωσιν τής ποιότητος των κοιτασμάτων, 
άπαντα τά αποτελέσματα είς ά κατέληξεν οιαδήποτε έρευνα ή έξέ
τασις δι' ην ή τοιαύτη δαπάνη έγένετο. 

2. Πάν πρόσωπον άσκοΰν μεταλλευτική ν έπιχείρησιν δπερ αιτείται 
έκπτωσιν δυνάμει του παρόντος Παραρτήματος, υποχρεούται όπως 
εντός τοΰ φορολογικοΰ έ'τους ύποβάλη είς τόν "Εφορον, όμοΰ μετά 
τής δυνάμει τοΰ άρθρου 35 τοΰ Νόμου φορολογικής αύτοΰ δηλώσεως, 
έκτίμησιν τών εμπορευσίμων αποθεμάτων μεταλλεύματος τής πηγής 
ώς κατά τήν 31 ην Δεκεμβρίου 1961, συνοδευομένην ύπό τών αναγ
καίων υπολογισμών τών δεικνυόντων τόν τρόπον καθ' δν έγένετο ή 
έκτίμησις καί, έάν ό "Εφορος απαίτηση τοΰτο, ύπό πρωτοτύπων αντι
γράφων σχεδίων δεικνυόντων τά τοιαύτα αποθέματα. Ό "Εφορος 
αποφασίζει περί τής τοιαύτης εκτιμήσεως καί ή ούτω καθορισθείσα 
υπ' αύτοΰ έκτίμησις θά παριστά διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Πα
ραρτήματος τό σύνολον τής πιθανής μελλοντικής αποδόσεως τής 
πηγής κατά τήν ήμερομηνίαν ταύτη ν. 

3.—(1) Είς περίπτωσιν καθ' ην πρόσωπον τι ήσκει μεταλλευτικήν 
έπιχείρησιν τήν Ιην 'Ιανουαρίου 1961, καί δεν τω εΐχον χορηγηθή προ
ηγουμένως εκπτώσεις δυνάμει τοΰ Πρώτου Παραρτήματος τοΰ περί 
Φορολογίας τοΰ Εισοδήματος Νόμου τής Δημοκρατίας (Κεφ. 323) θά 
θεωρήται δτι κατά τήν Ιην 'Ιανουαρίου 1961, προέβη είς δαπανάς 
(έν τω παρόντι Παραρτήματι άναφερομένας ώς «προηγούμεναι δαπά
ναι»), ών τό ποσόν ήθελε καθορίσει δ "Εφορος βάσει τοΰ συνόλου τών 
άναφορικώς προς τήν πηγήν γενομένων προ τής 1ης Ιανουαρίου 1961, 
ύπό τοΰ τοιούτου προσώπου ba-κανών, τοΰ κατά τήν αυτήν ήμερομη
νίαν συνόλου τής πιθανής μελλοντικής αποδόσεως τής πηγής, τοΰ 
όλικοΰ τής παραγωγής τής πηγής πρό τής ημερομηνίας ταύτης, τών 
προγενεστέρων εκπτώσεων τών χορηγηθεισών δυνάμει τοΰ άρθρου 
12 τοΰ προαναφερθέντος νόμου τής Δημοκρατίας ή τών αντιστοίχων 
διατάξεων τοΰ περί 'Επιβολής Προσωπικών Εισφορών έπί Μελών τής 
Ελληνικής Κοινότητος Κοινοτικού Νόμου τοΰ 1961, ώς καί οιωνδή
ποτε έτερων σχετικών παραγόντων : 

Νοείται δτι θά έκπίπτηταί έκ τών οϋτω καθορισθεισών προηγου
μένων δαπανών πάν ποσόν άντιπροσωπεΰον τό τίμημα πωλήσεως 
ή καταβολήν άσφαλισθέντος ποσοΰ ή άλλης τινός αποζημιώσεως, 
ή τό κατάλοιπον τής αξίας, τό είσπραχθέν ή όφειλόμενον ώς έκ τής 
πωλήσεως, κατεδαφίσεως ή καταστροφής, πρό τής 1ης Ιανουαρίου, 
1961, στοιχείων παγίου ένεργητικοΰ ή μέρους τούτων. 
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'Αρχική 
εκπτωσις 
κσΐ 
ετησία 
άπόσβεοις. 

