
771 

φόρου οΐόν και τό ποσόν του εισοδήματος του προσώπου 
τούτου το προερχόμενον έκ πηγών άλλων ή αποδοχών 
προς το όλικόν ποσόν του είσοδήματος αύτοϋ, κάί του 
μέρους τοΟ ποσού του βεβαιωθέντος φόρου σύμφώνως 
ϊτρός τήν ανωτέρω ύποπαράγραφον (ii) το όποιον έχει τόν 
αυτόν λόγον προς τό. όλικόν ποσόν του ούτω βεβαιωθέν
τος φόρου οΐον και τό ποσόν τοΟ είσοδήματος του προσώ
που τούτου ι ό προερχόμενον έξ αποδοχών προς τό όλικόν 
πόρο ν τοΟ είσοδήματος αύτοΟ; 

ΠΙΝΑΞ . . .'„ 
("Αρθρον 34) . 

(ΑΙ έν τφ παρόντι Πινάκι άναφοραί είναι εις άρθρα 
του βασικού νόμου ώς οδτος έτροποποιήθη ύπό 

τοΟ παρόντος Νόμου). 
Παράγραφος (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5. 
Παράγραφοι (γ) κάί (δ) τοΟ εδαφίου (2) του άρθρου 5. 
Υποπαράγραφος (Η) της παραγράφου (β) τοΟ εδαφίου (2) τοΟ 

άρθρου 12. 
Έπιφύλάξις του άρθρου 23...... 
"Αρθρον 32. 

Ό περί Καθορισμού του Ποσου-καί 'Ανακτήσεως Φόρων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 1969 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως* είς την έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του'Συντάγματος. 

'Αριθμός 61 του 1969 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 

ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1963 . 
. Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς-ακολούθως :.·· 

Γ. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς δ περί Καθορισμού τοΟ Συνοπτικός 
Ποσοΰ κάί 'Ανακτήσεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1969, τίτλος, 
θά άναγινώσκηται δέ όμοΟ μετά τοΟ περί Καθορισμού του ΠοσοΟ 
και 'Ανακτήσεως Φόρων Νόμου του 1963 (έν τοις εφεξής άναφερο 53 του 1963. 
μένου ώς «ό βασικός νόμος»)/ ' 

2. Τό άρθρον 2 του βασικού νόμου διά του παρόντος τροποποιείται Τροποποιείς 
ώς ακολούθως :,  , ·.,·.: . . τοθ«ρθροο2 

(α) δια της έν τω όρισμώ τής λέξεως,^Διευθυντής» άντικατα νόμο"01"51 

, στάσεως .των. λέξεων «Λειτουργός Προσόδων» (3η και 4η 
γραμμή) διά των λέξεων «Λειτουργός του Τμήματος Εσω
τερικών Προσόδων»' κάί "·'" V; ' / "■" 

(β) διά τής διαγραφής .του* όρισμοΟ των λέξεων κπρόσώπον .. 
; διαμένον £ν τινι τόπω». < .■ 

3 . Τό άρθρον 3 του βασικού νόμου διά του παρόντος τροποποιείται Τροτιόποίησις 
διά τής αριθμήσεως τοΟ υφισταμένου μέρους άύτοΟ ώς εδαφίου (1) τ'οθ4ρθρου3 
και τής ευθύς μετά τούτο προσθήκης τών'άκολούθων νέων εδαφίων : ™°βσσικο ί\ 
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ΤροποποΙησις 
τοΰ άρθρου 5 
τοΰ βασικοϋ 
νόμου. 

Τροτιοποίησις 
τοΟ Αρθρου 6 
του βασικοΟ 
νόμου. 

Τροποπο(ησις 
τοΟ Αρθρου 7 
τοΟ βασικοί) 
νόμου. 

. < (2) ΟΙάιδήποτε αρμοδιότητες at όποιας δυνάμει των διατάξεων 
του* παρόντος Νόμου, δύνανται νά άσκηθώσιν ύπό τοΟ Διευθυντού 
καΐ οίαιδήποτε αρμοδιότητες αϊ όποΐαι, δυνάμει των διατάξεων 
οίουδήποτε έτερου νόμου επιβάλλοντος οίονδήποτε φόρον, δύναν
ται νά άσκηθώσιν ύπ* αύτο.Ο εϊτε υπό τήν Ιδιότητα του ώς Διευ
θυντού είτε ύπό τήν Ιδιότητα του ώς 'Εφόρου του τοιούτου φόρου 

. δύνοτνται νά άσκηθώσι παραλλήλως ή ταυτοχρόνως δυνάμει των 
διατάξεων τοΟ παρόντος Νόμου καΐ τοΟ τοιούτου έτερου νόμου ή 
συνδεδυασμένως δυνάμει των διατάξεων αμφοτέρων, πάσα δε σχε
τική είδοποίησις, κοινοποίησις ft κατάστασις ή οποία απαιτείται ή 
δύναται νά δοθή ή γένη ύπ* αυτού δυνάμει οιασδήποτε των προ
αναφερθεισών διατάξεων δύναται νά γένη ώς συνδεδυασμένον έ"γ
Υραφον καΐ νά υπογραφή ύπ* άύτοΟ είτε ύπό τήν Ιδιότητα του ώς 
Διευθυντού είτε ύπό τήν Ιδιότητα του ώς Εφόρου εΐτε ύπ* άμφο
τέρας τάς Ιδιότητας ταύτας. 

(3) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου— 
"αρμοδιότητες* σημαίνει τάς εις τόν Διευθυντήν ή τόν "Εφορον 

χορηγούμενος εξουσίας καΐ επιβαλλόμενα καθήκοντα δυνάμει 
των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οίουδήποτε έτερου νόμου 
επιβάλλοντος οίονδήποτε φόρον, αντιστοίχως" 

"'Εφορος' σημαίνει τόν έπιφόρτισμένον τά της εφαρμογής οίου
δήποτε έτερου νόμου επιβάλλοντος οιονδήποτε φόρόν λειτουρ
γόν, ύφ* οίονδήποτε τίτλον δυνατόν ούτος νά καλήται έν αύτώ». 

4. Τό άρθρον 5 του βασικού νόμου διά τοΟ παρόντος τροποποιείται 
ώς ακολούθως : 

(α) διά της έκ του εδαφίου (2) διαγραφής των λέξεων «έπί του 
τοιούτου αντικειμένου δι* δ τό πρόσωπον τοΟτο υπέχει φορο
λογικήν εύθύνην» (5η, 6η καΐ 7η γραμμή) ' 

(Ρ) διά της έν τέλει αύτου προσθήκης του ακολούθου νέου 
εδαφίου : 

«(3) Αί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου 
άπαιτούμεναι δηλώσεις δέον νά είναι έν τύπω έγκεκριμένω 
ύπό του Διευθυντού.». 

