
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΟιΓ 7\ρ. 499 τής 2ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1966 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Ξένων Προσώπων) (Τροποποιητικός) 

Νόμος τοΟ 1966, το κείμενον του οποίου ακόλουθε^ εκδίδεται δια δημοσιεύσεως 
εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκροττίας συμφώνως τω "Αρθρω 
52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 21 τοΟ 1966 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗ

ΜΑΤΟΣ (ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ 1961 ΚΑΙ 1963. 

Ή Βουλή των "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

Ι. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Φορολογίας τοΟ Είσοδή- Συνοπτικός 
ματος (Ξένων Προσώπων) (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1966 καΐ θά άνα-
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γινώσκηται όμοΟ μετά των περί Φορολογίας τοΟ Εισοδήματος (Ξένων 
Προσώπων) Νόμων 1961 καί 1963 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ώς 58τοΰΐ96ΐ. 
«ό βασικός Νόμος»). 4 του 1963. 

2. Ό βασικός Νόμος άπό της ημέρας ενάρξεως της ισχύος του παρόν Τροποποίηση 
τος Νόμου θά άναγινώσκηται, έρμηνεύηται καί έφαρμόζηται ώς εάν ™£®"
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οιαδήποτε μνεία εν αύτω «ξένων προσώπων» άπηλείφετο, οιαδήποτε 
μνεία των δρων «Πρώτος Λειτουργός Προσόδων» καί «Τμήμα Προσό
δων» άντικαθίσταντο διά των δρων «Διευθυντής» και «Τμήμα "Εσωτε
ρικών Προσόδων» αντιστοίχως και εϊς τά άρθρα τά αναφερόμενα εις τήν 
πρώτην στήλην του Πίνακος έπεφέροντο αί τροποποιήσεις αί έξειδικευό-
μεναι εις τήν δευτέραν στήλην του Πίνακος έναντι εκάστου άρθρου. 

Νόμου. 

3. Έν τη εφαρμογή τοΟ βασικού Νόμου οιαδήποτε προσωπική εισφορά Άψαίρεσις 
επιβληθείσα καί πληρωθεΐσα ΰπό ώρισμένου προσώπου επί τη βάσει προσωπικής 
οιουδήποτε έν ίσχύϊ κοινοτικού νόμου έν σχέσει προς ώρισμένον φόρο-
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λογικόν έτος αφαιρείται έκ τοΰ έπι τη βάσει τοϋ βασικού Νόμου πλη ™oû opou 
ρωτέου ύπό TOO προσώπου ΤΟύτου φόρου διά ΤΟ φορολογίΚΟν ΤΟΟΤΟ εισοδήματος. 
έτος. 
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ΠΙΝΑΞ. 
("Άρθρον 2.) 

"Αρθρον Τροποποιήσεις 

I I 

(α) ΕΊς τον όρισμόν τοϋ δρου «εταιρεία» αϊ λέξεις «κατά 
το μέτρον της συμμετοχής εις τάς εταιρείας ταύτας προ
σώπων ατινα δεν εΐναι μέλη είτε της Ελληνικής εΐτε τής 
Τουρκικής Κοινότητος» διαγράφονται. 

(β) Ό ορισμός τοϋ δρου «μέλος» διαγράφεται. 
(γ) Ό ορισμός του δρου «πρόσωπον» αντικαθίσταται 

δια τοϋ κάτωθι: 
« 'πρόσωπον * περιλαμβάνει όργανισμόν προσώπων». 

(0) Ό ορισμός «Πρώτος Λειτουργός Προσόδων» αντικα
θίσταται δια τοϋ ακολούθου δστις προστίθεται εϊς την δέου
σαν άλφαβητικήν σειράν: 

«'Διευθυντής * σημαίνει τον Διευθυντήν τοϋ Τμήμα
τος'Εσωτερικών Προσόδων». 

(ε) Προστίθεται είς τήν δέουσαν άλφαβητικήν σειράν ό 
κάτωθι ορισμός : 

«' προσωπική εισφορά * σημαίνει προσωπική ν είσφο
ράν έπιβλήθεΐσαν δυνάμει ο'ιουδήποτε εν ίσχύϊ 
κοινοτικού νόμου». 

