ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΓΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟ Υ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟ Σ ΤΗΣ ΔΗΜΟ ΚΡΑΤΙΑΣ
ύπ Άρ. 266 της 18ης ΙΟ ΥΛΙΟ Υ 1963

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό υπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Καθορισμού του ποσού και 'Ανακτήσεως Φόρων
Νόμος τοΟ 1963, τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου
και του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως ε'ις την έπίσημον
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
'Αριθμός 53 τοΰ 1963
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΙΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙ ΕΤΕΡΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ.
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Καθορισμού Συνοπτικός
τοΟ ποσού" καΐ 'Ανακτήσεως Φόρων Νόμος του 1963.
τίτλος.
ΜΕΡΟΣ Ι.-ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ
2.—(1) Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του Ερμηνεία,
κειμένου—
«ανίκανοι» λογίζονται ο'ι ακόλουθοι : οι ανήλικοι, οι παράφρο
νες, οι όλιγοφρενείς, ώς και πάν έ'τερον πρόσωπον δπερ "λόγω
πνευματικής τίνος νόσου στερείται της χρήσεως του λογικού*
«άντικείμενον φόρου» περιλαμβάνει πάν κινητόν ή άκίνητον περι
ουσιακόν στοιχεΐον, ένσώματον ή άσώματον, άναφορικώς προς τό
όποιον επεβλήθη φόρος'
«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Κυπριακή ν Δημοκρατίαν'
«Διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντήν του Τμήματος Εσωτερι
κών Προσόδων τοΰ Υπουργείου Οικονομικών, περιλαμβάνει δέ
πάντα ύπ' αύτου έξουσιοδοτηθέντα επί τούτω Λειτουργόν Προσό
δων*
«εταιρεία» σημαίνει πασαν άνώνυμον έταιρείαν συσταθεΐσαν ή
έγγραφεΐσαν δυνάμει παντός έν τη Δημοκρατία Ισχύοντος νόμου,
ώς και πάσαν έταιρείαν ήτις, αν καΐ συνέστη ή ενεγράφη έκτος
της Δημοκρατίας, διεξάγει επιχειρήσεις ή κέκτηται γραφεΐον ή
Μδραν εργασιών έν Κύπρω*
«έξηρτημένον πρόσωπον» σημαίνει τήν σύζυγον προσώπου τινός
ή πάν άγαμον τέκνον αύτου μή συμπληρώσαν τό δέκατον δγδοον
έτος της ηλικίας του, περιλαμβάνει δέ τά συμπληρώσαντα τό δέκα
(525)
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τον δγδοον έτος της ηλικίας αυτών άγαμα θήλεα τέκνα ώς και
παν άρρεν τέκνον, δπερ, άν καΐ συνεττλήρωσε το δέκατον δγδοον
έτος της ηλικίας αύτου, συντηρείται εισέτι υπό των γονέων ή του
έτερου τών γονέων του"
«κηδεμών», οσάκις χρησιμοποιήται εν σχέσει προς πρόσωπον
άνήλικον, περιλαμβάνει και τον γονέα αύτου'
«οργανισμός προσώπων» σημαίνει οιονδήποτε σώμα—μετά ή
άνευ νομικής προσωπικότητος— ώς και πάσαν έταιρείαν, αδελφό
τητα ή άλλη ν ένωσιν προσώπων κεκτημένη ν νομικήν προσωπικό
τητα ή μη'
«πρόσωπον διαμένον εν τινι τόπω», άναφορικώς προς φυσικά πρό
σωπα, σημαίνει πάν φυσικόν πρόσωπον διαμένον έν τω τόπω έκείνω
εξαιρέσει τοιαύτης φύσεως προσωρινών εκ του έν λόγω τόπου
απουσιών οίαι ουδόλως δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς άποστερουσαι
το πρόσωπον τούτο του δικαιώματος νά ίσχυρισθή δτι έχει την
διαμονήν του έν τω τόπω έκείνω. Αϊ έταιρεΐαι ή οργανισμοί προ
σώπων θά θεωρώνται ώς πρόσωπα έχοντα την διαμονήν των έν
τω τόπω ένθα ασκούνται ό έλεγχος καΐ ή διεύθυνσις τών εργασιών
των
«Σύνταγμα» σημαίνει το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας'
«φορολογικόν έτος» σημαίνει τήν περίοδον τών δώδεκα μηνών
την άρχομένην τήν πρώτην 'Ιανουαρίου εκάστου έτους'
«φόρος» σημαίνει πάντα άμεσον φόρον επιβληθέντα υπό νόμου
τινός, εϊτε προ εϊτε μετά τήν έναρξιν τής ισχύος του παρόντος
Νόμου, άναφορικώς προς τίνα περίοδον καθοριζομένην έν τω νόμω
έκείνω ανεξαρτήτως του γεγονότος δτι ή περίοδος αϋτη αναφέ
ρεται εις περίοδον προγενεστέραν τής ημερομηνίας τής ενάρξεως
τής Ισχύος του παρόντος Νόμου ή μεταγενεστέραν ταύτης, το
ποσόν του οποίου εξευρίσκεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων
καθοριζομένων έν τω νόμω δυνάμει του οποίου επεβλήθη οδτος.
(2) ΟΙ έν τω παρόντι Νόμω μή άλλως καθοριζόμενοι δροι κέκτην
ται τήν έννοιαν ην άπέδωκεν αύτοΐς το Σύνταγμα ή ό έπιβαλών τον
φόρον νόμος.
'Εφαρμογή
τοϋ παρόντος
Νόμου.

3. Εξαιρέσει τών περιπτώσεων δι' άς γίνεται διάφορος πρόνοια
έν τινι έτέρω νόμω, το ποσόν παντός φόρου επιβληθέντος προ ή μετά
τήν έναρξιν τής ισχύος του παρόντος Νόμου καθορίζεται καΐ εισπράτ
τεται δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Διευθυντής
καΐ ύπηρε
σιακόν
απόρρητον.

4.—(1) Ό Διευθυντής θά είναι υπεύθυνος διά τήν καλήν και
πιστήν έφαρμογήν του παρόντος Νόμου, επί τούτω δε θά δύναται
νά προβαίνη εις πάσαν ένέργειαν ην ήθελε κρίνει άναγκαίαν ή σκό
πιμον διά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων του παρόντος Νόμου.
(2) Πάν πρόσωπον ασκούν καθήκοντα ή τελούν έν τή υπηρεσία
τής εφαρμογής του παρόντος Νόμου, ύποχρεοΟται νά θεωρή και τηρή
ώς απόρρητον και έμπιστευτικόν πάν στοιχεΐον περιερχόμενον εις
γνώσιν αύτου, πάσαν φορολογικήν δήλωσιν ώς και πάν έγγραφον
ή φορολογικόν κατάλογον άναφερόμενον ε'ις το άντικείμενον φόρου
οιουδήποτε προσώπου και, έκτος εάν έχη ήδη υπογράψει τήν έν τω
έδαφίω (1) του άρθρου 4 τοϋ περί Φορολογίας του Εισοδήματος
Νόμου ή τήν έν τω έδαφίω (1) του άρθρου 4 του περί Φορολογίας
του Εισοδήματος (Ξένων Προσώπων) Νόμου του 1961, προνοουμένην
δήλωσιν, θά υπογραφή τήν έπί τούτω καθορισθεΐσαν δήλωσιν ενώπιον
δικαστού του Επαρχιακού Δικαστηρίου.
(3) Πρόσωπον λαμβάνον γνώσιν στοιχείου τινός ή έχον έν τή κα
τοχή ή υπό τον έλεγχον αύτου ή δυνάμενον νά πληροφορηθή το περι
εχόμενον έγγραφου, φορολογικής δηλώσεως ή φορολογικού κατα
λόγου αναφερομένου εις το άντικείμενον του φόρου οιουδήποτε προ
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σωπου υποχρεούται, να άπέχη κατά πάντα χρόνον, από πάσης μετα
δόσεως ή κοινοποιήσεως ή απόπειρας μεταδόσεως ή κοινοποιήσεως
του περιεχομένου τούτων, εκτός εις περιπτώσεις καθ' ας ή μετάδοσις
ή κοινοποίησις γίνεται δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου :
Νοείται δτι ό Υπουργός των Οικονομικών δύναται νά εξουσιοδό
τηση την μετάδοσιν ή κοινοποίηση/ τών είρημένων στοιχείων ή του
περιεχομένου τοιούτων εγγράφων, φορολογικών δηλώσεων κ α ι κατα
λόγων, εις πρόσωπον ή πρόσωπα ατινα ήθελεν οδτος ειδικώς καθο
ρίσει.
(4) Ό σ ά κ ι ς , δυνάμει συμβάσεως γενομένης μετά της Κυβερνή
σεως οιασδήποτε χώρας βάσει τών διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε
εν Ισχύ'ί νόμου, προβλέπηται παροχή εκπτώσεως άναφορικώς προς
την καταβολήν φόρου εν τη Δημοκρατία, ή όσάκις ή επιβολή φόρου
τινός υπόκειται, κατά τάς διατάξεις του επιβάλλοντος τούτον νόμου,
εις εκπτωσιν άναφορικώς προς φόρον καταβληθέντα ή καταβλητέον
επί τοΰ Ίδιου αντικειμένου φόρου εν τινι χώρα ήτις παρέχει αμοι
βαίως αντιστοίχους εκπτώσεις, ή υπό του παρόντος άρθρου επιβαλ
λομένη ύποχρέωσις προς τήρησιν του απορρήτου ουδόλως παρακω
λύει την προς τάς αρμοδίας αρχάς της Κυβερνήσεως της έν λόγω
χώρας κοινοποίησα/ στοιχείων ατινα κρίνονται α ν α γ κ α ί α διά τον
καθορισμόν της έν εκάστη περιπτώσει παρασχετέας εκπτώσεως δταν
ό υποκείμενος εις φόρον αίτήται εκπτωσιν έκ του έν τή Δημοκρατία
ή έν τή είρη μένη χώρα καταβλητέου φόρου.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ.ΦΟΡΟΛΟΠΚΑΙ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ
5.—(1) Πάν πρόσωπον υπόχρεων εις καταβολήν φόρου οφείλει έν
έκάστω φορολογικώ έτει, νά δίδη είς τον Διευθυντήν, πρό της καθω
ρισμένης ημερομηνίας, ε'ιδοποίησιν περί της τοιαύτης του ύποχρεώ
σεως :
f
r
Νοεΐται δτι δεν εΐναι αναγκαία ή ύπό προσώπου τινός έπίδοσις
τοιαύτης ειδοποιήσεως, εάν κατά το αμέσως προηγούμενον του φόρο
λογικού έτους έτος υπέβαλε δήλωσιν βάσει του εδαφίου (2).
(2) Ό Διευθυντής δύναται, δι' εγγράφου ειδοποιήσεως νά απαί
τηση παρά παντός προσώπου δπως εντός της προθεσμίας της καθο
ριζομένης έν τή ειδοποιήσει, ύποβάλη δήλωσιν του αντικειμένου του
φόρου καΐ τοιαύτα στοιχεία οία δυνατόν νά άπαιτηθώσι διά τους
σκοπούς του νόμου δυνάμει του οποίου επεβλήθη ό φόρος επί του
τοιούτου αντικειμένου δι' δ το πρόσωπον τούτο υπέχει φορολογικήν
εύθύνην.