5. Τό άρθρον 6 τοΟ βασικού νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιείται 
ώς ακολούθως : ' , 

(α) διά της έν τη επιφυλάξει τοΟ εδαφίου (5) αντικαταστάσεως 
των λέξεων «τό ποσόν.τό προνοούμενόν έν τω έπιβαλόντι 
τόν φόρον νόμω» (5η καΐ 6η γραμμή) διά των λέξεων «εικο
σιπέντε λίρας»* 

..(Ρ) διά τής ένθέσεως, ευθύς μετά τό εδάφιον (5) , του ακολού
θου νέου εδαφίου καΐ της έπαναριθμήσεως του εδαφίου (6) 
ώς εδαφίου (7) : 

i«(6) Ό Διευθυντής δύναται ν* άποατήση παρ* οίουδήποτε 
προσώπου δπως έφοδιάση αυτόν,διά δηλώσεως παρεχούσης 
πλήρη στοιχεία οίουδήποτε ενοικίου καταβαλλομένου ύπ* 
αύτοϋ είς οίονδήποτε Μτερον πρόσωπον έν οίωδήποτε έτει.». 

6. Τό άρθρον 7 τοΟ βασικού νόμου, διά τοΟ παρόντος τροποποιείται 
ώς ακολούθως : 

(α) διά της διαγραφής της έν τέλει τής ̂  παραγράφου (α) τοΟ 
εδαφίου (1) λέξεως «καυ>* καΐ 

, (Ρ). ..διά της διαγραφής της έν τέλε ι τής παραγράφου (Ρ) του 
εδαφίου (1) τελείας καΐ τής προσθήκης των λέξεων «καΐ 
τήν φφιο^αμένην. διά γάμου σχέσιν μεταξύ οιωνδήποτε δύο 
των εταίρων.». 
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7. Τό άρθρον 9 τοΟ βασικοΟ νόμου διά του παρόντος τροποποιείται Τροποπόίησις 
διά της καταργήσεως τών εδαφίων (2) καΐ (3) καΐ τής άντικατα ■^^fK°>0

9 

στάσεως αυτών δια τών ακολούθων εδαφίων : νόμου. 
«(2) Εις περιπτώσεις καθ* ας πρόσωπον τι μή διαμένον έν τη 

Δημοκρατία διεξάγει εργασίας μετά προσώπου διαμένοντος f\ διε
ξάγοντος εργασίας έν τη Δημοκρατία καΐ δ Διευθυντής κρίνει δτι, 
λόγω τής στενής σχέσεως μεταξύ τοΟ διαμένοντρς ή διεξάγοντος 
έργασίαν έν τη Δημοκρατία προσώπου καΐ του μή διαμένοντος έν 
τη Δημοκρατία προσώπου καΐ του ουσιαστικού έλεγχου ό όποιος 
ασκείται ύπό του δευτέρου επί του πρώτου, ή πορεία τών μεταξύ 
τών προσώπων τούτων εργασιών ήδύνατο να διευθετηθή καΐ διηυ
θετήθη κατά τρόπον ώστε αϊ έργασίαι αϊ διεξαγόμενοι ύπό του 
διαμένοντος ή διεξάγοντος εργασίας έν τη Δημοκρατία προσώπου 
ώς έκ τής σχέσεως αύτου μετά τοΟ μή διαμένοντος έν τή Δημο
κρατία προσώπου ουδέν άντικείμενον φόρου άπέφερον, ή άπέφερον 
άντικείμενον φόρου κατώτερον του συνήθως αναμενόμενου δπως 
πρόκυψη έκ τών τοιούτων εργασιών, τό διαμένον ή διεξάγον έργα
σίαν έν τή Δημοκρατία πρόσωπον οφείλει, δταν τούτο άπαιτηθή 
ύπό τοΟ Διευθυντού, νά έτοιμάση καΐ παραδώση δήλωσιν τοΟ αντι
κειμένου φόρου του έν λόγω μή διαμένοντος έν τή Δημοκρατία προ
σώπου δι* οίονδήποτε είδικώς καθοριζόμενον Μτος ώς έάν το δια
μένον ή διεξάγον έργασίαν έν'τή Δημοκρατία πρόσωπον ήτο αντι
πρόσωπος τοΟ μή διαμένοντος έν τή Δημοκρατία προσώπου. 

(3) Είς περιπτώσεις καθ* άς ό Διευθυντής κρίνει δτι τό αληθές 
ποσόν του αντικειμένου φόρου οίουδήποτε προσώπου μή διαμέ
νοντος έν τή Δημοκρατία και συναλαττομένου μετά προσώπου δια
μένοντος ή διεξάγοντος εργασίας έν τή Δημοκρατία δέν δύναται 
άνά πασαν περίπτωσιν νά έξακριδωθή ευκόλως, ό Διευθυντής δύ
ναται νά απαίτηση παρά του διαμένοντος ή διεξάγοντος εργασίας 
έν τή Δημοκρατία προσώπου δπως εντός τής έν τή ειδοποιήσει 
καθοριζομένης προθεσμίας έφοδϊάση αυτόν διά καταστάσεων ή 
στοιχείων τών εργασιών αΐτδποΐαι διεξήχθησαν ύπό του μή διαμέ
νοντος έν τή·' Δημοκρατία προσώπου μέσω ή δμου μετά του διαμέ
νοντος ή διεξάγοντος εργασίας έν τή Δημοκρατία προσώπου καθ' 
οίονδήποτε είδικώς καθοριζόιιενον Ετος, δύναται δέ νά ύπολογίση 
τό άντικείμενον φόρου τοΟ μη διαμένοντος έν τή Δημοκρατία προ
σώπου επί δικαίας καΐ ευλόγου ποσοστιαίας αναλογίας τοΟ όλικου 
του κύκλου τών οΰτω γενομένων εργασιών : 

Νοείται δτι τό υψος τής ποσοστιαίας αναλογίας καθορίζεται έν 
έκαστη τοιαύτη περιπτώσει αναλόγως της φύσεως των εργασιών.»., 

8. Τό άρθρον 20 τοΟ βασικού νόμου διά τοΟ παρόντος τροποποιείται Τροπσποίησις 
ώς ακολούθως : το0Λρθρου20 

. . τοΟβασίκοΟ 
(α) διά τής αντικαταστάσεως τρρ εδαφίου (1) δ,ιά τοΟ άκο νόμου. 