(2) 'Εν τή περιπτώσει . προσώπου ασκούντος μεταλλευτικήν έπι
χείρησιν, εις δ μέχρι του έτους του προηγουμένου τοΰ φορολογικού 
έ'τους του αρχομένου την Ιην ' Ιανουαρίου, 1962, εΐχον χορηγηθή 
εκπτώσεις ή* αποσβέσεις δυνάμει του άρθρου 12 του περί Φορολογίας 
του Εισοδήματος Νόμου της Δημοκρατίας (Κεφ. 323) ή των αντιστοί
χων διατάξεων του περί 'Επιβολής Είσφορών επί Μελών τής Ε λ λ η 
νικής Κοινότητος Κοινοτικού Νόμου του 1961, έπιλέγοντος δπως τω ΐ6τοϋΐ96ΐ 
χορηγηθώσιν άντ* αυτών εκπτώσεις ή αποσβέσεις συμφώνως τω Πρώ 8 t o u 1 9 6 2· 
τω Παρατήματι , το τοιούτον πρόσωπον θα θεωρήται δτι προέβη κατά 
την Ιην ' Ιανουαρίου του 1961, εις προηγουμένας δαπανάς άναφορικώς 
προς τάς οποίας αϊ διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος θα έφαρ
μόζωνται ΐσας προς τό ποσόν τό καθοριζόμενον ύπό του Ε φ ό ρ ο υ 
βάσει των διατάξεων έν τή ύ π ο π α ρ α γ ρ ά φ ω (1) τής παραγράφου 
ταύτης, δεόντως τροποποιουμένων : 

Νοείται δτι κατά τόν προσδιορισμόν του υπολοίπου κεφαλαιουχι
κής δαπάνης άναφορικώς προς τ ά τοιαύτα πρόσωπα θά έφαρμόίων
ται αϊ διατάξεις έν τή ερμηνεία του δρου «ύπόλοιπον κεφαλαιουχι
κής δαπάνης» έν τή π α ρ α γ ρ ά φ ω 1 του Παραρτήματος τούτου δεόν
τως τροποποιούμεναι. 

4.—(1) Είς περιπτώσεις καθ ' α ς πρόσωπον ασκούν μεταλλευτικήν 
έπιχείρησιν προβαίνει είς δαπανάς , κατά ή μετά την Ιην Ιανουαρ ίου , 
1961, θά έκπίπτηται κατά τόν προσδιορισμόν του φορολογητέου εισο
δήματος του ποσόν (έν τω παρόντι Παραρτήματι άναφερόμενον ώς 
«αρχική εκπτωσις») ίσον προς— 

(α) τό εν πέμπτον των τοιούτων δαπανών τών γενομένων διά 
την προμήθειαν μηχανημάτων και εγκαταστάσεων" και 

(β) τό εν δέκατον οιωνδήποτε έτερων τοιούτων δ α π α ν ώ ν 
(2) Κατά τόν ύπολογισμόν του φορολογητέου εισοδήματος προ

σώπου ασκούντος μεταλλευτικήν έπιχείρησιν και ύπόστάντος προ
ηγουμένας δαπανάς, θά χορηγήται διά τό φορολογικόν έτος 1962 
ετησία άπόσβεσις άναφορικώς προς τάς τοιαύτας προηγουμένας δαπα
νάς ίση προς τό γινόμενον τό λαμβανόμενον διά του πολλαπλασια
σμού του υπολοίπου τών τοιούτων κεφαλαιουχικών δαπανών επί τοΰ 
μεγαλυτέρου τών δύο ακολούθων κλασμάτων : 

(α) κλάσματος ούτινος ό μεν αριθμητής παριστά τό ποσόν του 
έξαχθέντος μεταλλεύματος έκ τής έν λ ό γ ω πηγής κατά τό 
έτος τό αμέσως προηγούμενον του φορολογικού έτους, ό δε 
παρονομαστής παριστά τό άθροισμα τοΰ ποσού του κατά τό 
έτος τό αμέσως προηγούμενον του φορολογικού έτους έξα
χθέντος μεταλλεύματος και τοΰ συνόλου τής πιθανής μελλον
τικής αποδόσεως τής πηγής ώς αύτη ύπελογίσθη κατά τό 
τέλος τής ύπό έξέτασιν περιόδου, ή 

(β) του κλάσματος εν εικοστό ν. 