Είδοποίησις
περίφορο
λοΥ^Ιζ πό
καίψορολο
γικσΐ
δηλώσεις,

6.—(1) Είς περιπτώσεις καθ' άς έχει έπιβληθή φόρος επί τών άπο Φορολογικοί
δοχών προσώπου τινός άποζώντος έκ μισθωτής υπηρεσίας, παν πρό δηλώσεις
σωπον δπερ, κατά τάς διατάξεις του εδαφίου (2), δυνατόν νά κληθή έΡΥ°δοτων'
ύπό τοΰ Διευθυντού δπως ύποβάλη κατάστασιν τών έν τη υπηρεσία
αύτου προσώπων, οφείλει δπως δώση πρό της καθωρισμένης ημερο
μηνίας εις τόν Διευθυντήν ε'ιδοποίησιν περί της τοιαύτης του υπο
χρεώσεως :
Νοείται δτι πρόσωπον τ ι , δπερ, συμμορφούμενον προς τάς διατά
ξεις του έπιβαλόντος τόν φόρον νόμου ή τοΟ παρόντος Νόμου, υπέ
βαλε τοιαύτην δήλωσιν εντός του αμέσως προηγουμένου φορολογι
κού έτους, δεν οφείλει νά συμμορφωθή προς τάς διατάξεις του πα
ρόντος εδαφίου.
(2) Ό Διευθυντής δύναται νά απαίτηση παρά παντός εργοδότου
δπως, εντός προθεσμίας ειδικώς καθοριζομένης ύπό του Διευθυντού
έν ειδοποιήσει επιδιδόμενη προς τόν έργοδότην, έτοιμάση κ α ι παρα
δώση αύτώ κατάστασιν περιέχουσαν άναφορικώς προς οιονδήποτε
έτος—
(α) τ ά ονόματα κ α ι τόν τόπον της διαμονής τών έν τή υπηρε
σία αύτου προσώπων' καΐ
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(β) την άμοιβήν την καταβαλλομένην εις τα τοιαύτα πρόσωπα
άναφορικώς προς την ύπηρεσίαν ταύτην, εξαιρέσει προσώ
πων άτινα, βάσει των διατάξεων του έπιβαλόντος τον φόρον
νόμου, δεν υπέχουν φορολογικήν ύποχρέωσιν :
Νοείται δτι ό εργοδότης δεν θα υπόκειται ε'ις οιανδήποτε κύρωσιν
δια την εκ της τοιαύτης καταστάσεως παράλειψιν του ονόματος ή
του τόπου διαμονής προσώπου τελούντος κατά το έτος έκεΐνο έν τη
υπηρεσία αύτου και μη εργαζομένου άλλαχοΰ, εάν ό Διευθυντής,
κατόπιν έρεύνης, πεισθή δτι το πρόσωπον τοϋτο δεν έχει φορολο.γη
τέον άντικείμενον φόρου.
(3) Ό έν έδαφίω (2) δρος «αμοιβή» περιλαμβάνει πληρωμάς υπό
μορφήν μισθού, ημερομισθίων, αμοιβής δι' υπερωριακή ν έργασίαν,
φιλοδωρημάτων, επιδομάτων, μεριδίων επί των κερδών, τυχηρών,
δικαιωμάτων, προμηθειών ή συντάξεων, ως και τήν έτησίαν άξίαν
(καθοριζομένην βάσει της τρεχούσης αγοραίας τιμής) διαμονής,
καταλύματος, στέγης, διατροφής, ή ετέρου τυχηρου ή επιδόματος,
χρηματικού ή μή, χορηγουμένων διά μισθωτάς υπηρεσίας.
(4) Όσάκις εργοδότης είναι οργανισμός προσώπων, ό διευθυντής
ή έτερος ανώτερος αξιωματούχος θά θεωρήται δτι είναι ό εργοδότης
διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, και πάς διευθυντής εταιρείας
ή πρόσωπον άσχολούμενον με τήν διεύθυνσιν εταιρείας θά θεωρήται
δτι εΐναι μισθωτός.
(5) Πάν πρόσωπον άσκουν έμπορικήν ή βιομηχανικήν έπιχείρησιν,
επιτήδευμα ή βιοτεχνίαν, έλευθέριον ή άλλο τι επάγγελμα, δπερ έν
τη συνήθει διεξαγωγή τούτου εισπράττει ή κατακρατεί χρήματα ύπό
συνθήκας συνεπαγομέλ'ας τήν καταβολήν τόκου επί των χρημάτων
τούτων, και είδικώτερον, πάν πρόσωπον άσκουν τραπεζιτικήν έπιχεί
ρησιν, τή αιτήσει του Διευθυντού, θά έτοιμάζη και δίδη αύτω κατά
στασιν δεικνύουσαν τους τόκους τους καταβληθέντος ή πιστωθέντας
ώς έν τοις προηγουμένοις κατά τήν διάρκειαν του έτους του προηγου
μένου του ειδικώς καθοριζομένου φορολογικού έτους, ώς και το
δνομα και τήν διεύθυνσιν τών προσώπων εις τά όποια κατεβλήθη
ή έπιστώθη ό τόκος και το έν εκάστη περιπτώσει πληρωθέν ή πιστω
θέν ποσόν τόκου :
Νοείται δτι δεν θά εΐναι ανάγκη δπως ή τοιαύτη κατάστασις περι
λαμβάνη τόκον καταβληθέντα ή πιστωθέντα εις οιονδήποτε πρόσω
πον, έάν το συνολικόν ποσόν του εις το πρόσωπον τούτο καταβλη
θέντος ή πιστωθέντος τόκου, δστις άλλως θά περιελαμβάνετο έν τή
καταστάσει, δεν υπερβαίνει το ποσόν το προνοούμενον έν τω έπιβα
λόντι τον φόρον νόμω.
(6) Αϊ κατά τάς διατάξεις του παρόντος άρθρου απαιτούμενοι
δηλώσεις και καταστάσεις θά ύποβάλλωνται έπί έντυπου εγκριθέν
τος ύπό του Διευθυντού.
Φορολογικοί
δηλώσεις υπό
προσωπικών
εταιρειών
(partner
ships).

7.—(1) Όσάκις εμπορική ή βιομηχανική τις έπιχείρησις, επιτή
δευμα ή βιοτεχνία, έλευθέριον ή άλλο τι επάγγελμα άσκήται άπό
κοινού ύπό δύο ή πλειόνων προσώπων—
(α) το άντικείμενον φόρου παντός εταίρου έκ τής εταιρείας θά
θεωρήται το μερίδιον εις δ ούτος έδικαιουτο κατά το έ'τος
το προηγούμενον του φορολογικού έ'τους έπί του εισοδή
ματος τής εταιρείας, του τοιούτου εισοδήματος έξευρισκο
μένου και υπολογιζόμενου συμφώνως ταΐς διατάξεσι του
έπιβαλόντος τον φόρον νόμου, και θά περιλαμβάνηται έν
τή δηλώσει, όμου μετά τών άλλων αντικειμένων φόρου
αύτου, τή ύποβληθησομένη ύπό τού τοιούτου εταίρου δυνά
μει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου' και
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(β) ό πρώτος τη τάξει εταίρος, ήτοι ό εκ των εταίρων των δια
μενόντων εν τη Δημοκρατία—
(i) ό αναφερόμενος πρώτος εν τη εταιρική συμβάσει" ή
(ϋ) μη ύπαρχούσης τοιαύτης συμβάσεως, ό εταίρος οδτινος
το δνομα είναι το μόνον το όποιον αναφέρεται εν τη
συνήθει εταιρική επωνυμία ή αναφέρεται κατά προτε
ραιότητα τοΰ ονόματος τών λοιπών εταίρων' ή
(iii) είναι ό κύριος ομόρρυθμος εταίρος, εάν ό αναφερό
μενος ως πρώτος τη τάξει έταΐρος δεν είναι ομόρρυθ
μος εταίρος, θά παραδίδη, οσάκις τούτο άπαιτήται
ύπό του Διευθυντού, δήλωσιν του αντικειμένου φόρου
της εταιρείας δι' οιονδήποτε έτος έφ' οδ αντικειμένου
επεβλήθη φόρος, τοΰ τοιούτου αντικειμένου φόρου υπο
λογιζόμενου συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ έπιβαλόν
τος τον φόρον νόμου, και θά δηλοΐ εν αύτη τά ονόματα
και τάς διευθύνσεις τών λοιπών εταίρων όμοΰ μετά
τοΰ ποσοΰ τοΰ μεριδίου τοΰ ως εϊρηται αντικειμένου
φόρου εις δ έδικαιοΰτο έκαστος έταΐρος διά το έν
λόγω έτος.
(2) Όσάκις ουδείς έταΐρος διαμένη έν τη Δημοκρατία οιαδήποτε
δήλωσις αναγκαία κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου θά
έτοιμάζηται και έπιδίδηται ύπό τοΰ έν τη Δημοκρατία διαμένοντος
πληρεξουσίου, αντιπροσώπου, διευθυντού ή εκπροσώπου της εται
ρείας.
8. Σύνδικοι ή παραλήπται, επίτροποι, εκτελεστά! διαθήκης ή δια
χειρισταΐ περιουσίας ή κηδεμόνες έμπεπιστευμένοι την διεύθυνσιν,
έλεγχον ή διαχείρισιν περιουσίας ή άλλης τινός επιχειρήσεως έκ
μέρους προσώπου τινός θά εύθύνωνται διά την διενέργειαν πάσης
πράξεως ής ή ενέργεια απαιτείται ύπό τοΰ παρόντος Νόμου επί τω
τέλει βεβαιώσεως και καταβολής φόρου επιβληθέντος επί αντικει
μένου φόρου τελούντος ύπό την διεύθυνσιν, έλεγχον ή διαχείρισιν
αυτών, είδικώτερον δε όφείλουσιν δπως, τη απαιτήσει τοΰ Διευθυντού,
έτοιμάζωσι και παραδίδωσι φορολογικήν δήλωσιν άναφορικώς προς
ειδικώς καθοριζόμενον φορολογικόν τι έτος.
9.—(1) Πάς επίτροπος, κηδεμών, ή πάς πληρεξούσιος, πράκτωρ,
αντιπρόσωπος, σύνδικος, διαχειριστής ή θεματοφύλαξ προσώπου μή
διαμένοντος έν τη Δημοκρατία (έν τοις κατωτέρω έν τω παρόντι
άρθρω αναφερομένου ως «πρόσωπον μή διαμένον έν τη Δημοκρα
τία») , είτε οδτος λαμβάνει ή εισπράττει το άντικείμενον φόρου τοΰ μή
διαμένοντος έν τη Δημοκρατία προσώπου εϊτε δχι, ευθύνεται διά τήν
διενέργειαν πάσης πράξεως ήτις απαιτείται ύπό τοΰ παρόντος Νόμου
επί τω τέλει βεβαιώσεως και καταβολής φόρου επιβληθέντος έπί τοΰ
αντικειμένου φόρου τοΰ μή διαμένοντος έν τη Δημοκρατία προσώ
που, είδικώτερον δε οφείλει δπως, τη απαιτήσει τοΰ Διευθυντοΰ, έτοι
μάζη και παραδίδη φορολογικήν δήλωσιν άναφορικώς προς ειδικώς
καθοριζόμενον φορολογικόν τι έτος.
(2) Εις περιπτώσεις καθ' ας πρόσωπον τι μή διαμένον έν τή Δη
μοκρατία συναλλάττεται έμπορικώς μετά προσώπου διαμένοντος έν
τή Δημοκρατία και ό Διευθυντής κρίνει δτι, λόγω τοΰ στενοΰ συν
δέσμου μεταξύ τοΰ προσώπου τοΰ διαμένοντος έν τή Δημοκρατία και
τοΰ προσώπου τοΰ μή διαμένοντος έν τή Δημοκρατία και τοΰ ουσιώ
δους έλεγχου τοΰ ασκουμένου ύπό τοΰ μή διαμένοντος έν τή Δημο
κρατία προσώπου έπί τοΰ διαμένοντος έν τή Δημοκρατία τοιούτου,
ή πορεία τών εργασιών μεταξύ τών προσώπων τούτων ήδύνατο νά
διευθετηθή και διηυθετήθη κατά τρόπον ώστε αϊ έργασίαι αϊ γενό
μενοι ύπό τοΰ διαμένοντος έν τή Δημοκρατία προσώπου ως έκ τοΰ

Φορολογικα'ι
δηλώσεις
επιτρόπων,
κ.λ.π.