λούθου εδαφίου : 
«(1) Έάν οίονδήποτε πρόσωπον άμφισβητή τήν είς αυτόν 

έπίδληθεΐσαν φορολογίαν, τό πρόσωπον τούτο δύναται, δι' 
έγγραφου είδοποιήοεως ενστάσεως, νά άποταθή είς τόν 
Διευθυντήν προς έπάνεξέτασιν καΐ άναθεώρησιν άύτής. Ή 
είδοποίησις αϋτη δέον δπως έκθετη επακριβώς τους λόγους . 
τής ενστάσεως του είς τήν φορολογίαν, έκτος δέ έάν άλλως 
προβλέπηται έν οίωδήποτε έτέρω νόμω, δέον δπως αΟτη 
δόθή ουχί βραδύτερον του* τέλους του μηνός δ δπόΐος έπεται 
του μηνός έν τφ δποίω ή έν τώ αρθρωΊ9 αναφερομένη είδο-
ποίησις εδόθη είς τό πρόσωπον τούτο < ■ ■ ' 
' Νοείται δτι δ Διευθυντής, δταν Ικανοποιηθη δτι, λόγω 

απουσίας έκ τής Δημοκρατίας, ασθενείας ή άλλης ευλόγου 
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αΙτίας, τό αμφισβητούν τήν φορολογίαν πρόσωπον έκωλύθη 
τοό νά δώση τήν είδοποίησιν ενστάσεως εντός της ρηθείσης 
•προθεσμίας, χορηγε ί εΰλογον κατά τ ά ς περιστάσεις παρά
τασιν της προθεσμίας ταύτης.»' 

(β) διά της έν τη π α ρ α γ ρ ά φ ω (α) του εδαφίου (3) αντικατα
στάσεως τών λέξεων ' άναψορικώς προς τό άντικείμενον* 
( γραμμή 3) διά τών λέξεων «προς τόν σκοπόν εξακριβώ
σεως τοΟ ποσού του αντικειμένου» καΐ της ένθέσεως έν τη 
ό π ο π α ρ α γ ρ ά φ ω (iii) αυτής, ευθύς μετά τό κόμμα τό όποιον 
έπεται τών λέξεων «ή αμφοτέρων» ( γραμμή 4) , τών λέξεων 
καΐ κόμματος «είτε έν τη Δημοκρατία εΐτε άλλαχοΟ,»' 

( γ ) διά της έν τέλει αύτοΰ προσθήκης του ακολούθου νέου 
εδαφίου : 

«(5) ,Έν f\ περιπτώσει οιονδήποτε φόρολογηθέν πρόσωπον, 
τό όποιον ένέστη είς τήν έπιβληθεΐσαν είς αυτό φορολο
γίαν , δέν συμφωνεί μετά του Διευθυντού ώ ς προς τό ποσόν 
επί τοΟ οποίου υπόκειται είς φορολογύχν, δ Διευθυντής χωρεΐ 
είς καθορισμόν τοΟ ποσού του αντικειμένου φόρου του ένι
σταμένου προσώπου βάσει της διαθεσίμου αύτω μαρτυρίας 
και πληροφορεί καταλλήλως τό ένιστάμενον πρόσωπον.». 

Τροποποίησις 9 . Τό εδάφιον (3) του άρθρου 21 του βασικού νόμου διά του πά

του βασυ<οθ ρόντος τροποποιείται διά της έν αύτω αντικαταστάσεως της λέξεως 
νόμου. «τριών» (5η γ ρ α μ μ ή ) διά της λέξεως «έξ». 

Κατάργηση 1 0 . Τό άρθρον 23 του βασικού νόμου διά του παρόντος καταρ
τοϋ «ρθρρυ 23 γεΐται και αντικαθίσταται διά του ακολούθου νέου άρθρου : 
τοΟ βασικοΟ 
νόμου καΐ €Διόρθωσις 23.—(1) Ό σ ά κ ι ς ό Διευθυντής κρίνη δτι πρόσωπον τι 
ανήκατε παραλείψεως £φ* 0 Q επεβλήθη φόρος δυνάμει οίουδήποτε νόμου, περί
σταση α&τοΟ έ™&ολΚ λαμβανομένου και ' νόμου Κοινοτικής Συνελεύσεως έπιβα
διάνέου φόρου ή ^ r r ι*» j> 
άρθρου επιβολής λόντος προσωπικόν φόρον υπό μορφήν φόρου εισοδήματος, 

φόρου έλάσ ψηφισθέντος εΐτε πρό εΐτε κατόπιν της ενάρξεως της 
σονρςτοΟ Ισχύος τοΟ παρόντος Νόμου, δέν έφορολογήθη ή έφορο
„™,Λ, λογήθη διά ποσού ελάσσονος εκείνου διά τοΟ οποίου 

ώφειλε νά φορολογηθη, ό Διευθυντής δύναται, εντός του 
φορολογικού έτους ή εντός έξ ετών άπό της λήξεως αύτοΟ, 
νά έπιβάλη εις τό πρόσωπον τοΟτό φορολογίαν τοιούτου 
ποσού ή τοιούτου επιπροσθέτου ποσοΟ οίον επεβλήθη δυ
νάμει τών διατάξεων του έπιβαλόντος τόν φόρον νόμου 
καΐ έδει νά εΤχε βεβαιωθη καΐ άνακτηθη δυνάμει τών έν 
λόγω διατάξεων, αϊ δέ διατάξεις του παρόντος Νόμου 
εφαρμόζονται επί τής τοιαύτης βεβαιώσεως καΐ του επί 
τη βάσει αυτής επιβληθέντος φόρου : 

Νοείται δτι κατά τήν διενέργειαν πάσης τοιαύτης βε
βαιώσεως ό Διευθυντής χορηγεί τοιαύτας εκπτώσεις οίας 
προβλέπει ό επί τοό οικείου φορολογικού έτους εφαρ
μοζόμενος νόμος, ό δέ βάρ*ει τής τοιαύτης βεβαιώσεως 
καταβλητέος φόρος επιβάλλεται συμφώνως προς τους 
σοντελεστάς οί όποιοι προβλέπονται ύπό του έπ! του 
οικείου φορολογικού έτους εφαρμοζομένου νόμου. 

(2) Όσάκις τις είναι ένοχος δόλου ή εσκεμμένης πα
ραλείψεως, τό χρονικόν δριον τών έξ ετών τό όποιον άνα. 
φέρεται έν τω έδαφίφ (1) αυξάνεται εις δώδεκα έτη. ΕΙς 
ΐοιαυτην περίπτωσιν 6 Διευθυντής έχει έξουσίαν δπως διε
νεργήση βεβαιώσεις δι* οίονδήποτε έτος ουχί ένωρίτερον 
«ο^φοβσ^ονικοΟ έτους 1963.». 