5.— (1) Παν πρόσωπον ασκούν μεταλλευτικήν έπιχείρησιν δύναται "Εκπτωοις 
να έπιλέξη άναφορικώς προς νέον τι μεταλλεΐον, δπως, κατά τόν λήΥ« 
προσδιορισμόν του φορολογητέου του εισοδήματος διά τό φορολογι ^-"^ΜΜ· 
κόν έτος 1962, άφαιρήται έκ του εισοδήματος του ή έν τή ύποπαρα
γ ρ ά φ ω (3) τής παραγράφου ταύτης είδικώς καθοριζομένη έ'κπτωσις 
(έν τοις εφεξής καλούμενη «έ'κπτωσις λ ό γ ω εξαντλήσεως τοΰ μεταλ
λείου») : 

Νοείται δτι ή τοιαύτη έκπτωσις λ ό γ ω εξαντλήσεως τοΰ μεταλλείου 
θά δίδηται αντί τής αρχικής εκπτώσεως και τής ετησίας αποσβέσεως 
αΐτινες ά λ λ ω ς θά έχορηγοΰντο δυνάμει τής παραγράφου 4 τοΰ παρόν
τος Παραρτήματος άναφορικώς προς τάς ακολούθους κατηγορίας 

του 
μεταλλείου. 
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δαπάνης ή προηγουμένων δαπανών γενομένων δια τό έν λ ό γ ω νέον 
μεταλλεΐον, ήτοι : 

(α) πδσαν δαπάυηυ γενομένην δια τήυ διενέργειαν ερευνών, τήυ 
άυακάλυψιυ κα} έξακρίβωσιυ Tfjs ποιότητος των μεταλλευτικών 
κοιτασμάτων ή τήν προσπέλασιυ προς τό κοίτασμα ή τήυ άυά
πτυξιυ του μεταλλείου, ώς καΐ δια τήν γενικήν διαχείρισιυ καΐ 
διεύθυνσιν άναφορικώς προς τάς δαπανάς ταύτας

(β) πασαν δαττάνην γενομένην δια τήν κατά κυριότητα κτήσιν του 
νέου μεταλλείου ή τών γαιών εφ' ών κείνται έργα σχετιζόμενα με 
τοΰτο, ή διά τήν κτήσιν δικαιωμάτων εντός ή έπϊ τοιούτων γαιών, 
ώς καΐ διά τήν γενικήν διαχείρισιν καΐ διεύθυνσιν άναφορικώς ττρός 
τάς δοατάνας ταύτας

( γ ) ττασαν δαττάνηυ γενομένην διά τήν κατά κυριότητα κτήσιν τών 
κοιτασμάτων ή διά τήν κτήσιν δικαιωμάτων έττΐ τών κοιτασμάτων, 
ώς και διά τήν γενικήν διαχείρισιν και διεύθυνσιν άναφορικώς 
προς τάς δαπανάς ταύτας : 

Νοείται περαιτέρω ότι τό ποσόν πάσης τοιαύτης δαπάνης αναφερομένης 
εις νέου τι μεταλλείου θά προσδιορίζηται ύπό τοΰ 'Εφόρου έπϊ τη βάσει 
τοιαύτης μαρτυρίας ο'ία είναι διαθέσιμος ή ώς ούτος ήθελε κρίνει ευλόγου 
και δίκαιου. 

(2) Πάυ πρόσωπου άσκοΰν μεταλλευτικήυ έπιχείρησιυ δύυαται υά 
άσκηση τήυ έυ τη υποπαραγράφου (1) τής παρούσης παραγράφου επι
λογήν κεχωρισμένως δι' Μκαστον νέον μεταλλεΐον. 

(3) ΕΙς περιπτώσεις καθ' άς, δυνάμει τών διατάξεων τής υποπαραγράφου 
(1) τής παρούσης παραγράφου , πρόσωπον τι έχει επιλέξει, όπως έπι
τραπή έκ του φορολογητέου είσοδήματός του έκπτωσις λ ό γ ω εξαν
τλήσεως του μεταλλείου άναφορικώς προς νέον τι μεταλλεΐον, θά 
έπιτρέπηται τοιαύτη έκπτωσις ώς έν τοΐς κατωτέρω : 

. (α) οσάκις ό λόγος άποδοτικότητος κέρδους δεν ύπερβαίνη τό πεντή
κοντα τοΐς εκατόν, ή εκπτωσις λ ό γ ω εξαντλήσεως τοΰ μεταλλείου θά 
λογίζηται έπϊ συυτελεστοΰ δέκα τοις εκατόν τοΰ καθαρού προϊ
όντος πωλήσεως· 