Φορολογικα'ι
δηλώσεις
προσώπου
διαμένοντος
έκτος της
Δημοκρατίας.
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συν&έσμου αύτοΰ μετά τοΰ μή διαμένοντος εν τη Δημοκρατία προ
σώπου ουδέν άντικείμενον φόρου άπέφερον εις το εν τη Δημοκρατία
διαμένον πρόσωπον ή άπέφερον άντικείμενον φόρου κατώτερον τοΰ
συνήθους δπερ ήδύνατό τις νά αναμένη δτι θά προέκυπτεν έκ τών
τοιούτων συναλλαγών, το εν τη Δημοκρατία διαμένον πρόσωπον
οφείλει, τη απαιτήσει του Διευθυντού, νά έτοιμάση και παραδώση
δήλωσιν του αντικειμένου φόρου του μή διαμένοντος έν τη Δημοκρα
τία προσώπου δι' ειδικώς καθοριζόμενόν τι έτος ώς εάν το διαμένον
έν τη Δημοκρατία πρόσωπον ήτο αντιπρόσωπος τοΰ μή διαμένοντος
έν τη Δημοκρατία προσώπου.
(3) ΕΊς περιπτώσεις καθ' ας ό Διευθυντής κρίνει δτι το αληθές
ποσόν του αντικειμένου φόρου προσώπου μή διαμένοντος έν τη Δημο
κρατία καΐ συναλλαττομένου μετά διαμένοντος έν τη Δημοκρατία
προσώπου, δέν δύναται έν πάση περιπτώσει νά ύπολογισθή ευκόλως,
ό Διευθυντής δύναται νά απαίτηση παρά τοΰ διαμένοντος έν τη Δη
μοκρατία προσώπου όπως εντός της έν τη ειδοποιήσει καθοριζομένης
προθεσμίας ύποβάλη καταστάσεις ή στοιχεία της εργασίας της γενο
μένης κατά τήν διάρκειαν ειδικώς καθοριζομένου τινός έτους ύπό
τοΰ μή διαμένοντος έν τη Δημοκρατία προσώπου μετά ή μέσω τοΰ
διαμένοντος έν τη Δημοκρατία τοιούτου, δύναται δε νά ύπολογίση το
άντικείμενον φόρου τοΰ. μή διαμένοντος έν τη Δημοκρατία προσώπου
επί ευλόγου και δικαίας αναλογίας τοΰ όλικοΰ τών πωλήσεων της
ούτω γενομένης εργασίας :
Νοείται δτι το ποσόν της τοιαύτης ποσοστιαίας αναλογίας θά καθο
ρίζηται έν έκαστη περιπτώσει αναλόγως της φύσεως τών συναλλα
γών.
(4) Όσάκις δυνάμει τών διατάξεων τοΰ έπιβαλόντος τον φόρον
νόμου πρόσωπον μή διαμένον έν τη Δημοκρατία φορολογήται έν ονό
ματι οιουδήποτε πληρεξουσίου, πράκτορος, αντιπροσώπου, συνδίκου
ή παραλήπτου, διαχειριστοΰ ή θεματοφύλακος άναφορικώς προς
κέρδη ή άλλα οφέλη προκύπτοντα έκ της πωλήσεως εμπορευμάτων
ή προϊόντων βιομηχανοποιηθέντων ή παραχθέντων έκτος της Δημο
κρατίας ύπό τοΰ μή διαμένοντος έν τη Δημοκρατία προσώπου, το
πρόσωπον έν ονόματι τοΰ όποιου το μή διαμένον έν τη Δημοκρατία
πρόσωπον ούτω φορολογείται, δύναται, έάν θεώρηση τοΰτο ευλογον,
νά ζητήση παρά τοΰ Διευθυντοΰ δπως ή φορολογία τών τοιούτων
κερδών ή οφελών γίνη ή τροποποιηθή βάσει τών κερδών ατινα ευλό
γως δύναται τις νά άναμείνη δτι θά έπορίζετο έμπορος τις ή, εις περι
πτώσεις καθ' άς τά εμπορεύματα μετεπωλήθησαν ύπό τοΰ βιομηχά
νου ή παράγωγου ή έκ μέρους αυτών,μεταπωλητής τις δστις ήγό
ρασε ταΰτα άπ' ευθείας παρά τοΰ βιομηχάνου ή παράγωγου και έπί
τη προσαγωγή αποδείξεως ίκανοποιούσης τον Διευθυντήν περί τοΰ
ποσού τών κερδών έπι της ανωτέρω βάσεως, ή φορολογία θά γίνηται
ή τροποποιήται αναλόγως.
"Επίτροποι
υπεύθυνοι
δια τά πρό
σωπα ατινα
έκπροσω
ποϋσιν.

10. Το πρόσωπον δπερ, συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ νόμου
δυνάμει τοΰ όποιου επεβλήθη ό φόρος, υπόκειται ε'ις φορολογίαν δι'
άνίκανόν τι πρόσωπον, ή έν ονόματι τοΰ όποιου πρόσωπον μή δια
μένον έν τή Δημοκρατία φορολογείται, θά εΐναι ύπεύθυνον διά τήν
διενέργειαν πασών τών αναγκαίων δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου
πράξεων διά τήν φορολογίαν τοΰ αντικειμένου φόρου παντός προσώ
που εκπροσωπουμένου ύπ' αύτοΰ και διά τήν καταβολήν τοΰ έπ' αυ
τού επιβληθέντος φόρου.

Δελτία
ατινα δέον
νά ετοιμά
ζονται ύπό
αντιπροσώ
πων.

1 1 . Πάν πρόσωπον δπερ ύφ' οιανδήποτε 'ιδιότητα έλαβε κατά τίνα
τρόπον άντικείμενον τι φόρου ανήκον εις οιονδήποτε έτερον πρόσωπον,
δπερ εϊτε δέν διαμένει έν τή Δημοκρατία εϊτε είναι άνίκανόν πρόσω
πον, οφείλει, όσάκις εντέλλεται προς τοΰτο δι' ειδοποιήσεως τοΰ Διευ
θυντού, νά έτοιμάζη και παραδίδη αύτω, εντός της έν τή τοιαύτη

531

ειδοποιήσει αναγραφομένης προθεσμίας, δελτίον εν τω τύπω τω
έγκεκριμένω ύπό του Διευθυντού ύπογεγραμμένον ύπ' αύτου κ α ι
περιέχον—
(α) αληθή κ α ι ακριβή δήλωσιν παντός τοιούτου αντικειμένου
φόρου δι' οιονδήποτε ειδικώς καθοριζόμενον φορολογικόν
έ'τος' καΐ
(β) το δνομα κ α ι την διεύθυνσιν παντός προσώπου εις δ τούτο
ανήκει.
12. Ό Διευθυντής ή έτερος υπεύθυνος ανώτερος υπάλληλος έκά Διευθυντά!
στου νομικού προσώπου ευθύνεται δια τήν ύποβολήν δηλώσεως καΐ ν °μ ικων
τήν διενέργειαν πασών τών άλλων αναγκαίων, δυνάμει του παρόντος πΡοσωπων·
Νόμου, πράξεων κ α ι διαβημάτων δια τήν βεβαίωσιν κ α ι καταβολήν
του επί τοιούτων νομικών προσώπων επιβληθέντος φόρου.
Μ Ε Ρ Ο Σ Ι Ι Ι .  Β Ε Β Α Ι Ω Σ Ι Σ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
13.—(1) Ό Διευθυντής θα προβαίνη είς τήν βεβαίωσιν της φορο
λογίας παντός προσώπου επί του αντικειμένου φόρου του οποίου έχει
έπιβληθή φόρος, το ταχύτερον ευθύς μετά τήν πάροδον της προθε
σμίας της ορισθείσης δια τήν ύπό τοΰ τοιούτου προσώπου παράδοσιν
της δηλώσεως του.
(2) Είς περιπτώσεις καθ' ας πρόσωπον τ ι έπέδωκε δήλωσιν, ό
Διευθυντής δύναται—
(α) νά άποδεχθή τήν δήλωσιν και νά φορολόγηση βάσει ταύτης'

Ό Διευθυν
τής προβαίνει
είς τήν βεβαί
ωσιν της
φορολογίας.

(β) νά άρνηθή νά άποδεχθή τήν δήλωσιν και νά όρίση, κατά
τήν κρίσιν αυτού, το ποσόν τοΟ αντικειμένου φόρου κ α ι νά
φορολόγηση τό πρόσωπον τούτο αναλόγως.
(3) Είς περιπτώσεις καθ' ας πρόσωπον τ ι δεν έπέδωκε δήλωσιν
και ό Διευθυντής κρίνει δτι τό πρόσωπον τούτο υπέχει ύποχρέωσιν
καταβολής φόρου επιβληθέντος επί τίνος αντικειμένου φόρου, οδτος
δύναται νά όρίση, κατά τήν κρίσιν αύτου, τό ποσόν του αντικειμένου
φόρου και νά φορολόγηση τό πρόσωπον τούτο αναλόγως :
Νοείται δτι ή τοιαύτη φορολογία ουδόλως επηρεάζει οίοτνδήποτε
έτέραν εύθύνην ην δύναται νά ύπέχη τό τοιούτον πρόσωπον ως έκ της
αρνήσεως, παραλείψεως ή αμελείας παραδόσεως δηλώσεως.
, 14.—(1) Ή βεβαίωσις του ποσοΰ του φόρου επί αντικειμένου φόρου
ανήκοντος εις άνίκανον ή μή διαμένον εν τή Δημοκρατία πρόσωπον
θά γίνηται εν ονόματι του επιτρόπου, κηδεμόνος, πληρεξουσίου, πρά
κτορος, αντιπροσώπου, συνδίκου, διαχειριστου ή θεματοφύλακος
αύτου.
(2) Παν πρόσωπον διαμένον εν τή Δημοκρατία, πας αντιπρόσω
πος, επίτροπος, ενυπόθηκος οφειλέτης ή έτερον πρόσωπον έμβάζον
είς πρόσωπον μή διαμένον εν τή Δημοκρατία άντικείμενόν τ ι φόρου
ποριζόμενον εκ τίνος πηγής εν τή Δημοκρατία, θά λογίζηται αντι
πρόσωπος του μή διαμένοντος εν τή Δημοκρατία προσώπου κ α ι θά
φορολογήται κ α ι καταβάλλη φόρον επί του εν τω έπιβαλόντι τον
φόρον νόμω καθοριζομένου φορολογικού συντελεστού δι' εταιρείας
ή άλλους μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος οργανισμούς :
Νοείται δτι, επί τή υποβολή ενστάσεως κατά τής τοιαύτης φορο
λογίας, εάν τό μή διαμένον εν τή Δημοκρατία πρόσωπον μετέπειτα
ύποβάλη δήλωσιν απάντων τών εν τή Δημοκρατία ποριζομένων ύπ'
αύτοϋ αντικειμένων φόρου, ή γενομένη φορολογία θά άναθεωρήται,
■ό δε πληρωτέος φόρος θά ύπολογίζηται έπί τών φορολογικών συντε
λεστών τών προβλεπομένων διά φυσικά πρόσωπα έν τω έπιβαλόντι
τον φόρον νόμω.

Φορολογία
αντιπροσώ
πων, κ.λ.π.,
ανικάνων και
μή διαμενόν
των έν τη
Δημοκρατία
προσώπων
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Πρόσωπα
αποβιώσαντα.

15. 'Οσάκις πρόσωπον τι άποβιώση οι νόμιμοι αύτου αντιπρόσω
ποι θα εΐναι υπεύθυνοι δια την διενέργειαν πασών τών πράξεων ας
ό αποβιώσας θα ύπεχρεουτο, έάν έζη, να διενεργήση δυνάμει τοΟ
παρόντος Νόμου :
Νοείται δτι εις περίπτωσιν προσώπου αποβιώσαντος εντός του
έτους του προηγουμένου του φορολογικού έτους, έάν ό νόμιμος αύτου
αντιπρόσωπος διανείμη την περιουσίαν αύτου προ της ενάρξεως τοΟ
φορολογικού έτους, ό τοιούτος νόμιμος αντιπρόσωπος του θα εύθύ
νηται δια την καταβολήν του φόρου του πληρωτέου κατά τάς διατά
ξεις του έπιβαλόντος τον φόρον νόμου.

'Αντιπρό
σωπος
άστικώς
ανεύθυνος.

16. Παν πρόσωπον υπόχρεων δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου είς τήν
έκ μέρους έτερου προσώπου καταβολήν φόρου δύναται νά παρακρά
τηση έκ τών χρημάτων τών περιερχομένων εις χείρας αύτου έν τη
ίδιότητί του ώς αντιπροσώπου του τοιούτου έτερου προσώπου, ποσόν
επαρκές διά τήν πληρωμήν τοΟ τοιούτου φόρου καΐ δέν θά ύπέχη
οιονδήποτε άστικήν εύθύνην έναντι οιουδήποτε προσώπου διά πασαν
πληρωμήν γενομένην υπ' αύτου δυνάμει του παρόντος Νόμου.