κανονικοί). 
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IX. Ό βασικός νόμος δ ιά του παρόντος τροποποιεΐτότι δ ια της έν Τροποποίησις 

αφτφ ένθέσεως, ευθύς μετά τό άρθρον 26, του ακολούθου νέου άρ τοοβαρικοο 
θρου, των επομένων άρθρων 27 εως 33, έπαναριθμουμένων ώ ς άρ I J J J J ^ ^ 
θρων 28 έως 34, αντιστοίχως : νέου άρθρου. 
«Λογιστικά 27. Ό Διευθυντής δύναται νά απαίτηση παρ* οίουδήποτε 
βιβλία. προσώπου ή προσώπων τήν τήρησιν τοιούτων (Βιβλίων και 

αρχείων οία δυνατόν νά είναι α ν α γ κ α ί α προς τόν σκοπόν 
εξακριβώσεως τοΟ εισοδήματος του προσώπου τούτου ή 
των προσώπων τούτων.». 

1 2 . Τό άρθρον 29 (ώς τούτο έπανηριθμήθη) του βασικού νόμου Τροποποίηση 
διά του παρόντος τροποποιείται διά της έν αύτώ ένθέσεως, ευθύς ™o άρθρου 29 
μετά τάς λέξεις «έπιβαλόντος τόν φόρον νόμου» (2α γ ρ α μ μ ή ) , των ^ ^ ο ι ^ 0

ή θ η ) 
λέξεων «περιλαμβανομένου οίουδήποτε νόμου ψηφισθέντος ύπό Κρι τοοβοκ»ικοθ 
νοτικής Συνελεύσεως καΐ έπιβαλόντος φόρον ύπό τήν μορφήν φόρου νόμου, 
εισοδήματος.». 

1 3 . Τό άρθρον 30 (ώς τούτο έπανηριθμήθη) τοΟ βασικοΟ νόμου Τροποποίησις 
διά τοΟ παρόντος τροποποιείται ώς ακολούθως : τοϋ άρθρου 30 

(α) διά της έν τ ω έδαφίω (1) αύτου ένθέσεως, ευθύς μετά τ ά ς έπανηριθμήθη) 
λέξεις «κατέβαλε φόρον» (2α καΐ 3η γ ρ α μ μ ή ) , των λέξεων τοοβασικοΰ 
«ή προσωπικόν φόρον ύπό τήν μορφήν φόρου είσοδήματος ν μ ο υ ' 
δυνάμει των διατάξεων οίουδήποτε νόμου ψηφισθέντος ύπό 
Κοινοτικής Συνελεύσεως»' 

(β) διά της αντικαταστάσεως του εδαφίου (3) αυτού* διά του 
ακολούθου εδαφίου : 

«(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1 ) , ό 
Διευθυντής δύναται νά άρνηθή νά προβη είς τήν έπιστροφήν 
φόρου είς οίονδήπότε. πρόσωπον αναφορικώς προς οιονδή
ποτε έτος κατά τό όποιον τό πρόσωπον τούτο κατεδικάσθη 
δι* αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβασιν του παρόντος Νό
μου ή οίουδήποτε νόμου δυνάμει τοΟ οποίου επεβλήθη ό φό
ρος (περιλαμβανομένου οίουδήποτε νόμου ψηφισθέντος ύπό 
Κοινοτικής Συνελεύσεως καΐ έπιβαλόντος προσωπικόν φό
ρον ύπό τήν μορφήν φόρου εισοδήματος)· ή κατά τό όποιον 
οιονδήποτε τοιούτο αδίκημα διαπραχθέν ύπό του προσώπου 
τούτου κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου συνεβιβάσθη 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 47.». 

1 4 . Τό εδάφιον (2) του άρθρου 32 (ώς τούτο έπανηριθμήθη) του Τροποποίησις 
βασικοί) νόμου τροποποιείται διά της έξ αύτου δ ιαγραφής των λέξεων τοΟ άρθρου 32 
«έπεδόβη ένστασις ή» (1η γ ρ α μ μ ή ) καΐ «ένστασϊς ή» (3η γ ρ α μ μ ή ) (ώςΙό?Γ>

)
έτΓα ' 

και της προσθήκης έύθύς μετά τήν λέξιν «άποφασισθή» της φράσεως ™οβασικρθ 
«έκτος έάν τό Δικαστήριον ά λ λ ω ς άπόφασίση δυνάμει των δ ιατάξεων νόμου. 
του εδαφίου (3) του άρθρου 33:». . 

1 5 . Τό άρθρον 33 (ώς τούτο έπανηριθμήθη) του βασικού νόμου Κατάργησις 
διά του παρόντος καταργε ί τα ι καΐ αντικαθίσταται διά του ακολούθου TOD άρθρου 33 
νέου άρθρου : · ; · (ώςτοϋτοέπα

, νηριθμήθη) 
«Προθεσμία 33.—(1) Έ κ τ ο ς έάν ά λ λ ω ς προβλέπηται έν οίωδήποτε τοΟβασικοϋ 
καταβολής έτέρω νόμω, δ φόρος καταβάλλεται ώς ακολούθως : νόμου και 
του φ ρου ^ ^ ^ οίασδήποτε βεβαιώσεως γενομένης έν οίωδή t^afroO™ 

ποτέ £τει έν σχέσει προς αυτό τούτο τό φορολο βιάνέοα 
γικόν έτος, τήν πρώτην Δεκεμβρίου' άρθρου, 

(β) βάσει οίασδήποτε βεβαιώσεως γενομένης, έν οίωδή
ποτε έτει έν σχέσέι προς πρόηγούμενον φορολο
γ ικόν έ'τος τι, τήν τελευταίαν ήμέραν του μηνός 
δ όποιος έπεται τοϋ μηνός κατά τόν Οποιον δίδεται 
ή έν τ φ άρθρω 19 αναφερομένη είδοποίησις. 
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(2) 'Οσάκις ύποβάλληται Μνστασις, ό μή διαμφισβητού
μενος φόρος καταβάλλεται ώς εκτίθεται έν τω έδαφίω (1). 
Παν ύπόλοιπον φόρου τό όποιον θα ευρέθη ώς όφειλόμένον 
καταβάλλεται είς τό τέλος του μηνός ό όποιος έπεται τοΟ 
μηνός έν τω δποίω εκδίδεται άπόφασις έπί της ενστάσεως 
ή επιτυγχάνεται συμφωνία. 