(β) οσάκις ό λόγος άποδοτικότητος κέρδους ύπερβαίυη τό πεντή
κοντα τοϊς εκατόν αλλά δέν ύπερβαίνη τό έξήκουτα τοις εκατόν, 
ή έκπτωσις λ ό γ ω έξαυτλήσεως του μεταλλείου θά λογίζηται έπϊ 
συυτελεστοΰ εξ τοίς έκατόυ του καθαρού προϊόντος πωλήσεως· 

( γ ) οσάκις ό λόγος άποδοτικότητος κέρδους ύπερβαίνη τό έξήκοντα 
τοΐς εκατόν άλλα δέν ύπερβαίνη τό έβδομήκοντα τοις έκατόυ, ή 
εκπτωσις λόγω έξαυτλήσεως τοΰ μεταλλείου θά . λογίζηται επί 
συντελεστού πέντε τοΐς εκατόν του καθαρού προϊόντος πωλήσεως· 

(δ) οσάκις ό λόγος άποδοτικότητος κέρδους ύπερβαίνη τό έβδομή
κοντα τοΐς έκατόυ αλλά δέυ ύπερβαίυη τό όγδοήκουτα τοΐς έκατόυ, 
ή Ικπτωσις λ ό γ ω έξαυτλήσεως του μεταλλείου θά λογίζηται έπϊ 
συντελεστού τέσσαρα τοις εκατόν τοΰ καθαρού προϊόντος πωλήσεως· 

(ε) οσάκις ό λόγος άποδοτικότητος κέρδους ύπερβαίνη τό όγδοή
κοντα τοις εκατόν, δέν θά χορηγήται εκπτωσις λ ό γ ω εξαντλήσεως 
τοΰ μεταλλείου : 

Νοείται ότι ή έκπτωσις λ ό γ ω έξαυτλήσεως τοΰ μεταλλείου έν ουδεμία 
περιπτώσει θά ύπερβαίνη τό είκοσι τοις εκατόν τών κερδών. 
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(4) Όσάκις πρόσωττόν τι άσκοΰν μεταλλευτικήν έτπχείρησιν εχη ασκήσει 
το δυνάμει της ύττοτταραγράφου (1) της παραγράφου ταύτης δικαίωμα 
επιλογής, προς έξεύρεσιν του φορολογητέου εισοδήματος τοιούτου 
προσώπου και προς προσδιορισμόν του λόγου άποδοτικότητος κέρ
δους, τό τοιούτον πρόσωπον θα δικαιούται νά άφαιρή οιονδήποτε 
ποσόν έκ των έκ του νέου μεταλλείου προσπορισθέντων κερδών, έν 
τη περιπτώσει δε ταύτη ποσόν ϊσον προς τό οϋτως άφαιρεθέν ποσόν 
θα προστίθηται εις τον ύπ' αύτοΰ καταβλητέον φόρον άναφορικώς 
προς τό έν λ ό γ ω έτος. 

(5) Νοείται δτι δεν θα τταραχωρήται εκτττωσις λόγω εξαντλήσεως του 
μεταλλείου άναφορικώς προς κέρδη ποριζόμενα ύφ' οιουδήποτε άλλου 
προσώπου ασκούντος μεταλλευτικήν έπιχείρησιν έκ μεταλλείου έκ 
του οποίου ή ε ξ α γ ω γ ή μεταλλεύματος ήρξατο προ της 1ης ημέρας 
του ' Ιανουαρίου του 1961. 