"Εκπτώσεις.

17. Ό Διευθυντής, κατά τόν καθορισμόν του αντικειμένου φόρου
ή του ποσού του έπ' αύτοϋ επιβληθέντος φόρου άναφορικώς προς
οιονδήποτε φορολογικόν έτος, θά χωρή είς τοιαύτας φορολογικάς
άπαλλαγάς ή έπιτρέπη τοιαύτας εκπτώσεις έκ του αντικειμένου τοΟ
φόρου ή του ποσού του πληρωτέου φόρου, περιλαμβανομένης καΐ της
παροχής εκπτώσεως λόγω διπλής φορολογίας ή λόγω τοΟδτι κατε
βλήθη ή είναι πληρωτέος φόρος έν τινι χώρα ένθα παρέχονται αμοι
βαίως αντίστοιχοι εκπτώσεις ώς διαλαμβάνεται έν άρθρω 30, οίας
επιτρέπει ό έπιβαλών τόν φόρον νόμος ή οιαδήποτε σύμβασις γενο
μένη βάσει τών διατάξεων τούτου έπί τω τέλει αποφυγής διπλής
φορολογίας.

Κατάλογοι
φορολογου
μένων.

18.—(1) Άφου συμπληρωθή ή βεβαίωσις του φόρου, ό Διευθυντής
ετοιμάζει καταλόγους (έν τω παρόντι Νόμω αναφερομένους ώς
«Φορολογικοί Κατάλογοι») τών είς φόρον υποκειμένων προσώπων.
(2) Οί φορολογικοί κατάλογοι θά περιέχουν τά ονόματα καΐ τάς
διευθύνσεις τών εϊς φόρον υποκειμένων προσώπων, τό άντικείμενον
φόρου, τό ποσόν του πληρωτέου ύφ* έκαστου προσώπου φόρου και
τοιαύτα έτερα στοιχεία ώς ό Διευθυντής ήθελε κρίνει αναγκαία.

"ΕπΙδοσις
ειδοποιήσεως

19. Είς έκαστον πρόσωπον, ούτινος τό δνομα αναγράφεται έν τοΐς
φορολογικοΐς καταλόγοις, θά έπιδίδηται, εντολή του Διευθυντού,
είτε διά προσωπικής επιδόσεως είτε διά συστημένης επιστολής είδο
ποίησις, απευθυνόμενη είς τήν συνήθη προσωπικήν ή έπαγγελματικήν
αύτου διαμονήν, δηλουσα τό άντικείμενον του φόρου καΐ τό ποσόν
του πληρωτέου φόρου και έφιστώσα τήν προσοχήν αύτου έπί τών
δυνάμει του άρθρου 20 δικαιωμάτων αύτου.

περί επι
βολής φόρου
προς τους
φορολογου
μένους.

'Ενστάσεις
κατά της
φορολογίας.

20.—(1) Έ ά ν πρόσωπον τι άμφισβητή τήν γενομένην φορολογίαν,
δύναται νά ύποβάλη είς τόν Διευθυντήν έγγραφον ένστασιν καΐ νά
ζητήση τήν έπανεξέτασιν καΐ άναθεώρησιν τής επιβληθείσης είς αυτόν
φορολογίας. Ή τοιαύτη αίτησις δέον νά καθορίζη επακριβώς τους
λόγους τής ενστάσεως εναντίον τής φορολογίας, θά ύποβάλληται δέ
εντός δεκαπέντε ήμερων άπό τής ημερομηνίας τής επιδόσεως της
ειδοποιήσεως περί τής επιβληθείσης φορολογίας :
Νοείται δτι ό Διευθυντής, 'ικανοποιούμενος δτι, λόγω απουσίας έκ
τής Δημοκρατίας, ασθενείας ή άλλης ευλόγου τινός αίτιας, τό αμφι
σβητούν τήν φορολογίαν πρόσωπον δέν ήδυνήθη νά ύποβάλη τήν
ένστασιν εμπροθέσμως, θά χορηγή ευλογον κατά τάς περιστάσεις
παράτασιν τής προθεσμίας ταύτης.
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(2) Οί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) λόγοι ενστάσεως
κ α τ ά της επιβληθείσης φορολογίας δύνανται, έκτος έάν ή αντίθετος
πρόθεσις ρητώς εκτίθεται έν τω έπιβαλόντι τον φόρον νόμω, νά περι
λαμβάνουν κ α ι ίσχυρισμόν περί εσφαλμένης ασκήσεως κατά την έπι
βολήν της φορολογίας οιασδήποτε διακριτικής εξουσίας χορηγηθεί
σης ύπό του έπιβαλόντος τον φόρον νόμου είς τόν δημόσιον λειτουρ
γόν τόν έμπεπιστευμένον τ ά της εφαρμογής του ρηθέντος νόμου.
(3) " Α μ α τη λήψει τής έν έδαφίω (1) αναφερομένης ενστάσεως,
ό Διευθυντής δύναται—
(α) νά ζήτηση παρά τοϋ ύποδαλόντος τήν £νστασιν προσώπου
δπως εντός είδικώς καθοριζομένης προθεσμίας προσαγάγη
τοιαύτα στοιχεία άναφορικώς προς τό άντικείμενον φόρου
οία ό Διευθυντής ήθελε κρίνει αναγκαία, ήτοι—
(i) λογαριασμούς, ίκανοποιοΰντας τόν Διευθυντήν, οΐτινες
έξηλέγχθησαν ύπό ανεξαρτήτου έπαγγελματίου λογι
στοϋ, εγκεκριμένου προς τούτο ύπό του Υπουργού
ΟΙκονομικών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26'
(ii) λογιστικά διδλία, έγγραφα κ α ι λοιπά αποδεικτικά
στοιχεία κ α ι άλληλογραφίαν, αντίγραφα τραπεζιτι
κών καΐ άλλων λογαριασμών άφορώντων είς τό άντι
κείμενον φόρου, ή τό άντικείμενον φόρου οιουδήποτε
τών έξ αύτου έξη ρτη μένων προσώπων, έξ ών οί υπο
βληθέντες λογαριασμοί ήτοιμάσθησαν*
(iii) καταστάσεις δεικνύουσας, καθ' ώρισμένην τινά ήμερο
μηνίαν, πλήρεις λεπτομέρειας τοΟ ενεργητικού καΐ
παθητικού τής προσωπικής ή επαγγελματικής περι
ουσίας, ή αμφοτέρων, του ένισταμένου προσώπου
ή οιουδήποτε έξ αύτου έξηρτημένου προσώπου, ώς κ α ι
τοιαύτας ετέρας συμπληρωματικός αποδείξεις ή
άλλας λεπτομέρειας οίας ό Διευθυντής ήθελε κρίνει
αναγκαίας'
(β) νά καλέση τό ένιστάμενον πρόσωπον ή οιονδήποτε Ζτερον
πρόσωπον, τό όποιον οδτος νομίζει δτι εΐναι ίκανόν νά δώση
μαρτυρίαν άναφορικώς προς τήν γενομένην φορολογίαν,
πλην του γραμματέως, ύπηρέτου ή έτερου προσώπου έχοντος
έμπιστευτικήν τίνα θέσιν έν τή υπηρεσία τοΟ ένισταμένου
προσώπου, δπως έμφανισθή ενώπιον του κ α ι δύναται νά εξέ
ταση τό τοιούτον πρόσωπον ενόρκως ή άλλως.
(4) Είς περίπτωσιν καθ' ήν επέρχεται συμφωνία μεταξύ του Διευ
θυντού κ α ι του ύποδαλόντος τήν έ'νστασιν διά τήν έπ' αύτου έπιβλη
θείσαν φορολογίαν προσώπου άναφορικώς προς τό ποσόν δι* δ τό
ένιστάμενον πρόσωπον υπέχει φορολογικήν ύποχρέωσιν, ή φορολογία
θά τροποποιήται αναλόγως κ α ι θά έπιδίδηται είς τό τοιούτον πρό
σωπον είδοποίησις περί τοΟ ύπ' αύτου πληρωτέου φόρου.
21.—(1) Πάν πρόσωπον δπερ, θεωρούν εαυτό ήδικημένον διά τής Προσφυγή
έπ' αύτου επιβληθείσης φορολογίας, απέτυχε νά ελθη είς συμφωνίαν κατά της
μετά του Διευθυντού ώς προβλέπεται έν έδαφίω (4) του άρθρου 20, φορολογίας,
δύναται νά άσκηση προσφυγήν είς τό *Ανώτατον Συνταγματικόν Δι
καστήριον.
'
(2) Τό βάρος τής αποδείξεως δτι ή φορολογία άναφορικώς προς
ή ν ασκείται ή προσφυγή είναι υπερβολική επιρρίπτεται επί του αίτη
του έν τή προσφυγή.
(3) Έ ά ν , συνεπεία αποφάσεως ληφθείσης έπί ασκηθείσης προσφυ
γής, παρίσταται ανάγκη δπως γίνη νέα δεβαίωσις του φόρου ίνα
έφαρμοσθή ή άπόφασις τοΟ 'Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου
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η προς συμμόρφωσιν προς τάς οδηγίας αύτοΟ, ή τοιαύτη νέα βεβαί
ωσις της φορολογίας δύναται νά διενεργηθη εντός τριών μηνών άπό
της ημερομηνίας καθ' ή ν εξεδόθη ή τοιαύτη άπόφασις.
"Η φορολο
γ ί α , κ.λ.ιτ.,
δέν θά εΐναι
άκυρος λόγω
της έν αύτη
πλάνης
περί τά ονό
ματα ή περι
γραφάς.

22.—(1) Φορολογίαι, εντάλματα ή έτερα διαβήματα φερόμενα ώς
γενόμενα συμφώνως ταΐς διατάξεσι του παρόντος Νόμου δέν άκυ
ροϋνται ουδέ λογίζονται άκυρα ή ακυρώσιμα δι* έλλειψιν τύπου, οΰτε
το κυρός των θά έπηρεάζηται έκ λαθών, ατελειών ή παραλείψεων,
έάν ουσιαστικώς συνάδωσι προς το πνεύμα και τόν σκοπόν του πα
ρόντος Νόμου και έάν το φορολογηθέν πρόσωπον ή τό πρόσωπον
έφ' οΰ προετίθετο νά έπιβληθη φορολογία ή τό καθ' οιονδήποτε τρόπον
έπηρεαζόμενον πρόσωπον προσδιορίζεται έν αύτοΐς συμφώνως τω
κοινώ σκοπώ και άντιλήψει.
(2) Τό κύρος γενομένης φορολογίας δέν θά'άμφισβητηται ή έπη
ρεάζηται—
(α) λόγω λάθους έν αύτη περί τό δνομα ή έπώνυμον τοΟ είς
φόρον υποκειμένου, την περιγραφήν οιουδήποτε αντικειμένου
φόρου ή τό ποσόν του επιβληθέντος φόρου' ή
(β) λόγω ασυμφωνίας μεταξύ της φορολογίας και της περί
αύτης σταλείσης ειδοποιήσεως :
Νοείται δτι ή περί αύτης σταλεΐσα είδοποίησις θά έπιδίδηται δεόν
τως ε'ις τό πρόσωπον έφ' οδ προετίθετο νά έπιβληθη φορολογία και ή
τοιαύτη είδοποίησις θά περιέχη ουσιαστικώς και πραγματικώς τά
στοιχεία έφ' ών βασίζεται ή φορολογία.

Ή παράλειψις
επιβολής
φόρου f\ ή
επιβολή
φόρου ελάσ
σονος τοΰ
κανονικού
δύναται νά
διευθετηθί)
εντός Εξ '
ετών.