(3) Όσάκις ύποβάλληται προσφυγή, τό Δικαστήριον 
δύναται νά έκδώση διάταγμα άναβάλλον ή ρυθμίζον την 
πληρωμήν τοΟ διαμφισβητουμένου φόρου ή οιουδήποτε μέ
ρους αϋτοΰ κατά τοιούτον τρόπον καΐ υπό τοιούτους δρους 
ώς τό Δικαστήριον θα όρίση.». 

Κατάργησις 
τοΟ δρθρου 34 
(ώς τοΰτο έπα
νηριθμήθη) 
τοϋ βασικοΟ 
νόμου καΐ 
άντικατάατα
σις αύτοϋ 
διά νέου 
άρθρου. 

«Τόκος διά 
τήνμή 
καταδολήν 
φόρου. 

16. Τό άρθρον 34 (ώς τούτο έπανηριθμήθη) του (δασικού νόμου 
διά του παρόντος καταργείται καΐ αντικαθίσταται διά του ακολού
θου νέου Αρθρου : 

34.—(1) 'Εάν οιοσδήποτε φόρος δέν καταβληθη μέχρι 
των έν τω άρθρω 33 ανωτέρω καθοριζομένων ημερομη
νιών, οδτος θά ανακτάται όμου μετά τόκου, άπό της ημε
ρομηνίας κατά τήν οποίαν οφείλεται ό φόρος, προς έξ τοΐς 
εκατόν ετησίως. 

(2) Όσάκις ή καθυστέρησις είς τήν διενέργειαν βεβαιώ
σεως οφείλεται είς έσκεμμένην παράλειψιν η* δόλον του 
φορολογουμένου, καταβάλλεται τόκος προς έξ τοΐς εκα
τόν, ετησίως άπό της πρώτης ημέρας τοΰ Δεκεμβρίου του 
έτους είς τό όποιον αναφέρεται ή βεβαίωσις, ανεξαρτήτως 
του έτους έν τω όποίω δντως έγένετο ή τοιαύτη βεβαίωσις. 

' (3) Ωσαύτως τό Δικαστήριον, έάν έφ* οιασδήποτε 
προσφυγής ήθελεν εκδώσει άπόφασιν δτι οφείλεται ώρι
σμένος φόρος, κέκτηται έξουσίαν δπως επιδίκαση τόκον 
έπί τοΟ τοιούτου ποσού έξ έξ τοΐς εκατόν ετησίως άπό της 
ημερομηνίας άφ* ής δ φόρος οδτος καθίσταται πληρωτέος. 

(4) Δέν καταβάλλεται τόκος δυνάμει του παρόντος 
άρθρου έκτος έάν τό δλικόν ποσόν του οφειλομένου τόκου 
ύπερβαίνη τάς πέντε λίρας. 

(5) Αϊ διατάξεις του παρόντος Νόμου αί όποΐαι αναφέ
ρονται εΙς τήν εΐσπραξιν καΐ άνάκτησιν φόρου εφαρμό
ζονται έπί της είσπράξεως καΐ ανακτήσεως τοΟ έν τοις 
έδαφίοις (Τ) καΐ (2) αναφερομένου τόκου. 

(6) Ό Διευθυντής δύναται νά χωρήση είς τήν άναγκα
στικήν εΐσπραξιν είτε βάσει του εκάστοτε έν ίσχύΐ έν τη 
Δημοκρατία νόμου δ όποιος άφορα εις τήν εΐσπραξιν φό
ρων είτε ώς προβλέπεται έν τω άρθρω 40 του παρόντος 
Νόμου. . 

(7) ΑΙ διατάξεις τοΟ παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 
έπί υποθέσεων του φορολογικοί) έτους 1969 καΐ επομένων 
φορολογικών ετών.». 

ΤροτιοπρΙησις 
ταΟβασίκοΟ 
νόμου διά 
τη"ς ένθέσεως 
νέου Αρθρου. 

.17. Ό βασικός νόμος διά τοΟ παρόντος τροποποιείται διά της έν 
αύτώ ένθέσεως, ευθύς μετά τό άρθρον 34 (ώς τούτο έπανηριθμήθη), 
του ακολούθου νέου άρθρου : . · . . 
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«καταβολή 35. 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων των άρθρων 33 καΐ 34, 
φόρου δια 5 Διευθυντής δύναται να δρίση διτώς δ φόρος καταβληθη 
Β6σεων δια δόσεων είς ημερομηνίας αλλάς ή αϊ έν τφ έδαφίω (1) 

του άρθρου 33 καθοριζόμενοι, μετά τόκου.». 

18. Τό άρθρον 34 (ώς τοΰτο αρχικώς έπανηριθμήθη) δια του πα. Καταργησις. 
ρόντος καταργείται , τά άρθρα 35 καΐ 36 επαναριθμούνται ώς άρθρα

 έ π ο ν α
Ρ^ τ

η 

36 καΐ 37, αντιστοίχως, τό δέ άρθρον 37 (ώς τοΰτο έπανηριθμήθη) τοΟ JJJ^J^
1
" 

βασικού νόμου δια του παρόντος καταργείται καΐ άντικαθίστοπαι «ρθρωντοΰ 
ύπό τοΟ ακολούθου νέου άρθρου : βασικοο 

νόμου. 
«Ανάκτησις 37.—(1) 'Ανεξαρτήτως παντός έν τφ παρόντι ή έν οίω
του φόρου δήποτε έτέρω νόμω άφορώντι είς τήν είσπραξιν φόρων 
ί^τώσϊ ι

ν α ς διαλαμβανομένου έάν εν οΙαδήποτε εΙδικη περιπτώσει ό 
ιτεριπτ σεις. διευθυντής έχει λόγους νά πιστεύη ότι φόρος επιβληθείς 

έφ* οίουδήποτε προσφπου δυνατόν νά \xf\ άνακτηθ||, δ£ 
έγγραφου αύτοΟ εΙδόπόίήσέως προς τό ένδιάφερόμένον 
πρόσωπον, δύναται νά απαίτηση τήν καταβολήν του φόρου 
εντός της έν τη τοιαύτη είδοποιήσει οριζόμενης προθε
σμίας. Ό φόρος οδτος καθίσταται επί τούτω καταβλη
τέος κατά τήν λήξιν της οΰτως ορισθείσης προθεσμίας, 
ανεξαρτήτως του έάν εδόθη οιαδήποτε εΐοοποίησις περί 
ενστάσεως είς τήν βεβαίωσιν, έν περιπτώσει δέ παραλεί
ψεως καταβολής αύτοΟ καθίσταται πάραυτα άνακτητός 
καθ* οιονδήποτε τρόπον καθοριζόμενον ύπό του παρόντος 
Νόμου, έκτος έάν παρασχεθη ασφάλεια διά τήν καταβολήν 
αύτου ικανοποιούσα τόν Διευθυντήν. 