6. 'Εάν διαρκούντος τοΰ έτους 1961, ή έκμετάλλευσις της πηγής 
έσταμάτησεν, ή, είς τήν περίπτωσιν πηγής εκμεταλλευόμενης δυνάμει 
παραχωρήσεως προνομίου εκμεταλλεύσεως, ή παραχώρησις έτερμα
τίσθη, τό άσκοΰν τήν έπιχείρησιν πρόσωπον δύναται νά έπιλέξη δπως 
ή χορηγητέα ετησία άπόσβεσις διά τό είρημένον έτος ως και διά τό 
έτος τό αμέσως προηγούμενον τούτου ύν:ολογισθή ώς έάν ή έν παρα
γ ρ ά φ ω 2 του παρόντος Παραρτήματος αναφορά ε'ις τήν πιθανήν μελ
λοντικήν άπόδοσιν τής πηγής άφεώρα είς τήν πραγματ ικήν άπόδοσιν 
τής πηγής τήν συντελεσθεΐσαν μεταξύ του τέλους του έτους και τοΰ 
χρόνου καθ' δν ή έκμετάλλευσις τής πηγής έσταμάτησεν, ή ή παρα
χώρησις του προνομίου εκμεταλλεύσεως έτερματίσθη και αί προμνη
σθεΐσαι αποσβέσεις θά ύπολογισθώσιν αναλόγως ' ανεξαρτήτως δε 
παντός έν τω Νόμω διαλαμβανομένου περιορίζοντος τόν χρόνον βεβαι
ώσεως τής φορολογίας ή τής υποβολής απαιτήσεων δι* έπιστροφήν 
φόρου, θά γίνονται· άπασαι αί άναγκαΐα ι διά τήν έφαρμογήν τών 
προνοιών τής παρούσης π α ρ α γ ρ ά φ ο υ του παρόντος Παραρτήματος 
έπιστροφαί και συμπληρωματικοί φορολογίαι : 

Άναθεώρησις 
φορολογίας 
είς περιπτώ
σεις καθ" ας 
ή έκμετάλλευ
σις τής πηγής 
σταματά. 

Νοείται δτι οσάκις ή ετησία άπόσβεσις ύπολογίζηται έκ νέου δυνά
μει τών διατάξεων τής π α ρ α γ ρ ά φ ο υ ταύτης και ή έκ νέου ύπολογι
σθεϊσα ετησία άπόσβεσις, προστιθεμένης αύτη τής αρχικής εκπτώ
σεως, ύπερβαίνη τό ποσόν τής εκπτώσεως λ ό γ ω εξαντλήσεως τοΰ 
μεταλλείου τής ήδη χορηγηθείσης δυνάμει τών διατάξεων τής παρα
γράφου 5 του παρόντος Παραρτήματος, τοιαύτη έκ νέου ύπολογισθεΐ
σα ετησία άπόσβεσις, προστιθεμένης αύτη του ποσού τής αρχικής έκ
πτο:>σεως, θά έπιτρέπηται ώς έκπτωσις αντί τής ήδη χορηγηθείσης 
εκπτώσεως λ ό γ ω εξαντλήσεως τοΰ μεταλλείου, παρά τάς διατάξεις 
τής είρημένης παραγράφου 5 και τήν βάσει τούτων άσκηθεΐσαν επι
λογήν : 

Νοείται περαιτέρω δτι οσάκις πρόσωπον τι έπιλέξη δπως ή ετησία 
άπόσβεσις ύπολογισθή συμφώνως τη παρούση παραγράφω, αί δια
τάξεις τής παραγράφου 7 τοΰ παρόντος Παραρτήματος θά έφαρμό
ζωνται διά στοιχεΐον ή στοιχεία παγ ίου ενεργητικού άντιπροσωπεύ
οντα δαπανάς άναφορικώς προς τάς οποίας αϊ τοιαΰται αποσβέσεις 
υπολογίζονται ανεξαρτήτως τοΰ χρόνου καθ' δν έπεσυνέβη τό γ ε γ ο 
νός ή γεγονότα τά έν εκείνη τη π α ρ α γ ρ ά φ ω αναγραφόμενα ή ανε
ξαρτήτως τοΰ γεγονότος δτι ή έπιχείρησις έτερματίσθη οριστικώς ή 
δχι. 
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Πώλησις 
τής πηγής ή 
μέρους 
αυτής ώς 
τρεχούσης 
επιχειρή

σεως. 
Ιβτοΰ 1961 

8 του 1962. 

18 τοϋ1961 
8 τοϋ 1962. 