2 3 . Όσάκις ό Διευθυντής κρίνη δτι πρόσωπον τι έφ' ο<3 επεβλήθη
φόρος δυνάμει οιουδήποτε νόμου, είτε πρό είτε μετά τήν έναρξιν της
ισχύος τοΟ παρόντος Νόμου, δέν έφορολογήθη ή δέν κατέβαλε τόν
επιβληθέντα φόρον, ή τω επεβλήθη φόρος έλάσσων του δέοντος ή δτι
κατέβαλε ποσόν έλασσον τοΰ ποσού δπερ ώφειλε νά έχη καταβληθη,
ό Διευθυντής δύναται, εντός τοΰ φορολογικοΰ έτους ή εντός εξ ετών
άπό της λήξεως τούτου, νά έπιβάλη εις τό τοιούτον πρόσωπον τοσοΰ
τον φόρον ή τοσούτον συμπληρωματικόν φόρον οΤος επεβλήθη και
έδει νά είχε βεβαιωθη και είσπραχθη βάσει τών διατάξεων τοΰ έπι
βαλόντος τόν φόρον νόμου, και αϊ διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου
θά έφαρμόζωνται έπί τοιαύτης φορολογίας και τοΰ έπί τη βάσει ταύ
της επιβληθέντος φόρου.

"Εξουσία τοΰ
Διευθυντού
δπως απαί
τηση την
παροχήν
στοιχείων.

ΟΙ δημόσιοι
υπάλληλοι
θά δοηθώσι
τον Διευθυντήν.

ΜΕΡΟΣ IV.ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ
2 4 . Ό Διευθυντής δύναται, δι* έγγραφου αύτοΰ ειδοποιήσεως, νά
απαίτηση παρά παντός προσώπου δπως τω παράσχη τοιαύτα στοιχεία
άναφορικώς προς τό άντικείμενον φόρου τοΰ προσώπου τούτου δι'
οιονδήποτε φορολογικόν έτος οΐα ήθελεν οΰτος κρίνει αναγκαία διά
τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου, ή δπως έμφανισθη ενώπιον αύτοΰ
και δώση μαρτυρίαν, ενόρκως ή άλλως, άναφορικώς προς τό τοιοΰ
το άντικείμενον φόρου και προσαγάγη λογαριασμούς, βιβλία ή άλλα
έγγραφα ύπό τήν φύλαξιν ή έλεγχον αύτοΰ σχετιζόμενα μέ τό ρηθέν
άντικείμενον φόρου.
25.—(1) Ό Διευθυντής δύναται νά αίτηση παρά παντός δημοσίου
υπαλλήλου δπως τω παράσχη τοιαύτα στοιχεία οία δυνατόν νά χρεια
σθώσι διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου και τά όποια δυνατόν
νά εύρίσκωνται έν τη κατοχή τοΰ τοιούτου υπαλλήλου.
(2) Πας δημόσιος υπάλληλος έχων ύπό τήν φύλαξιν αύτοΰ μη
τρώα, βιβλία, αρχεία ή άλλα έγγραφα ών ή έξέτασις δυνατόν νά
βοηθήση είς τήν έξασφάλισιν φόρου, ή νά απόδειξη ή όδηγήση είς
τήν άνακάλυψιν οιουδήποτε δόλου ή παραλείψεως άναφορικώς προς
φόρον, οφείλει νά έπιτρέπη είς οίονδήποτε δεόντως δι* έγγραφου τοΰ
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Διευθυντού εξουσιοδοτημένο ν πρόσωπον δπως έν καταλλήλω χρόνω
έξετάση προς τούτο τ α τοιαύτα μητρώα, βιβλία, αρχεία, ή ά λ λ α
έγγραφα κ α ι λάβη τάς αναγκαίας σημειώσεις κ α ι αντίγραφα άνευ
της καταβολής τέλους ή δικαιώματος τίνος.
(3) Ουδείς δημόσιος υπάλληλος θα υποχρεούται δυνάμει του πα
ρόντος άρθρου δπως αποκάλυψη πληροφορίας ή στοιχεία άναφορι
κώς προς τ α όποια υπέχει νόμιμον ύποχρέωσιν δπως τηρήση απόλυ
τον έχεμύθειοα/.
(4) Έ ν τω παρόντι άρθρω ό δρος «δημόσιος υπάλληλος» περι
λαμβάνει κ α ι πάντας τους έν τη υπηρεσία έκαστης των δυο Κοινο
τικών Συνελεύσεων ή Δήμου τινός ή Συμβουλίου Βελτιώσεως υπαλ
λήλους.
2 6 . Λογαριασμοί και προσδιορισμοί σχετιζόμενοι μέ το άντικείμε
νον φόρου προσοτνόμενοι εις τον Διευθυντήν ή συνοδεύοντες δηλώσεις
του αντικειμένου φόρου ύποβαλλομένας είς τον Διευθυντήν, δυνατόν,
έν τή ύπό του Διευθυντού ενασκήσει της διακριτικής του εξουσίας να
μή ληφθώσιν ύπ' δψιν έάν δεν ήτοιμάσθησαν καΐ έπιστοποιήθησοτν ύπό
τινος ανεξαρτήτου λογιστου ασκούντος επάγγελμα έν τή Δημοκρα
τία κ α ι δεόντως εξουσιοδοτημένου ύπό του 'Υπουργού Οικονομικών
δπως έτοιμάζη λογαριασμούς κ α ι προσδιορισμούς αντικειμένων φό
ρου. Ό Υπουργός τών Οικονομικών δύναται, κ α τ ά την έκδοσιν τοι
αύτης αδείας, να έπιβάλη τοιούτους δρους οίους ήθελε κρίνει αναγ
καίους ή σκόπιμους δια την έξασφάλισιν τής ετοιμασίας κ α ι υποβο
λής λογαριασμών δεικνυόντων τήν αληθή και ακριβή κατάστασιν
τής εμπορικής ή βιομηχανικής επιχειρήσεως, έπιτηδεύμοαος ή βιο
τεχνίας, ελευθερίου ή άλλου τινός επαγγέλματος :
Νοείται δτι ό 'Υπουργός Οικονομικών δύναται οποτεδήποτε νά
αφαίρεση τήν τοιαύτην άδειαν έκ προσώπου έπαγγελλομένου τον
λογιστή ν ή §κ τίνος μέλους ανήκοντος εις οίκον τοιούτων λογιστών,
έάν ή ικανότης ή συμπεριφορά του λογιστου έν τή ετοιμασία κ α ι
υποβολή λογοφιασμών ή προσδιορισμών τοΰ φορολογητέου εισοδή
ματος δικαιολογή τοιοώτην ένέργειαν έκ μέρους του Υπουργού Οι
κονομικών :
Νοείται περαιτέρω δτι οιαδήποτε άπόφασις του Υπουργού Οικονο
μικών βάσει του παρόντος άρθρου θά δύνοτται νά άναθεωρηθή ύπό
του Υπουργικού Συμβουλίου συμφώνως προς κανονισμούς γενομέ
νους δυνάμει του άρθρου 49.

Λογαριασμοί
έτο ασθέν
Ψ

^σ^ποιη
θέντεςύπό
έπαγγελμα
TlCi
vkoyi-

27.—(1) 'Οσάκις ό Διευθυντής κρίνη δτι άναφορικώς προς φορολο Ώρΐσμέναι
γικόν τ ι έτος τό άντικείμενον φόρου οιουδήποτε προσώπου μειουται έκ πράξεις θά
πράξεων αΤτινες κ α τ ά τήν γνώμην αύτοΟ, δεν εΐναι γνήσιαι ή εΐναι <*Υνοωνται·
είκονικαί, δύναται νά άγνοήση οίοη/δήποτε τοιοτύτην πραξιν και νά
φορολόγηση τ ά ενδιαφερόμενα πρόσωπα έπί του όρθοΰ αντικειμένου
φόρου.
(2) "Οσάκις δυνάμει ή συνεπεία διαθέσεως γενομένης έν ζωή του
διαθέτου, εξαιρέσει διαθέσεως γενομένης αντί άξίαν έχούσης κ α ι
επαρκούς αντιπαροχής, άντικείμενον τ ι φόρου διατίθεται εις οιονδή
ποτε πρόσωπον ή προς όφελος τούτου εντός τοΟ έτους του αμέσως
προηγουμένου του φορολογικού έτους, τό τοιούτον άντικείμενον
φόρου θά θεωρήται, διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ώς άντι
κείμενον φόρου ανήκον είς τόν δκχθέτην έάν κατά τήν έναρξη/ του
ρηθέντος έτους τό πρόσωπον προς δφελος του οποίου έγένετο ή διά
θεσις δέν εΐχε συμπεπληρωμένον τό 18ον Ιτος τής ηλικίας του κ α ι
ήτο άγαμον.
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(3) Έ ν τω παρόντι άρθρω ό δρος «διάθεσις» περιλαμβάνει πάν
καταπίστευμα ώς και πασαν δωρεάν, ή συμφωνίαν ή διευθέτησιν διά
μεταβίβασιν αντικειμένου φόρου ύπό του δικαιούχου είς άλλο πρό
σωπον, ώς και πασαν μεταβίβασιν περιουσιακών στοιχείων ύπό του
ιδιοκτήτου είς άλλο πρόσωπον.

ΜΕΡΟΣ V.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Μερίσματα
εταιρειών
και μερίδια
έπϊ των .
κερδών
οργανισμοί)
τινός
προσώπων.

2 8 . Πάν ποσόν φόρου παρακρατηθέν, δυνάμει τών διατάξεων του
έπιβαλόντος τόν φόρον νόμου, υπό εταιρείας τινός εγγεγραμμένης
έν τη Δημοκρατία έκ μερίσματος κοααβληθέντος είς μέτοχον έκ του
αντικειμένου φόρου ταύτης έξ οΰ κοπεβλήθη το μέρισμα, ώς και
πάν ποσόν φόρου αναλογούν ε'ις το μερίδιον είς δ δικαιούται πρόσω
πον τι έπι του αντικειμένου φόρου οργανισμού τίνος προσώπων έφ'
οΰ αντικειμένου επεβλήθη ήδη καΐ κατεβλήθη φόρος, δέον, είς περι
πτώσεις καθ' άς το τοιούτον μέρισμα ή μερίδιον περιλαμβάνεται είς
το άντικείμενον φόρου προσώπου τινός, όπως συμψηφίζηται διά σκο
πούς εισπράξεως μετά του φόρου του επιβληθέντος έπι του αντικει
μένου φόρου τοΟ προσώπου τούτου διά τό οίκεΐον φορολογικόν έτος.

ΜΕΡΟΣ VI.ΕΠΙ ΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ
Περιστάσεις
ύς>' ας δυνα
τόν να έπι
στραφη
φόρος.