(2) Έάν έν οΙαδήποτε είδική περιπτώσει ό Διευθυντής 
έχη λόγρν νά πιστεύη 6τι φόρος επιβληθείς έφ" οίουδήποτε 
αντικειμένου φόρου δι ' ρίονδήποτε φορολογικόν Ιτος δυ
νατόν νά μή άνακτηθή, δύναται καθ* οιονδήποτε χρόνον— 

(α) δι ' έγγραφου ειδοποιήσεως νά απαίτηση παρ* οίου
δήποτε προσώπου δπως τοΰτο πάραυτα ή εντός προ
θεσμίας καθοριζομένης έν τη τοιαύτη είδοποιήσει 
ύποβάλή φόρο λογική ν δήλωσιν κα ι παράσχη στοι
χεία τοΟ αντικειμένου τοΟ φόρου" 

(β) νά φορολόγηση τό πρόσωπον τούτο έπι τοΟ δηλω
θέντος ποσού του αντικειμένου φόρου ή, έάν σημειω
θη παράλειψις υποβολής οιασδήποτε φορολογικής 
δηλώσεως ή έάν δ Διευθυντής δέν ϊκοΛ«οποιηται έκ 
της τοιαύτης δηλώσεως, έπί τοσούτου ποσού, του 
αντικειμένου φόρου δσον δ Διευθυντής ήθελε κρίνει 
εΟλογον' καΐ 

(γ) δι* έγγραφου είδοποιήσέως προς τό φορολογηθέν 
πρόσωπον νά απαίτηση δπως πάραυτα παρασχεθή 
ασφάλεια διά τήν καταβολήν του φόρου Ικανο
ποιούσα αυτόν. / 

(3) Έάν έν οΙαδήποτε είδική περιπτώσει δ Διευθυντής 
έχη λόγους νά πιστεύη δτι δ φόρος έφ* οίουδήποτε αντι
κειμένου του φόρου, τό όποιον, δυνάμει των διατάξεων 
τοΟ επιβάλλοντος τόν φόρον νόμου, θά ύπέκειτο είς φορο
λργίαν καθ* οιονδήποτε μελλοντικόν φορολογικόν Ι τος 
δυνατόν ν ά μ ή άνακτηθή, δύναται καθ* οίονδήποτε χρόνον— 
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(α) δΓ έγγραφου ειδοποιήσεως προς το πρόσωπον ύπό 
του* οποίου θά ώφείλετο ή καταβολή του φόρου νά 
όρίση χρονικόν διάστημα διό: τό όποιον θά έπιβληθή 
φόρος και νά απαίτηση παρά τοϋ προσώπου τούτου 
όπως εντός της έν αυτή οριζόμενης προθεσμίας ύπο
βάλη φορολογικάς καταστάσεις και στοιχεία τοι" 
τοιούτου άντικειμέ\'ου φόρου δια τό χρονικό\ τούτο 
διάστημα' και 

(β) νά έπιβάλη φορολογίαν έπί του προσώπου τούτου 
έπί τοΟ δηλωθέντος ποσού του αντικειμένου φόρου 
ή, έάν σημειωθή παράλειψις υποβολής δηλώσεως ή 
έάν δ Διευθυντής δέν ίκανοποιήται έκ της τοιαύτης 
δηλώσεως, έπι τοσούτου ποσού δσον δ Διευθυντής 
ήθελε κρίνει εϋλογον. Ή τοιαύτη φορολογία επι
βάλλεται κατά τόν συντελεστήν του φόρου, καΐ συμ
φώνως προς τάς διατάξεις του νόμου, διά τό έτος 
κατά τό όποιον επιβάλλεται ή φορολογία. 

(4) Γνωστοποίησις τής συμφώνως προς τάς διατάξεις 
του εδαφίου (2) ή (3) επιβληθείσης φορολογίας επιδί
δεται εις τό φορολογηθέν πρόσωπον, πας δέ ούτως επι
βληθείς φόρος είναι καταβλητέος έπί εγγράφω απαιτήσει 
υπογεγραμμένη ύπό του Διευθυντού, έν περιπτώσει δέ 
παραλείψεως καταβολής, έάν δέν παρασχεθή ασφάλεια 
διά τήν καταβολήν αύτοΟ 'ικανοποιούσα τόν Διευθυντήν 
καθίσταται πάραυτα άνακτητός καθ' οιονδήποτε τρόπον 
καθοριζόμενον έν τω παρόντι Νόμω, ανεξαρτήτως του έάν 
εδόθη οιαδήποτε είδοποίησις περί ενστάσεως εις τήν έπι
βληθεΐσαν φορολογίαν.». 

Έπαναρίθμη 
οι ς άρθρων. 

19. Τά άρθρα 37 Μως 50 τοΟ βασικού νόμου διά τοΟ παρόντος επα
ναριθμούνται ώς άρθρα 38 Μως 51, αντιστοίχως. 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 
39 (ώς τοϋτο 
έτίανηριθμήθη) 
τοΰ βάσικοΰ 
νόμου. 

20. Τό άρθρον 39 (ώς τούτο έπανηριθμήθη) του βασικού νόμου
διά τοΟ παρόντος τροποποιείται διά τής έν τω έδαφίω (3) αύτου 
αντικαταστάσεως τών λέξεων «προσθέτου ποσοΟ πέντε τοΐς εκατόν 
έπ" αύτου» (7η γραμμή) διά τών λέξεων «τόκου έξ 2ξ τοΐς εκατόν 
ετησίως». 

Κ ατάρ·/ησις 
τοΟ άρθρου 
44 (ώςτοΟτο 
έπανηριθμήθη) 
τοΰ βασικού 
νόμου καΐ 
άντικατάστα
σις αύτοΰ 
διά νέου 
άρθρου. 

«Ψευδής 
δήλωσις. 
κ.λ.π. 