7.—(1) Έάν κατά τήν διάρκειαν του έτους τοΟ προηγουμένου του 
Φορολογικοί), πρόσωπον τι έπώλησε στοιχεία παγίου ενεργητικού 
αντιπροσωπεύοντα δαπανάς αναφορικούς προς τάς οποίας έχορηγή
θη οιαδήποτε έκπτωσις δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Παραρτ
ήματος .ή δυνάμει των διατάξεων τοΟ άρθρου 12 τοΟ Νόμου ή δυνά
μει των αντιστοίχων διατάξεων του περί Φορολογίας τοϋ Είσοδήμα
τος Νόμου (Κεφ. 323) ή του περί Επιβολής Προσωπικών ΕΙσφορών 
επί Μελών τής Ελληνικής Κοινότητος Νόμου του 1961, καΐ ό αγορα
στής τών τοιούτων στοιχείων ήγόρασε ταύτα δια τους σκοπούς επι
χειρήσεως ασκούμενης ή μελλούσης νά άσκηθή ύπ' αύτου, καΐ ή τοι
αύτη έπιχείρησις συνίσταται ή περιλαμβάνει τήν έκμετάλλευσιν του 
δλου ή μέρους τής πηγής άναφορικώς προς τήν οποίαν έγένετο ή προ
μήθεια τών τοιούτων στοιχείων τό πρόσωπον τούτο,(δ πωλητής) υπο
χρεούται δπως ύποβάλη είς τόν "Εφορον, εντός του φορολογικού 
έτους, κατάστασιν (έν τω Παραρτήματι τούτω άναφερομένην ώς «εξι
σωτική κατάστασις») άναφορικώς προς τά έν λόγω στοιχεία δεικνύ
ουσαν τά ακόλουθα, ήτοι : 

(i) τό ύττόλοιπον τών κεφαλαιουχικών δαπανών ώς ήτο αμέσως πρό 
τής ημερομηνίας πωλήσεως* 

(ii) τό ποσόν τών έκ τής πωλήσεως τούτων είσπραχθέντων ή οφειλο
μένων χρημάτων καΐ 

(ίϋ) τήν έκπτωσιν έκ του φορολογητέου εισοδήματος ήτις έχορη
γήθη δυνάμει του παρόντος Παραρτήματος καΐ άφηρέθη 
κατά τόν προσδιορισμόν του τοιούτου υπολοίπου κεφαλαιου
χικών δαπανών, ώς και πασών τών εκπτώσεων έκ του φορο
λογητέου είσοδήματος αΐτινες έχορηγήθησαν ήδη δυνάμει 
τών διατάξεων του άρθρου 12 ή δυνάμει τών αντιστοίχων 
διατάξεων τοΟ περί Φορολογίας του Είσόδήμίατρς Νόμου τής 
Δημοκρατίας (Κεφ. 323) ή τοΟ περί Επιβολής Προσωπικών 
Είσφορών επί Μελών τής Ελληνικής Κοινότητος .Κοινοτικού 
Νόιαου του 1961. 

(2) Διά τόν προσδιορισμόν του φορολογητέου είσοδήματος προσώ
που υπόχρεου δυνάμει τής υποπαραγράφου (1) τής παρούσης παρα
γράφου δπως ύποβάλη είς τόν "Εφορον εξισωτική ν κατάστασιν, άφαί
ρεσις (έν τω παρόντι Παραρτήματι αναφερομένη ώς «εξισωτική άφαί
ρεσις») θά επιτρέπηται ή, κατά περίπτωσιν, πρόσθεσις (έν τω παρόντι 
Παραρτήματι αναφερομένη ώς «εξισωτική πρόσθεσις») θά γίνηται 
καΐ ή τοιαύτη εξισωτική άφαίρεσις ή εξισωτική πρόσθεσις θά λογί
ζηται βάσει τών έν τη εξισωτική καταστάσει τη υπό του προσώπου 
υποβαλλομένη εμπεριεχομένων στοιχείων άναφορικώς προς τό έτος 
τό αμέσως προηγούμενον του φορολογικοΟ έτους, ώς ακολούθως : 

(α) τό ποσόν τής εξισωτικής αφαιρέσεως θά είναι τό ποσόν δι' οΟ 
τό ποσόν του στοιχείου (i) τής εξισωτικής καταστάσεως 
υπερβαίνει τό ποσόν τοΟ στοιχείου (ίί) τής Ιδίας καταστά
σεως' ή 

(6) τό ποσόν τής εξισωτικής προσθέσεως θά είναιτό ποσόν δι' 
ο5 τό ποσόν τοΟ στοιχείου (ii) τής εξισωτικής καταστάσεως 
υπερβαίνει τό ποσόν του" στοιχείου (ι) της Ιδίας καταστάσεως, 
νοουμένου δτι έν ούδεμιςί περιπτώσει ή εξισωτική πρόσθεσις 
δύναται νά ύπερβη τό ποσόν τοΟ στοιχείου (ίίί) τής κατα
στάσεως. 
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(3) Αϊ διατάξεις τοΰ εδαφίου (6) του άρθρου 12 τοΰ Νόμου 
θά εφαρμόζονται άναφορικώς προς έξισωτικάς καταστάσεις ύπο
βαλλομένας δυνάμει του παρόντος Παραρτήματος. 