29.—(1) Έάν άποδειχθή, κατά τρόπον ίκανοποιουντα τόν Διευ
θυντή ν, δτι άναφορικώς προς φορολογικόν τι έτος πρόσωπον τι κατέ
βαλε φόρον, δια παρακρατήσεως ή άλλως, υπερβαίνοντα τό ποσόν
του φόρου του ορθώς έπ* αυτού έπιβλητέου, τό τοιούτον πρόσωπον
θα δικαιούται δπως τω άποδοθη τό ούτω καθ* ύπερβολήν καταβληθέν
ποσόν.
(2) Πάσα δυνάμει του παρόντος άρθρου άπαίτησις δι' έπιστροφήν
φόρου δέον δπως ύποβάλληται εντός έξ ετών άπό της λήξεως του
φορολογικού έτους είς δ ή άπαίτησις αναφέρεται και έάν αυτή γένη
αποδεκτή, ό Διευθυντής θά έκδώση πιστοποιητικόν περί του επιστρε
πτέου ποσού, άμα δε τη λήψει τού πιστοποιητικού ό Γενικός Λογιστής
θά διενεργήση έπιστροφήν τού φόρου συμφώνως τών έν τω τοιούτω
πιστοποιητικώ διαλαμβανομένων.
(3) Ανεξαρτήτως τών διατάξεων τού εδαφίου (1), ό Διευθυντής
δύναται νά άρνηθή τήν έπιστροφήν φόρου είς πρόσωπον τι άναφορι
κώς προς οιονδήποτε έτος καθ' δ τό πρόσωπον τούτο κατεδικάσθη
δι' αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβασιν τού παρόντος Νόμου ή τού
νόμου δυνάμει τού όποιου επεβλήθη ό φόρος, ή καθ' δ τοιούτον τι
αδίκημα διαπραχθέν ύπό του προσώπου τούτου κατά ποεράδασίν τού
παρόντος Νόμου συνεβιβάσθη δυνάμει τών διατάξεων τού άρθρου 45.
(4) 'Οσάκις πρόσωπον τι δικαιούται, δυνάμει τών διατάξεων του
παρόντος άρθρου, δπως τω έπιστραφή φόρος και εξουσιοδότηση, διά
δεόντως κεκυρωμένης έγγραφου ειδοποιήσεως προς τόν Διευθυντήν,
έτερον πρόσωπον διαμένον έν τη Δημοκρατία δπως είσπραξη έκ μέ
ρους του τό προς έπιστροφήν ποσόν, ή τοιαύτη είδοποίησις θά υπό
κειται είς άτέλειαν άναφορικώς προς οιονδήποτε τέλος χαρτοσήμου
πληροτέον δυνάμει του εκάστοτε έν Ισχύϊ νόμου τού άφορώντος εις
τέλη χαρτοσήμου.
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ΜΕΡΟΣ VII.—ΕΚΠΤΩΣΙΣ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΝ
ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
30.—(1) Εις περιπτώσεις καθ' άς, δυνάμει των διατάξεων του έπι Συμβάσεις
βαλόντος τον φόρον νόμου, έχει συναφθή σύμβασις περί αποφυγής περί αποφυγής
διπλής φορο
διπλής φορολογίας μετά της Κυβερνήσεως χώρας τινός προνοούσα λογίας
και
περί παροχής εκπτώσεως ύπό μορφήν πιστώσεως έναντι του φόρου εκπτώσεις
άναφορικώς προς φόρον επιβληθέντα επί αντικειμένου τινός φόρου, άναφορικώς
πάσα άπαίτησις προς εκπτωσιν ύπό μορφήν πιστώσεως δέον όπως προς φόρον
καταβληθέν
ύποβάλληται εντός εξ ετών άπό του τέλους του οικείου φορολογικού τα
f) πληρω
έτους, έν περιπτώσει δε διαφοράς ώς προς το ποσόν τής έπιτρεπτέας τέον εις
πιστώσεως ή άπαίτησις θά υπόκειται είς ένστασιν και προσφυγήν χώραν ένθα
παρέχονται
κατά τον αυτόν τρόπον ώς και ή βεβαίωσις φορολογίας.
έπ' άμοιβαι
(2) Όσάκις τό ποσόν οιασδήποτε πιστώσεως χορηγούμενης δυνά ότητι
μει συμβάσεως καθίσταται ύπέρμετρον ή ανεπαρκές ώς έκ τής τρο αντίστοιχοι
ποποιήσεως του ποσοΟ του φόρου του πληρωτέου έν τή Δημοκρατία εκπτώσεις.
ή άλλαχοΰ, αί διατάξεις του παρόντος Νόμου αί περιορίζουσαι τον
. χρόνον εντός του οποίου δύναται νά έπιβληθή φορολογία ή νά ύπο
βληθώσιν αιτήσεις δι* εκπτωσιν, δεν θά έφαρμόζωνται έπί φορολο
γιών ή απαιτήσεων αΐτινες αποτελούν άνοτ/καΐον έπακόλουθον τής
γενομένης τροποποιήσεως, έφ' όσον αί τοιαυται φορολογίαι και απαι
τήσεις γίνωνται πρό τής παρελεύσεως εξ ετών άπό του χρόνου καθ'
δν έγένοντο, έν τή Δημοκρατία ή άλλαχοΟ, άπασαι αί φορολογίαι,
τροποποιήσεις ή άλλαι επιλύσεις αϊτινες ήσαν ουσιώδεις διά νά άπο
φασισθή κατά πόσον πρέπει νά χορηγηθή πίστωσίς τις.
(3) Είς περιπτώσεις καθ' άς, δυνάμει των διατάξεων του έπιβα
λόντος τόν φόρον νόμου, ήδύνατο νά ύποβληθή άπαίτησις προς παρο
χήν εκπτώσεως άναφορικώς προς φόρον πληρωθέντα ή πληρωτέον
Μ.ν τινι χώρα παρεχούση έπ* άμοιβαιότητι αντιστοίχους εκπτώσεις, ή
τοιαύτη άπαίτησις δέον δπως ύποδάλληται ού,χί βραδύτερον των εξ
ετών άπό του τέλους του φορολογικού έτους είς δ άφορα ή άπαίτη
σις ή εντός έ'ξ μηνών άπό τής ημερομηνίας καθ' ην τό άντίστοιχον
ποσόν του φόρου του καταβλητέου έν τή τοιοτύτη χώρα έ'χει έξακρι
βωΟή.
(4) Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ό όρος «χώρα ένθα
παρέχονται έπ' άμοιβαιότητι αντίστοιχοι εκπτώσεις» σημαίνει οιανδή
ποτε χώραν ή νομοθεσία τής οποίας προνοεί περί παροχής εκπτώ
σεως έκ του ποσού του φόρου του πληρωτέου έν αυτή λόγω καταβο
λής ή οφειλής φόρου έν Κύπρω άναφορικώς προς τό αυτό άντικεί
μενον φόρου.
ΜΕΡΟΣ V I I I .  Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ι Σ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΙΣ ΦΟΡΟΥ
31.—(1) Ό Διευθυντής θά έτοιμάζη άπό καιροο είς καιρόν, κεκυ
ρωμένα αποσπάσματα έκ των φορολογικών καταλόγων, περιέχοντα
τά ονόματα και τάς διευθύνσεις φορολογηθέντων "προσώπω ν δμον
μετά του ποσοΟ του ύφ' έκαστου τοιούτου προσώπου πληρωτέου φό
ρου, και θά άποστέλλη ταΰτα είς τά Επαρχιακά Γραφεία Εισπρά
ξεως Φόρων του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων διά τήν εΐσπραξιν
του βεβαιωθέντος φόρου.
(2) Είς περιπτώσεις καθ' άς έπεδόθη ένστασις ή ήσκήθη προσφυ
γή έν τω Άνωτάτω Συνταγματικω Δικαστηρίω, ή εΐσπραξις του φό
ρου θά. άναστέλληται μέχρις οδ ή τοιαύτη ένστασις ή προσφυγή
άποφασισθή :
Νοείται δτι ό Διευθυντής δύνστται έν οιαδήποτε τοιαύτη περιπτώσει
νά υποχρέωση τό φορολογηθέν πρόσωπον δπως καταβολή τό μή
άμφισβητούμενον μέρος του φόρου.

'Αποσπάσμα
τ α φορολο
γικών κατα
λόγων θά
αποστέλ
λονται είς
τά "Επαρχι
ακά Γραφεία
ΕΙσπράξεως
Φόρων ακο
λουθητέα
διαδικασία
είς περιπτώ
σεις καθ* ας
εκκρεμεί
ενστασις η"
προσφυγή.
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Προθεσμία
καταβολής
τοΰ φόρου.

32. Ό φόρος θά καταβάλληται προ η κατά τήν καθωρισμένην ήμέ
ρομηνίαν ή ημερομηνίας :
Νοείται δτι είς περιπτώσεις καθ5 ας ό Διευθυντής Ικανοποιείται
δτι θά προκληθή υπέρμετρος δυσχέρεια έάν έπιμένη δπως το δλον
ποσόν τοΰ επιβληθέντος φόρου καταβληθή προ ή κατά τήν καθορι
σθεΐσαν ήμερομηνίαν, οδτος δύναται νά προβή είς δικαίας κατά τήν
κρίσιν του διευθετήσεις διά τήν διά δόσεων καταβολήν του φόρου'
δταν δε γενώσι τοιαΰται διευθετήσεις, πάσα άξίωσις πληρωμής της έν
τω έπομένω άρθρω αναφερομένης προσθέτου επιβαρύνσεως εγκατα
λείπεται :
Νοείται περαιτέρω δτι έάν πρόσωπον τι παρ' οδ ό Διευθυντής συνε
φώνησεν δπως άποδεχθή καταβολήν διά δόσεων τοΰ οφειλομένου φό
ρου, παράλειψη νά καταβάλη τον φόρον κατά τάς γενομένας διευ
θετήσεις, ό Διευθυντής θά δύναται δι' εγγράφου αύτοΰ ειδοποιήσεως
προς το ένδιαφερόμενον πρόσωπον νά ακύρωση τάς γενομένας διευ
θετήσεις, και νά απαίτηση δπως καταβληθή το ύπόλοιπον τοΰ φόρου
εντός είκοσι δύο ήμερων από της ημερομηνίας της επιδόσεως της
ειδοποιήσεως καΐ άμα τή παρόδω της προθεσμίας ταύτης, ή έν άρθρω
33 αναφερομένη πρόσθετος έπιβάρυνσις θά έπιβάλληται έπι παντός
οφειλομένου υπολοίπου.

Πρόσθετος
επιβάρυνα ις
έν περιπτώσει
μή καταβολής
τοΰ φόρου
καΐ κατα
ναγκαστική
εΤσπραξις.

3 3 . Έ ά ν ό φόρος δεν καταβληθή προ ή κατά τήν καθορισθεΐσαν
ήμερομηνίαν—
(α) ποσόν ϊσον προς πέντε τοΐς εκατόν επί τοΰ ποσού τοΰ πληρω
τέου φόρου θά προστίθηται είς αυτό, αί δε διατάξεις τοΰ
παρόντος Νόμου αί άναφερόμεναι είς τήν εϊσπραξιν και άνά
κτησιν'τοΰ φόρου θά εφαρμόζωνται διά τήν εϊσπραξιν και
άνάκτησιν τοΰ τοιούτου -aoaou' και
(β) δ Διευθυντής δύναται νά προβή είς καταναγκαστικήν εϊσ
πραξιν τοΰ φόρου είτε βάσει τοΰ εκάστοτε έν ίσχύϊ έν τή
Δημοκρατία νόμου τοΰ άφορώντος είς τήν εϊσπραξιν φόρων
εϊτε ώς προβλέπεται έν άρθρω 35 :
Νοείται δτι ό Διευθυντής δύναται, είς πλήρως δικαιολογημένος
περιπτώσεις, νά παραιτηθή της αξιώσεως του έπί τοΰ δλου ή μέρους
της δυνάμει της παραγράφου (α) τοΰ παρόντος άρθρου πληρωτέας
προσθέτου επιβαρύνσεως.

Είσπραξις
τοΰ φόρου
μετά την
έκδίκασιν
της ενστάσεως
ή προσφυγής.

34. Είς περιπτώσεις καθ' ας ή πληρωμή τοΰ φόρου ανεστάλη έν
δλω ή έν μέρει μέχρι της εκδικάσεως της ενστάσεως ή προσφυγής,
έν ή περιπτώσει ήθελεν επέλθει συμφωνία μεταξύ τοΰ ένισταμένου
προσώπου και τοΰ Διευθυντού άναφορικώς προς το ποσόν τοΰ πλη
ρωτέου φόρου, ό τοιούτος φόρος θά καταβάλληται εντός δεκαπέντε
ήμερων άπό της ημερομηνίας της επιδόσεως της ειδοποιήσεως περί
τοΰ πληρωτέου φόρου ή εντός τοιαύτης μακροτέρας προθεσμίας οϊα,ν
ό Διευθυντής ήθελεν ορίσει' έάν δε δ τοιοΰτος φόρος δεν καταβληθή
εντός της είρημένης προθεσμίας, θά έφαρμόζωνται αί διατάξεις τοΰ
άρθρου 33 ώς έάν ή ημερομηνία καθ' ην έξέπνευσεν ή τοιαύτη προ
θεσμία ήτο ή καθορισθείσα διά πληρωμήν ημερομηνία.

Λήψις δικα
στικών
μέτρων ύπό
τοΰ Διευθυν
τού δια τήν
άνάκτησιν
φόρου.

3 5 . Ό Διευθυντής δύναται νά λάβη δικαστικά μέτρα διά τήν πλη
ρωμήν τοΰ φόρου εναντίον παντός προσώπου έφ' οδ επεβλήθη φόρος
και δύναται νά ανάκτηση τούτον μεθ' απάντων τών δικαστικών εξό
δων ώς χρέος όφειλόμενον προς τήν Δημοκρατίαν.

Άνάκτησις
τοΰ φόρου είς
ώρισμένας
περιπτώσεις.