2 1 . . Τό άρθρον 44 (ώς τούτο έπανηριθμήθη) του. βασικού νόμου 
διά του παρόντος καταργείται και αντικαθίσταται διά του ακολούθου 
νέου άρθρου : 

44— (1) Πάς δοτις δολίως ή έσκέμμένως— 
(α) υποβάλλει οίανδήποτε ανακριβή κατάστασιν ή δή

λωσιν άναφορικώς προς τό εΙσόδημα αύτου' ή 
(β) υποβάλλει οίανδήποτε ανακριβή κατάστασιν ή δή

λωσιν έν σχέσει προς οίοη'δήποτε άπαίτησιν δι' οίαν 
δήποτε έκπτωσιν* ή 

(γ) υποβάλλει είς τόν Διευθυντήν οιουσδήποτε ανα
κριβείς λογαριασμούς" ή 

(δ) παρέχει, δίδει, προσάγει ή διενεργεί οίανδήποτε 
ανακριβή πληροφορίοίν, ταστοποιητικόν, έγγραφα, 
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άρχεΐά, κατάλογον ή δήλωσιν, 

έν σχέσει προς τήν έζακρίβώσιν της φορολογικής αύτοΟ 
υποχρεώσεως εΐναι ένοχος αδικήματος.. 

(2) Παν φυσικόν πρόσωπον τό όποιον συνεργεί, βοηθεΐ, 
συμβουλεύει, υποκινεί ή παροτρύνει πρόσωπον τι— 

(α) σπως ένεργήση, παραδώσβ ή παράσχη δυνάμει του 
παρόντος Νόμου οιανδήποτε δήλωσιν, κατάστασιν, 
άπαίτησιν, κατάλογον, λογαριασμούς ή στοιχεία τά 
όποια εΐναι ψευδή έν τινι ούσιώδει αυτών στοιχείω* ή 

(β) δπως τηρβ ή έτοιμάζη οίονδήποτε λογαριασμόν ή 
έγγραφον τό όποιον είναι ψευδές έν τ ιν ι ούσιώδει 
αυτού στοιχείω άναφορικώς προς οίονδήποτε άντι
κείμενον φόρου επί τοΟ οποίου εΐναι καταβλητέος 
φόρος, 

είναι ένοχον αδικήματος. 

(3) Παν πρόσωπον τό όποιον διαπράττει οίονδήποτε αδί
κημα καθοριζόμενον έν τω έδαφίω (1) ή (2) υπόκειται, 
επί τη καταδίκη του, είς χρηματική ν ποινή ν μή ύπερβαί
νουσαν τάς πεντακοσίας λίρας ή είς φυλάκισιν διά χρονικόν 
διάστημα μή υπερβαίνον τά τρία έτη ή είς άμφοτέρας τάς 
ποινάς της φυλακίσεως καΐ της χρηματικής τοιαύτης' προ
σέτι δέ, έάν εΐναι πρόσωπον καταδικασθέν δι* αδίκημα καθο
ριζόμενον έν τω έδαφίω (1) — 

(α) καταβάλλει τό ποσόν τοΟ συνεπεία της δολίας ή 
εσκεμμένης πράξεως αύτου απολεσθέντος φόρου' καί 

(β) επιβαρύνεται ύπό τοΟ Δικαστηρίου διά περαιτέρω 
ποσού μή υπερβαίνοντος .τό διπλάσιον τοΟ επιπρο
σθέτου φόρου.ό όποιος κανονικώς επιβαρύνεται επί 

'■:"» του αντικειμένου φόρου διά τό έν λόγω έτος. 

Τά έν τοις παραγράφοις (α) καί (β) οριζόμενα επιπρό
σθετα ποσά είναι άνακτητά κατά τόν έν τω παρόντι Νόμω 
προβλεπόμενον τρόπον. 

(4) Διά τους σκοπούς του* εδαφίου (2) δήλωσις, κατά
στάσις, άπαίτησις, κατάλογος, λογαριασμός, έγγραφον 
ή στοιχεία θεωρούνται ως ψευδή έν τινι ούσιώδει αυτών στοι
χείω έαν έσκεμμένως πάραλειφθη έξ αυτών οΙαδήποτε πλη. 
ροφορία ή οίονδήποτε ποσόν τό όποιον κανονικώς ώφειλε νά 
περιληφθη έν αύτοΐς.». 

22 . Τό άρθρον 45 (ώς τούτο έπανηριθμήθη) του βασικού νόμου Τροποποίηση 
διά του παρόντος τροποποιείται διά της αριθμήσεως του ύφιστα ο̂θ άρθρου 45 
μένου μέρους αυτού ώς εδαφίου (1) καί της ευθύς μετά τούτο

 (ώς
(™?£° .έ™ 

προσθήκης του ακολούθου νέου εδαφίου : ίοΟβσσικοϋ 

«(2) Τό Δικαστήριον δύναται επιπλέον νά διάταξη τό καταδι
κασθέν πρόσωπον δπως δώση τοιαύτη ν είδοποίησιν, κατάστασιν, 
κατάλογον ή στοιχεία οία δυνατόν άπητήθησαν παρ* αύτοΟ ύπό 
της προς τόν σκοπόν τούτον άποσταλείσης αύτώ ειδοποιήσεως.». 

νόμου. 



780 

Κατάργηοις 
τοΰ όρθρου 4 6 
(ώς τοϋτο έπα
νηριθμήθη) 
τοΰ βασικρΰ 
■νόμου κσΐ 
άντικατάστα
οι ι; αύτοΟ 
διά νέου 
άρθρου. 

2 3 . Τό άρθρον .46 (ώς τούτο, έπανηριθμήθη) τοΰ βασικού νόμου 
διά τοΰ παρόντος καταργείται και αντικαθίσταται δια του ακολούθου 
νέου άρθρου : 

«Συμβιβασμός 46. Ό Διευθυντής, δύναται' νά συμβιβάση, οιονδήποτε 
αδικήματος, αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβασιν του παρόντος Νό

μου, δύναται δέ, πρό της εκδόσεως αποφάσεως του Δικα
, στη ρ ίου, νά συμβιδάση οΙαδήποτε δυνάμει τούτου ληφθέντα 

, . . δικαστικά, διαδήματα ύπό τοιούτους δρους οίους οΰτος 
ήθελεν, ένασκών διακριτικήν έξουσίαν, θεωρήσει πρέπον
τας, μετά πλήρους εξουσίας δπως άποδεχθη χρηματικήν 

•. ... . πληρώ μην παρά,τοΟ υπέχοντος εύθύνην προσώπου μή ύπερ
., βαίνουσαν τό άνώτατον δριον της ποινής εις τήν οποίαν 

τούτο υπόκειται ή είς την οποίαν υπάρχει Ισχυρισμός δτι 
υπόκειται δυνάμει του παρόντος Νόμου διά τό αδίκημα 
τούτο.». 

Κατάργησις 
τοΰ άρθρου 51 
(ώς τοΰ 
έπανηριθμήθη) 
τοΰ βασικοί) 
νόμου και 
άντικατά
στασις αύτοΰ 
διά νέου 
άρθρου. 