(α) Μετά τήν παράγραφον (α) προστίθεται ή κάτωθι 
παράγραφος: 

«(αα) το εισόδημα πάσης τοπικής αρχής εφ' δσον το 
τοιοϋτόν εισόδημα δεν προκύπτει εξ εμπορικής, 
βιομηχανικής ή άλλης τινός επιχειρήσεως ασκού
μενης υπό τής τοπικής αρχής : 

Νοείται δτι το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, 
διά Διατάγματος, Οπό τοιούτους δρους ώς ήθελεν 
επιβάλει και διά τοιαύτην περίοδον ήν ήθελεν 
ορίσει εν τω Διατάγματι, νά άπαλλάξη τοϋ φόρου 
το εισόδημα τοπικής τίνος αρχής το προκύπτον 
εκ τής ασκήσεως εμπορικής, βιομηχανικής ή άλλης 
τινός επιχειρήσεως έάν το Συμβούλιον πεισθή 
δτι το δημόσιον συμφέρον εξυπηρετείται καλλί
τερον διά τής τοιαύ :ης απαλλαγής». 

(β) Διαγράφονται αί λέξεις «ή άλλης» (γραμμή Ι) τής 
παραγράφου (ε). 

(α) Ή παράγραφος (ζ) τοϋ εδαφίου (Ι) αντικαθίσταται 
διά τής κάτωθι: 

«(ζ) αί άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος Νόμου 
δωρεαι ή συνεισφοραι γενόμενοι δι' εκπαιδευτι
κούς, μορφωτικούς ή άλλους φιλανθρωπικούς 
σκοπούς προς τήν Δημοκρατίαν ή προς οίονδή
ποτε έν αύτη φιλανθρωπικόν ίδρυμα έγκρινόμενον 
ώς τοιοϋτον υπό τοϋ Ύπουργικοϋ Συμβουλίου 
μέχρι ποσοϋ πέντε χιλιάδων λιρών καΐ πεντήκοντα 
τοις εκατόν οιουδήποτε ποσοϋ υπερβαίνοντος τάς 
πέντε χιλιάδας λίρας». 

(β) Μετά τήν παράγραφον {ζ) προστίθεται ή κάτωθι παρά
γραφος : 

«(//) πάσα ετέρα έκπτωσις οία ήθελε καθορισθή». 
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"Αρθρον Τροποποιήσεις 

Προστίθεται εις το τέλος αύτοΟ το άκόλουθον εδάφιον : 
«(10) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου πάσα 

εκπτωσις ή αρχική εκπτωσις χορηγηθείσα δυνάμει 
των διατάξεων οιουδήποτε προηγουμένως Ισχύ
οντος νόμου άφορώντος είς την έπιβολήν φόρου 
εισοδήματος ή προσωπικών εισφορών θα θεωρηται 
ώς εκπτωσις χορηγηθείσα βάσει τών διατάξεων 
του παρόντος Νόμου». 

Είς το τέλος της παραγράφου (κ) προστίθενται τα κά
τωθι : 

« ή υπό μορφήν προσωπικής εισφοράς»· 

Προστίθενται είς την αρχήν του εδαφίου (Ι) τά κάτωθι: 
«Τηρουμένων τών διατάξεων του άρθρου 3 

47τοθ 1963 ΤΟ0 περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Φορολογικοί 
Διατάξεις) Νόμου του 1963». 34 τοΟ 1965 

Προστίθενται μετά τάς λέξεις «παν ποσόν φόρου» 
(γραμμή Ι) αϊ λέξεις «ή προσωπικής είσφοράς». 

Διαγράφεται ή λέξις «Συνταγματικόν» (γραμμή 4) του 
εδαφίου (!). 

(α) Είς τόν όρισμόν του δρου «Νόμος» είς τήν παρά
γραφον Ι (Ι) προστίθενται τά κάτωθι: 

«και περιλαμβάνει πάντα κοινοτικόν νόιιον προνο
οΟντα περί της επιβολής προσωπικών είσφορών». 

(β) Εϊς τό τέλος τών υποπαραγράφων (α) καΐ (β) του 
ορισμού του δρου «ΰπόλοιπον κεφαλαιουχικής δαπάνης» 
προστίθενται αί λέξεις: 

«ή δυνάμει τών διατάξεων οίουδήποτε προηγουμέ
νως Ισχύοντος νόμου άφορώντος είς τήν έπιβολήν 
φόρου είσοδήματος ή προσωπικών είσφορών». 

Ή παράγραφος 2 απαλείφεται καΐ at παράγραφοι 3 και 4 
επαναριθμούνται ώς παράγραφοι 2 καΐ 3. 