36.—(1) 'Ανεξαρτήτως παντός διαλαμβανομένου έν τω παρόντι
ή έν οίωδήποτε έτέρω νόμω άφορώντι είς τήν εϊσπραξιν φόρων, έάν,
έν ειδική τινι περιπτώσει, ό Διευθυντής έχει λόγους νά πιστεύη δτι
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φόρος επιβληθείς επί προσώπου τινός δυνατόν νά μη άνακτηθή, δύ
ναται δι' έγγραφου αύτοΰ ειδοποιήσεως προς το ένδιαφερόμενον πρό
σωπον να απαίτηση δπως ό φόρος καταβληθη εντός της εν τη τοιαύ
τη ειδοποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας. Ό τοιούτος φόρος θα
καθίσταται έπι τούτοις απαιτητός άμα τή παρόδω της ούτω καθορι
σθείσης προθεσμίας κ α ι έν περιπτώσει μη καταβολής αυτού, εάν δεν
δοθή Ικανοποιητική δια τον διευθυντήν ασφάλεια δια τήν πληρωμήν
αύτοΰ, θά καθίσταται πάραυτα άνακτητός καθ' οιονδήποτε των έν
τω παρόντι Νόμω καθοριζομένων τρόπων.
1
(2) 'Εάν, έν ειδική τινι περιπτώσει, ό Διευθυντής εχη λόγους νά
πιστεύη δτι φόρος επιβληθείς έφ' οιουδήποτε αντικειμένου φόρου δι'
οιονδήποτε φορολογικόν έτος δυνατόν νά μή ε'ισπραχθή, δύναται οπο
τεδήποτε—
(α) δι' έγγραφου ειδοποιήσεως νά απαίτηση παρά παντός προ
σώπου δπως ύποβάλη παραχρήμα ή εντός τής έν τή τοιαύτη
ειδοποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας, φορολογικήν δήλω
σιν και παράσχη στοιχεία του αντικειμένου φόρου'
(β) νά φορολόγηση το τοιούτον πρόσωπον έπι του ποσού τοΰ
δηλωθέντος αντικειμένου φόρου, ή έάν δεν υπεβλήθη δήλω
σις ή έάν ό Διευθυντής δεν Ίκανοποιήται έκ ταύτης, έπι τοι
ούτου ποσού τοΰ αντικειμένου φόρου δπερ ό Διευθυντής
ήθελε κρίνει εϋλογον' καΐ
(γ) δι' έγγραφου ειδοποιήσεως προς το φορολογηθέν πρόσωπον
νά απαίτηση τήν άμεσον παροχήν Ικανοποιητικής ασφαλείας
διά τήν πληρωμήν του βεβαιωθέντος φόρου.
(3) ΕΊδοποίησις περί βεβαιώσεως φόρου κατά τάς διατάξεις του
εδαφίου (2) θά έπιδίδηται τω φορολογουμένω, πάς δε ούτω επιβλη
θείς φόρος θά καθίσταται πληρωτέος κατόπιν έγγραφου απαιτήσεως
υπογραφείσης 'ιδιοχείρως ύπό του Διευθυντού και έν παραλείψει πλη
ρωμής, έάν δεν δοθή ικανοποιητική κατά τον Διευθυντήν ασφάλεια
διά τήν πληρωμήν αυτού, θά καθίσταται πάραυτα είσπράξιμος κατά
τίνα των έν τω παρόντι Νόμω καθοριζομένων τρόπων.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ.-ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΞ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
3 7 . Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Μέρους δ δρος «άποδοχαί» ση
μαίνει παν εισόδημα κτώμενον ύπό φυσικού τίνος προσώπου έκ κερ
δών ή άλλων οφελών έξ οιουδήποτε αξιώματος ή μισθωτών υπηρε
σιών, περιλαμβανομένων κ α ι συντάξεων, τής κατ' έκτίμησιν ετησίας
αξίας καταλύματος, στέγης κ α ι διατροφής, ή οικίας, ώς κ α ι παντός
έτερου επιδόματος, χρηματικής ή άλλης μορφής, χορηγουμένου ανα
φορικούς προς μισθωτάς υπηρεσίας, έφ' οδ επεβλήθη φόρος και έξ οΰ
έδει νά εχη παρακρατηθή ύπό τοΰ εργοδότου φόρος συμφώνως τω
έπιβαλόντι τόν φόρόν νόμω.
38.—(1) Ό Διευθυντής δύναται νά απαίτηση δπως πάς εργοδότης
δστις έχει παρακρατήσει φόρον έκ τών αποδοχών τών έν τή υπηρε
σία αύτοΰ προσώπων, παρέχη αύτώ άναφορικώς προς οιονδήποτε
έ'τος προηγούμενον ειδικώς καθοριζομένου φορολογικού έτους, κατά
στασιν δεικνύουσαν τ ά ονόματα κ α ι τάς διευθύνσεις τών υπαλλήλων
έκ τών αποδοχών τών όποιων παρεκρατήθη φόρος, ώς και το παρα
κρατηθέν έκ τών αποδοχών ενός έκαστου υπαλλήλου ποσόν διά το
έν λόγω έτος.
(2) Έ ά ν φόρος παρακρατηθείς έξ αποδοχών ύπό τίνος εργοδότου
δι' οιονδήποτε έτος δεν έχει καταβληθη ύπ' αύτοΰ ε'ις τόν άρμόδιον
λειτουργόν, ό Διευθυντής δύναται νά έπιδώση ε'ις τόν ένδιαφερόμενον
έργοδότην ε'ιδοποίησιν καλούσαν αυτόν δπως γνωστοποίηση ε'ις τόν
Διευθυντήν, εντός τής έν τή ειδοποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας,

Ερμηνεία.

Στοιχεία
περί τοΰ
παρακρα
τηθέντος έκ
τών αποδοχών
υπαλλήλου
φόρου παρέ
χονται εις
τόν Διευθυν
τήν. Κατα
βολή τοΰ
τοιούτου
φόρου προς
τόν Διευθυν
τήν.
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το ποσόν του παρακρατηθέντος φόρου και όπως έμβάση το ποσόν
τοΰτο εις αυτόν προ της παρόδου της έν τη ειδοποιήσει καθορισθεί
σης προθεσμίας.
(3) Έ ν ή περιπτώσει ό εργοδότης δεν συμμορφωθή προς την άπαί
τησιν του Διευθυντού την γενομένην δι' ειδοποιήσεως έπιδοθείσης
αύτώ δυνάμει του εδαφίου (2), ό Διευθυντής, άμα τη παρόδω της
παρασχεθείσης έν τη ειδοποιήσει προθεσμίας, δύναται να καθορίση
το ως έν τοΐς ανωτέρω παρακρατηθέν ποσόν φόρου έξ όσων ό ίδιος
κάλλιον γνωρίζει και πιστεύει και να είσπραξη τούτο, όμοΰ μετά
προσθέτου ποσού πέντε τοΐς εκατόν έπ' αύτου, δυνάμει του εκάστοτε
έν ίσχύϊ και εις την είσπραξιν φόρων άφορώντος νόμου, ή δύναται
νά λάβη δικαστικά μέτρα κατά του εργοδότου προς άνάκτησιν παρ'
αύτου του ποσού τούτου όμοΰ μετά της προσθέτου επιβαρύνσεως ως
χρέος όφειλόμενον τη Δημοκρατία.
Φόρος παρα
κρατηθείς
έξ αποδοχών
θά άποτελη
εις ώρισμένας
περιπτώσεις
προνομιακήν
πληρωμήν.
Κεφ. 5.

Κεφ. 113.

Κεφ. 113.

3 9 . Εις περιπτώσεις καθ' ας έχει παρακρατηθη φόρος έκ των απο
δοχών δυνάμει τών διατάξεων του έπιβαλόντος τον φόρον νόμου—

(α) είς τάς απαιτήσεις αΐτινες δυνάμει του άρθρου 38 του περί
Πτωχεύσεων Νόμου ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα
έναντι τών λοιπών απαιτήσεων κατά την διανομήν της πε
ριουσίας πτωχεύσαντος ή προσώπου αποβιώσαντος έν χρεο
κοπία, θά περιλαμβάνονται πάντα τά ποσά τά παρακρατη
θέντα ύπό του εργοδότου ώς φόρος έκ τών αποδοχών υπαλ
λήλου τινός και μη καταβληθέντα είς τον Διευθυντή ν κατά
την διάρκειαν της περιόδου τών δώδεκα μηνών τών προη
γουμένων της ημερομηνίας του διατάγματος παραλαβής
(receiving order),
(β) ε'ις τάς απαιτήσεις αΐτινες δυνάμει του άρθρου 300 του περί
Εταιρειών Νόμου Ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα
έ'ναντι τών λοιπών απαιτήσεων κατά την διάλυσιν εταιρείας
τινός θά περιλαμβάνωνται πάντα τά ποσά τά παρακρατη
θέντα ύπό του εργοδότου ώς φόρος έκ τών αποδοχών υπαλ
λήλου τινός και μή καταβληθέντα προς τόν Διευθυντή ν. κατά
την διάρκειοη/ της περιόδου τών δώδεκα μηνών τών προη
γουμένων της «σχετικής ημερομηνίας» (relevant date) ώς
αυτή καθορίζεται έν τω είρημένω άρθρω'
(γ) είς περιπτώσεις καθ' άς οι κάτοχοι ομολογιών εταιρείας
τινός, ή έκδοσις τών όποιων έγένετο κατόπιν παροχής ύπό
της εταιρείας εγγυήσεως ύπό μορφήν γενικής επιβαρύνσεως
της περιουσίας της εταιρείας (floating charge) διορίζουσι
παραλήπτην (receiver) ή διενεργείται παραλαβή ύπό ή έκ
μέρους τών ομολογιούχων, στοιχείων ενεργητικού της εται
ρείας περιλαμβανομένων είς την τοιαύτη ν γενική ν έπιβά
ρυνσιν, είς τάς απαιτήσεις αΐτινες δυνάμει του άρθρου 89
του περί Εταιρειών Νόμου ικανοποιούνται κατά προτεραιό
τητα έναντι οιασδήποτε απαιτήσεως διά κεφάλαιον ή τόκους
άναφορικώς πρύς τάς ομολογίας θά περιλαμβάνονται και
οι έκ τών αποδοχών υπαλλήλου τινός ύπό του εργοδότου
παρακρατηθέντες φόροι οίτινες δεν κατεβλήθησαν είς τόν
Διευθυντήν κατά τήν διάρκειαν της περιόδου τών δώδεκα
μηνών τών προηγουμένων της ημερομηνίας καθ' ην δ*ωρίσθη
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ό παραλήπτης ή( αναλόγως της περιπτώσεως, της ημερομη
νίας καθ' ην διενηργήθη παραλαβή ώς εκτίθεται έν τοΐς ανω
τέρω.
ΜΕΡΟΣ Χ.ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
4 0 . Πάσα είδοποίησις διδομένη υπό του Διευθυντού δυνάμει του Έγκυρότης
παρόντος Νόμου θα είναι έγκυρος έάν φέρηται ώς δοθείσα ύπό του ειδοποιήσεων.
Διευθυντού ή ετέρου εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου και έάν φέρη
τήν ύπογραφήν, έντυπο ν ή δια χειρός, του Διευθυντού ή του ετέρου
τούτου αξιωματούχου, έκτος έάν άποδειχθή δτι ή είδοποίησις δεν
εδόθη ύπό του Διευθυντού ή του έτερου τούτου αξιωματούχου :
Νοείται δτι πάσα ειδοποίησις εκδιδομένη ύπό του Διευθυντού καΐ
έντέλλουσα πρόσωπον τι δπως παράσχη στοιχεία ή παρουσιασθή ενώ
πιον αύτοϋ ώς προνοείται έν άρθροις 20, 24 ή 25 θά ύπογράφηται
προσωπικώς ύπό του Διευθυντού ή ύπό τοϋ έτερου τούτου αξιωμα
τούχου.
4 1 . Αϊ ειδοποιήσεις επιδίδονται προσώπω τινί είτε διά προσωπικής Έπίδοσις
επιδόσεως είτε διά συστημένης επιστολής αποστελλόμενης εις τήν ε οποιπσεων·
τελευταίαν αύτου γνωστήν έπαγγελματικήν ή ίδιωτικήν διεύθυνσιν'
και εις τήν τελευταίαν περίπτωσιν αϊ ειδοποιήσεις θά λογίζωνται έπι
δοθεΐσαι εις μεν τήν περίπτωσιν προσώπων διαμενόντων έν τη Δημο
κρατία ουχί βραδύτερον της έβδομης ημέρας άφ' ής ή επιστολή έτα
χυδρομήθη, είς δε τήν περίπτωσιν προσώπων μή διαμενόντων έν τή
Δημοκρατία, ουχί βραδύτερον της τριακοστής ημέρας άφ' ής αυτή
έταχυδρομήθη. Τοιαύτη έπίδοσις αποδεικνύεται επαρκώς έάν άπο
δειχθή δτι ή εμπεριέχουσα τήν είδοποίησιν επιστολή έ'φερε τήν όρθήν
διεύθυνσιν και έταχυδρομήθη δεόντως.
4 2 . ΑΊ ύπό του έπιβαλόντος τον φόρον νόμου έπιτρεπόμεναι έκ
πτώσεις έκ του αντικειμένου του φόρου δυνατόν νά μή χορηγηθώσι
διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου έκτος έάν αληθείς λογαρια
σμοί, ίκανοπσιουντες τόν Διευθυντήν, και προσδιορισμός δεικνύων τό
βεβαιώσιμον άντικείμενον φόρου, έτοιμασθέντες ύπό τίνος άνεξαρ
τήτου έπαγγελματίου λογιστου εγκεκριμένου ύπό του Υπουργού
Οικονομικών ώς έν άρθρω 26, προσάγωνται τω Διευθυντή, ή δέ άπό
φασις τοΟ Διευθυντού δτι οι τοιούτοι λογαριασμοί ή προσδιορισμοί
δέν είναι ικανοποιητικοί δέν θά συνιστά λόγον ενστάσεως δυνάμει
τών διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 20.