24. Τό άρθρον 51 (ώς τοΟτο έπανηριθμήθη) του βασικού νόμου 
διά του ποτρόντος τροποποιείται και αντικαθίσταται διά του ακολού
θουνέου άρθρου : ·;'·■ '■*■''_ 

51.—,(1) "Απαντες οι, κανονισμοί και τά διατάγματα τά 
όποια έξεδόθησαν, οι διορισμοί ,οί όποιοι έγένοντο και αί 
ειδοποιήσεις αί όποΐαι έξεδόθησαν ή εδόθησαν δυνάμει 
του περί Φορολογίας τοΰ Εισοδήματος Νόμου, ή δυνάμει 
του περί Φορολογίας του Είσρδήματος (Ξένων Προσώπων) 
Νόμου, f] δυνάμει των διατάξεων οίουδήποτε νόμου ψηφι
σθέντος ύπό της Κοινοτικής Συνελεύσεως διά τήν επιβο
λή ν προσωπικών φόρων ύπό τήν μορφήν φόρου είσοδή
ματος, λογίζονται ώς εκδοθέντες, γενόμενοι ή δοθέντες 
δυνάμει του παρόντος Νόμου και έξακολουθοΟσι τελούν
τες έν πλήρει ίσχύχ μέχρις δτου άνακληθώσι, καταργηθώ
σιν, άκυρωθώσιν ή άντικατασταθώσι δυνάμει του παρόν
τος Νόμου. 

«'Επιφυλά

ξεις. 

Κεφ. 323. 

53 τοΰ 1961 
4 τοΰ 1963 

21 τοΰ 1966. 

Κεφ. 323. 

58 τοΰ 1961 
4 τ ο ΰ 1 9 6 3 

21 τοΰ 1966. 

Κ εφ.' 323. 

(2) Δήλωσις περί τηρήσεως του απορρήτου γενομένη, 
δυνάμει των διατάξεων τοΟ άρθρου 4 του περί Φορολογίας 
τοΟ Εισοδήματος Νόμου, ή του εδαφίου (1) τοΟ άρθρου 4 
του περί Φορολογίας τοΟ Εισοδήματος; (Ξένων Προσώπων) 
Νόμου, ή δυνάμει των αντιστοίχων διατάξεων οίουδήποτε 
νόμου ψηφισθέντος, ύπό Κοινοτικής Συνελεύσεως διά τήν 
επιβολή ν προσωπικών φόρων, ύπό τήν μορφή ν φόρου εισο
δήματος, ύφ* οίουδήποτε λειτουργού τοΟ Τμήματος Εσω
τερικών Προσόδων υπηρετούντος κατά τήν ήμερομηνίαν 
της ενάρξεως της Ισχύος του παρόντος Νόμου λογίζεται 
ώς γενομένη δυνάμει των διατάξεων τοό παρόντος Νόμου. 

(3) ΟΙαδή,ποτε βεβαίωσις γενομένη δυνάμει του περί 
Φορολογίας του ΕΙσοδήματος Νόμου ή οίουδήποτε νόμου 
ψηφισθέντος ύπό Κοινοτικής Συνελεύσεως διά τήν έπιβο
λήν προσωπικών φόρων ύπό τήν μορφήν φόρου εισοδή
ματος καΐ μή διευθετηθεΐσα τελικώς λογίζεται ώς'γενο
μένη δυνάμει των διατάξεων τοΟ παρόντος Νόμου πάσα 
δέ περαιτέρωί σχετική, ενέργεια είς τό στάδιον είς τό 
όποιον ευρίσκεται κατά τήν ήμερομηνίαν της ενάρξεως 
τής Ισχύος του παρόντος Νόμου λαμβάνεται δυνάμει τώλ 
διατάξεων του παρόντος Νόμου. 
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(4) Έάν υφίσταται οιαδήποτε ύποχρέωσις δια πληρω
;* αήν φόρου δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε νόμου έπι

βαλόντος τόν φόρον τούτον (περιλαμβανομένου νόμου ψη
φισθέντος ύπό Κοινοτικής Συνελεύσεως καΐ έπιβαλόντος 
προσωπικόν φόρον ύπό την μορφήν φόρου είσοδήματος) 
ό όποιος δέν τελεί εν ίσχύϊ κατά την ήμερομηνίαν της ενάρ
ξεως της Ισχύος του παρόντος Νόμου, και ό φόρος οδτος 
δέν καθωρίσθη ή/και είσεπράχθη κατά την ρηθεΐσαν ήμέ
ραν, ό φόρος επιβάλλεται ή/καί είσπράττεται ή/καΙ ανα
κτάται δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου : 

Νοείται δτι ουδέν τών έν τω παρόντι έδαφίω διαλαμβα
νομένων τυγχάνει εφαρμογής έφ' οίασδήποτε βεβαιώσεως, 
ή οποία κατά τήν ήμερομηνίαν τής ενάρξεως της Ισχύος 
του παρόντος Νόμου, δέν έχει γίνει δια φορολογικόν τ ι 
έτος πρό του φορολογικού έ'τους 1955. 

(5) Οιονδήποτε αδίκημα διαπραχθέν ύφ' οίουδήποτε 
προσώπου κατά παράβασιν του περί Φορολογίας του Είσο

Κεφ. 323. δήματος Νόμου ή οίουδήποτε νόμου ψηφισθέντος ύπό Κοι
νοτικής Συνελεύσεως και έπιβαλόντος προσωπικόν φόρον 
ύπό την μορφήν φόρου είσοδήματος καΐ μή διευθετηθέν τε
λικώς, λογίζεται ως διαπραχθέν κατά παράβασιν τών δια
τάξεων του· παρόντος Νόμου καΐ πάσα ποινή εις την οποίαν 
οιονδήποτε πρόσωπον υπόκειται δυνάμει οίουδήποτε τών 
προαναφερθέντων νόμων, λογίζεται ως ποινή είς τήν οποίαν 
υπόκειται τό έν λόγω πρόσωπον δυνάμει τών διατάξεων 

% του παρόντος Νόμου, πάσα δέ περαιτέρω σχετική ενέργεια 
λαμβάνεται δυνάμει του παρόντος Νόμου : 

Νοείται δτι ουδεμία ποινή επιβαλλομένη δυνάμει του πα
ρόντος Νόμου θά ύπερβαίνη τήν ποινήν ή οποία προεβλέ

4 πέτο έν τω οίκείω νόμω ό, όποιος έτέλει έν ίσχύϊ κατά τήν 
ήμερομηνίαν κατά τήν οποίαν διεπράχθη τό αδίκημα ή τό 
προαναφερθέν πρόσωπον κατέστη ύποκείμενον είς τήν ποι
νήν.». 