(4) Δια τους σκοπούς τών διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος 
αΐτινες άφορώσι είς ετησίας αποσβέσεις, έξισωτικάς αφαιρέσεις 
και έξισωτικάς προσθέσεις, ό αγοραστής τοιούτου ή τοιούτων στοι
χείων παγίου ενεργητικού, θά θεωρήται δτι υπέστη άναφορικώς 
προς τά στοιχεία ταύτα, κατά τόν χρόνον της αγοράς, δαπανάς 
αΐτινες έμπίπτουσιν είς τάς διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος, 
Τσας προς τό έλασσον των ακολούθων δύο ποσών, ήτοι— 

(i) τό είς τά στοιχεία παγίου ενεργητικού αναλογούν μέρος του 
τιμήματος, και 

(Π) τό ύπόλοιπον τών κεφαλαιουχικών δαπανών τών γενομένων 
ύπό του πωλητού έπί τών τοιούτων στοιχείων παγίου ενεργη
τικού μέχρι της ημέρας της πωλήσεως, ήλαττωμένον διά 
τοΰ ποσού οιασδήποτε εξισωτικής αφαιρέσεως ή έπηυξημένον 
διά τοΰ ποσού οιασδήποτε εξισωτικής προσθέσεως γενομέ
νης είς τόν πωλητήν δυνάμει της παρούσης παραγράφου. 

8.—(1) "Απασαι αϊ δαπάναι αί γενόμεναι διά σκοπούς ασκήσεως 
μεταλλευτικής επιχειρήσεως ύπό προσώπου μέλλοντος νά άσκηση 
ταύτην, θά λογίζονται διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Παραρτή
ματος ώς δαπάναι γενόμεναι ύπό τοΰ προσώπου τούτου κατά τήν 
πρώτη ν ήμέραν καθ' ή ν έγένετο ή έναρξις τών εργασιών της επι
χειρήσεως : 

Νοείται δτι θά έκπίπτηται έκ τών τοιούτων δαπανών τό ποσόν τό άντι
Τφοσωττεΰον τό τίμημα πωλήσεως ή καταβολήν άσφαλισθέντος ποσοΰ ή 
άλλης τινός αποζημιώσεως, ή τό κατάλοπτον της αξίας, τό είσττραχϋέν ή 
όφειλόμενον ώς έκ της πωλήσεως, κατεδαφίσεως ή καταστροφής στοιχείων 
παγίου ενεργητικοί) ή μέρους τούτων προ της ημερομηνίας καθ' ήν έγένετο 
ή εναρξις τών εργασιών της μεταλλευτικής επιχειρήσεως ύπό τοΰ προσώπου 
τούτου. 

(2) Είς περιπτώσεις καθ' ας πρόσωπον τι υφίσταται δαπανάς διά 
τήν δι&νέργειαν ερευνών, τήν άνακάλυψιν καΐ έξακρίδωσιν της ποιό
τητος τών μεταλλευτικών κοιτασμάτων ή τήν προσπέλασιν προς τό 
κοίτασμα ή τήν άνάπτυξιν της πηγής και τήν πρό της ενάρξεως της 
παραγωγής γενικήν διαχείρισιν και διεύθυνσιν τών εργασιών και 
πρό της ενάρξεως τών εργασιών πωλήση στοιχεία παγίου ενεργη
τικού άντιπροσωπεύοντα τοιαύτας δαπανάς, τότε, έάν τό κτώμενον 
τά στοιχεία ταύτα πρόσωπον άσκηση τοιάύτην έπιχείρησιν ώς ανω
τέρω έν άναφορςχ προς τήν πηγήν, τό πρόσωπον τοΰτο, διά τους 
σκοπούς τοΰ παρόντος Παραρτήματος, θά θεωρήται δτι υπέστη, διά 
τους σκοπούς της είρημένης επιχειρήσεως, δαπανάς εμπίπτουσας 
είς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Παραρτήματος ΐσας προς τό έ'λασσον 
τών ακολούθων δύο ποσών, ήτοι τοΰ ποσοΰ τών δαπανών αΐτινες 
έμπίπτουσιν είς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Παραρτήματος και αντι
προσωπεύουν τήν άξίαν τών τοιούτων στοιχείων ή τοΰ ποσοΰ τοΰ 
ύπ* αυτού καταβληθέντος τιμήματος διά τά στοιχεία ταύτα. 