Δένθά
γίνωνται
! κ1 ^ ώ ^, ς
τηρώνται
ειλικρινείς
λογαριασμοί.

43.—(1) Πάν πρόσωπον δπερ προς τόν σκοπόν δπως έπιτύχη εκ ψευδείς
πτωσιν, μείωσιν, ή έπιστροφήν φόρου, έσκεμμένως ετοιμάζει, ύποβάλ δηλώσεις,
λει ή προσάγει, ή φροντίζει διά τήν έτοιμασίαν ή υποβολή ν ή προσα κ.λ.π.
γωγήν, βάσει του παρόντος Νόμου, οιασδήποτε καταστάσεως, δηλώ
σεως, απαιτήσεως, καταλόγου, λογαριασμών ή στοιχείων άτινα είναι
ψευδή IV τινι ούσιώδέι λεπτομέρεια αυτών θά εΐναι ένοχον αδική
ματος.
(2) Πάν φυσικόν πρόσωπον δπερ βοηθεΐ, υποκινεί, συνεργεί, συμ
βουλεύει, παροτρύνει ή πείθει πρόσωπον τι—
(α) δπως έτοιμάση, ύποβάλη, ή παράσχη, δυνάμει του παρόντος
Νόμου, οιανδήποτε κατάστασιν, δήλωσιν, άπαίτησιν, κατά
λογον, λογαριασμούς ή στοιχεία άτινα είναι ψευδή 'έν τινι
ούσιώδέι λεπτομέρεια" ή
(β) δπως τηρήση ή έτοιμάση λογαριασμούς ή έγγραφα άτινα
είναι ψευδή έν τινι ούσιώδέι λεπτομέρεια αναφορικώς προς
άντικείμενον τι φόρου έφ* οδ είναι καταβλητέος φόρος,
θά είναι ενοχον αδικήματος.
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(3) Παν πρόσωπον διαπράττον οιονδήποτε των έν έδαφίω (1) ή
(2) ειδικώς καθοριζομένων αδικημάτων, θά υπόκειται, έν περιπτώ
σει καταδίκης, εις χρηματικήν ποινή ν μή ύπερβαίνουσαν τάς χιλίας
λίρας, ή είς φυλάκισιν δια χρονικόν διάστημα μή υπερβαίνον τα τρία
ετη, ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής
τοιαύτης" προσέτι, εάν τό τοιούτον πρόσωπον εΐναι πρόσωπον δπερ
κατεδικάσθη δι' αδίκημα ώς έν τω έδαφίω (1) ειδικώς καθορίζεται,
θά δύναται νά έπιβληθή αύτώ διά τό φορολογικόν έτος άναφορικώς
προς τό όποιον διαπράττεται τό αδίκημα, ποσόν φόρου τριπλάσιον
τοΰ κανονικώς έπιβλητέου έπί τοϋ αντικειμένου φόρου διά τό έν
λόγω έτος, επιπροσθέτως του κανονικώς έπιβλητέου φόρου. Ό τοι
ούτος πρόσθετος φόρος ό έπιβλητέος δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου
θά είναι άνακτητός κατά τους έν τω παρόντι Νόμω προβλεπόμενους
τρόπους.
(4) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, κατάστασις, δήλωσις,
άπαίτησις, κατάλογος, λογαριασμοί, έγγραφα ή στοιχεία θά λογί
ζωνται ψευδή έ'ν τινι ούσιώδει λεπτομέρεια, έάν οιαδήποτε πληροφο
ρία ή ποσόν δπερ κανονικώς ώφειλε νά περιληφθή έν αύτοΐς παραλεί
πηται έκ τούτων.
"Ετερα
αδικήματα.

4 4 . Πάν πρόσωπον δπερ αρνείται, παραλείπει ή αμελεί νά δώση
είδοποίησιν ή νά ύποβάλη δηλώσεις ή καταλόγους ή νά παράσχη
στοιχεία ή νά εκτέλεση οιονδήποτε καθήκον έπιβαλλόμενον ύπό τών
διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, ώς και πάν πρόσωπον δπερ παρα
βαίνει καθ' οιονδήποτε έτερον τρόπον τάς διατάξεις του παρόντος Νό
μου θά είναι έ'νοχον αδικήματος και θά υπόκειται, έν περιπτώσει κα
ταδίκης, εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας
ή ε'ις φυλάκισιν διά χρονικόν διάστημα μή υπερβαίνον τους εξ μήνας,
ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως και τής χρηματικής τοι
αύτης, εκτός έάν έτερα τις κύρωσις προβλέπηται ειδικώς διά τό τοι
ούτον αδίκημα.

Συμβιβασμός
αδικημάτων.

4 5 . Ό Διευθυντής δύναται νά συμβιβάση οιονδήποτε αδίκημα δια
πραχθέν κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου ώς και, προς τής εκ
δόσεως τής αποφάσεως τοΰ δικαστηρίου, δικαστικά διαβήματα λη
φθέντα δυνάμει τούτου.

Έπιφύλαξις
.διά ττοινικήν
δίωξιν.

4 6 . Τά δικαστικά μέτρα τά λαμβανόμενα δυνάμει τών διατάξεων
τοΰ παρόντος Νόμου εναντίον προσώπου τινός δι' αδίκημα διαπρα
χθέν κατά παράβασιν τοΰ παρόντος Νόμου δέν θά έπηρεάζωσι ποινι
κάς διώξεις αϊτινες δυνατόν νά γίνωσι βάσει οιουδήποτε έτερου
Νόμου.

Ποινική
δίωζις δέν
άρχεται
άνευ της
συναινέσεως
τοϋ Γενικού
Εισαγγελέως
της Δημο
κρατίας.

4 7 . Ποινική δίωξις δι' αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβασιν τοΰ
παρόντος Νόμου δέν θά άρχηται ειμή τη συναινέσει τοΰ Γενικοΰ
Εισαγγελέως τής Δημοκρατίας.

Τό Ύπουρ
γικόν Συμ
βούλιον
δύναταινά
χαρίση τόν
φόρον λόγω
•πενίας τοΰ
φορολογου
μένου.

4 8 . Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά χαρίση, έν δλω ή έν
μέρει, τόν ύπό τίνος προσώπου όφειλόμενον φόρον έάν πεισθή δτι ή
τοιαύτη άπόφασις δικαιολογείται ώς έκ τής πενίας τοΰ προσώπου
τούτου.
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49.— (1) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά θέσπιση Κανό Κανονισμοί,
νισμούς δια την εν γένει έφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος
Νόμου καΐ δια τοιαύτα άλλα θέματα περί ών ό παρών Νόμος απαι
τεί ή προνοεί την θέσπισιν κανονισμών και δύναται ωσαύτως νά θέ
σπιση Κανονισμούς περί παντός θέματος εφ' δσον ή θέσπισις τοιούτων
κανονισμών κρίνεται σκόπιμος διά την εφαρμογή ν του παρόντος
Νόμου.
(2) Παν πρόσωπον δπερ παραλείπει νά συμμορφωθη προς τάς
διατάξεις οιουδήποτε Κανονισμού γενομένου δυνάμει τοΰ παρόντος
άρθρου ή παραβαίνει ταύτας, θά εΐναι ένοχον αδικήματος και εν
περιπτώσει καταδίκης θά υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερ
βαίνουσαν τάς εκατόν λίρας ή εις φυλάκισιν διά χρονικόν διάστημα
μή υπερβαίνον τους εξ μήνας, ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλα
κίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.
(3) Οι συμφώνως τω παρόντι άρθρω θεσπιζόμενοι Κανονισμοί θά
δημοσιεύωνται εν τη έπισήμω εφημέριοι της Δημοκρατίας.
50.—(1) "Απαντες οι δυνάμει του περί Φορολογίας τοΰ Είσοδή Επιφυλάξεις,
ματος Νόμου γενόμενοι Κανονισμοί, διατάγματα και διορισμοί, ώς Κεφ 323.
και αϊ δυνάμει αύτοΰ έκδοθεΐσαι ειδοποιήσεις, θά λογίζωνται γενό
μενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου, και θά συνεχίσωσι τελούντες εν
πλήρει ίσχύϊ μέχρις ου άνακληθώσιν, άκυρωθώσιν ή άντικατασταθώ
σι δυνάμει του παρόντος Νόμου.
(2) Πάσα δήλωσις περί τηρήσεως τοΰ απορρήτου γενομένη δυνά
μει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 4 τοΰ περί Φορολογίας τοΰ Εισοδή
ματος Νόμου ή τοΰ εδαφίου (1) τοΰ άρθρου 4 τοΰ περί Φορολογίας Ει κεφ. 323.
σοδήματος (Ξένων Προσώπων) Νόμου τοΰ 1961 ύπό Λειτουργού τοΰ 58τοθΐ96ΐ
Τμήματος Προσόδων τελοΰντος εν υπηρεσία κατά τήν ήμερομηνίαν
της ενάρξεως της 'ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου, θά λογίζηται γενο
μένη δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου.
(3) Φορολογίαι γενόμεναι δυνάμει τοΰ περί Φορολογίας τοΰ Εισο
δήματος Νόμου και μή διευθετηθεΐσαι τελικώς εισέτι θά λογίζωνται Κε<ί) 323.
γενόμεναι δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, πάσα δε πε
ραιτέρω ενέργεια άναφορικώς προς ταύτας εν τω σταδίω εις δ ευρί
σκονται κατά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος τοΰ παρόντος
Νόμου θά λαμβάνηται δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου.
(4) Έ ά ν υφίσταται όποχρέωσις κοααβολής φόρου δυνάμει τών
διατάξεων τοΰ έπιβαλόντος τούτον νόμου, οδτινος ή ισχύς έχει εκ
πνεύσει προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος τοΰ παρόντος
Νόμου, και ό τοιούτος φόρος δεν έχει καθορισθή ή είσπραχθή προ
της ώς εϊρηται ημερομηνίας, ό φόρος οΰτος θά βεβαιοΰται και ανα
κτάται δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου :
Νοείται δτι ουδέν τών εν τω παρόντι έδαφίω διαλαμβανομένων θά
έχη έφαρμογήν επί υποχρεώσεως εις φόρον άναφορικώς προς οιον
δήποτε φορολογικόν έτος προ τοΰ φορολογικού έτους 1955.

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