'Εφαρμογή 
έπί δαπανών 
γενομένων 
ύπό προσώ
που μή ενα
σχολούμενου 
έν μεταλλευ
τική επι
χειρήσει. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

("Αρθρον 24) 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΑΙ 
1. Τηρουμένων τών διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του 

παρόντος Παραρτήματος, οί φορολογικοί συντελεσταΐ θά είναι ώς 
εκτίθενται κατωτέρω : 

Φο 
Ι 

*Εφ' εκάστης λίρας μέχρι ττοσοΰ £300 
'Εφ' εκάστης λίρας υπέρ τάς £300 

» £350 
» £500 
» £1,000 
» £1,500 
» £2,000 
» £2,500 
» £3,000 
» £3,500 
» £4,000 
» £5,000 
» £6,000 
» £10,000 

ρολογητέον 
Εισόδημα 

μ
έ
χρι 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

£350 
£500 

£1,000 
£1,500 
£2,000 
£2,500 
£3.000 
£3,500 
£4,000 
£5,000 
£6.000 

£10.000 
... '"  ,·,· 

Φορολογικός 
Συντελεστής 
.. Μηδέν 

50 μίλς 
75 » 

100 » . 
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2. Έν τη περιπτώσει φυσικού τίνος προσώπου, ούτινος τό μεγαλύ
τερον μέρος του φορολογητέου είσοδήματος συνίσταται, έξ απο
δοχών, ώς καθορίζεται έν τω άρθρω 61, και τό όποιον ήτο άγαμον 
κατά την τελευταίαν ήμέραν του φορολογικού έτους, και έν τη περι
πτώσει οιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου, δπερ ήτο άγαμον κατά 
την τελευταίαν ήμέραν τοΟ έτους του αμέσως προηγουμένου του 
φορολογικού, δ πληρωτέος φόρος βάσει της παραγράφου (1) του 
παρόντος Παραρτήματος θά αύξάνηται κατά 20 τοις εκατόν : 

Νοείται δτι εις περιπτώσεις καθ' άς ό πληρωτέος φόρος υπερβαίνει 
τάς £120, ή τοιαύτη αϋξησις επί παντός υπέρ τάς £120 ποσού θά 
λογίζηται επί συντελεστού 50% : 

Νοείται περαιτέρω δτι ή Ολική τοιαύτη αΰξησις δεν θά δύναται να 
ύπερδαίντ] τάς £500 κατ' έτος. 

3. Παν φυσικόν πρόσωπον οδτινος τό φορολογητέον εΙσόδημα δέν 
υπερβαίνει τάς £40Q θά άπαλλάττηται του φόρου. Είς περιπτώσεις 
καθ* &ς τό φορολογητέον εΙσόδημα φυσικού τίνος προσώπου υπερ
βαίνει τάς £400 άλλα δέν υπερβαίνει τάς £425, ό πληρωτέος φόρος 
θά Ισούται προς τά τρία δέκατα του ποσοΟ καθ' δ τό τοιοΟτον εΙσό
δημα υπερβαίνει τάς £400. 

4. ΑΙ έταιρεΐαι περιωρισμένης ευθύνης καΐ άλλοι οργανισμοί προ
σώπων, μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος, θά φορολογώνται διά 
τοΟ ποσού τών τετρακοσίων είκοσι πέντε μίλς έφ* έκαστης λίρας του 
φορολογητέου των είσοδήματός κατά τό μέτρον της συμμετοχής είς 
τοιαύτας εταιρείας ή οργανισμούς τών μελών της 'Ελληνικής Κοινό
τητος. 

5. Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή έπι τών Συνεργατικών 
Εταιρειών επιβαλλομένη ετησία είσφορά θά εΐναι ή δυνάμει τής 
παραγράφου 5 του θεσμού 92.τών Συνεργατικών θεσμών καταβαλ
λομένη ύπό τών εταιρειών τούτων είσφορά είς τό Ταμεΐον 'Ελέγχου 
καί 'Εποπτείας. 

ΈτυπΟθη Ιν τψ Τυπο-νοαφηιφ τής ΚυτιοιακΑς Δημοκοαυας. Αν ΛΒΙ)«<ΟΟΙΟ 


