
E.E., Παρ. I, 509 Ν. 15/76 
"Αρ. 1265, 30.3.76 

Ό περί Έκτακτου Εισφοράς (Προσωρινά! Διατάξεις) Νόμος τοΟ 1976 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 15 του 1976. 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗιΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙ Σ ΙΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ 
ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ Σ Η Σ ΕΚΡΥΘΜΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Έκτακτου Εισφοράς Συνοπτικός 
(Προσωριναί Διατάξεις) Νόμος του 1976. τίτλος. 

2.—(1) Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν έικ του κειμένου προ Ερμηνεία, 
κύπτη διάφορος έννοια— 

«εισφορά» σημαίνει τήν δυνάμει του παρόντος Νόμου έπιβαλλο
μένην 'έκτακτον είσφοράν 

«εκτοπισθείς» σημαίνει παν φυσικόν πρόσωπον δπερ κατά τον 
αμέσως προ της Τουρκικής εισβολής χρόνον είχε τήν κυρίαν 
έπαγγελματικήν αύτου στέγην εις περιοχήν ήτις ώς εκ τής εισβο
λής κατέστη απροσπέλαστος. 
(2) Οι έν τω παρόντι Νόμω χρησιμοποιούμενοι δροι οι μή άλλως 

οριζόμενοι κέκτηνται τήν εις τους δρους τούτους οοποδιδαμένην 
εννοιαν ύπό των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 1961 58 τοΰ 1961 
εως 1976 και των περί Καθορισμού του Ποσού και 'Ανακτήσεως 4τοϋΐ963 
Φόρων Νόμων του 1963 εως 1969. 1\το0~]16Λ 

~ ~ Ί 60 του 1969 
47 του 1973 
3 7 τ ο ϋ 1 9 7 5 
12 τοΰ 1976. 
53 τοΰ 1963 
61 τοΰ 1969. 

3. Διά τήν τ.ρΐιμηνίαν τήν άρχομένην από τής 1ης 'Απριλίου, 1976 Επιβολή 
και δι' έκάστην επομένη ν τριμηνίαν, διαρκούσης τής ισχύος τοΟ εισφοράς, 
παρόντος Νόμου, επιβάλλεται και εισπράττεται εισφορά, κατά τους 
συντελεστάς και σϋμφώνως προς τάς διατάξεις τάς έν τω Πινάκι Πίναξ. 
άναγραφομένας, έπί του εισοδήματος παντός προσώπου προερχομέ
νου εξ οιασδήποτε πηγής ετέρας ή αμοιβής διά τήν οποίαν έγένετο 
πρόνοια μειώσεως δυνάμει του περί 'Αμοιβών ((Προσωρινή Μείωσις) 
Νόμου τοΟ 1976. 14 τοΰ 1976. 

4. Τήν εφαρμογή ν τοΟ παρόντος Νόμου έχει ό Διευθυντής του Εφαρμογή 
Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων. τοΰ παρόντος 

5. Ή εισφορά καίτοι δεν αποτελεί φόρον εισπράττεται συμφώνως Είσπραξις 
προς τάς διατάξεις του περί Εισπράξεως Φόρων 'Νόμου του 1962 και εισφοράς, 
κατατίθεται ε'ις το Ταμεΐον Άνακουφίσεως Εκτοπισθέντων και Πα- 3 1 τ ο υ 1 9 6 2

: 
θόντων το όποιον τελεΐ ύπό τον ελεγχον και διαχείρισιν του Γενικού 
ΛογιστοΟ. 
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"Εφαρμογή 
ώρισμένων 
Νόμων 
και 
άπαλλαγαί. 
Πίναξ. 

5 8 τ ο ϋ 1 9 6 1 
4 τ ο ΰ 1 9 6 3 

21 τοΰ1966 
6 0 τ ο ΰ 1 9 6 9 
4 7 τ ο ΰ 1 9 7 3 
3 7 τ ο ΰ 1 9 7 5 
12 τοΰ 1976. 

'Επιβολή ικαΐ 
είσπραξις 
εισφοράς «ίς 
ώρϋσμένας 
περιπτώσεις. 

14 τοΰ ι1976. 

'Αδικήματα. 

"Εκπτωσις 
εισφοράς 
έκτου 
φορολο
γητέου 
εισοδήματος. 
58 τοΰ 1961 

4 τοΰ 1963 
21 τοΰ1966 
6 0 τ ο ΰ 1 9 6 9 
47 τοΰ 1973 
37 του 1975 
12 τοΰ 1976. 

6. Αϊ διατάξεις των εκάστοτε εν ίοχύϊ περί Φορολογίας του Εισο
δήματος Νόμων και των περί Καθορισμού του ίΠοσου και 'Ανακτή
σεως Φόρων Νόμων, εφαρμόζονται, τηρουμένων των άνα!λογιών, ύπό 
τάς εν τω πίνακι άναφερομένας τροποποιήσεις, άλλ' ουδεμία προσω
πική εΚπτωσις παραχωρείται και ουδέν εισόδημα άπαλλάττεται της 
εισφοράς εξαιρέσει—1 

(α) του εισοδήματος πλοιοκτήτου Κυπριακού" πλοίου ώς ανα
φέρεται εις τους εκάστοτε εν ίσχύϊ περί 'Εμπορικής Ναυτι

; ■ λίας (Φορολογικαί Διατάξεις) Νόμους, περιλαμβανομένου 
και οιουδήποτε εισοδήματος προερχομένου έκ της διαχειρί
σεως ιΚυπριακου πλοίου" 

(β) του εκ του εξωτερικού έμβαζομένου εισοδήματος αλλοδα
πού τίνος φυσικού προσώπου μή έχοντος την μόνιμον αύτου 
διαμονήν (domicile) έν τη Δημοκρατία" 

(γ) του εισοδήματος ύπό μορφήν τόκου επί ξένου χρηματικού 
κεφαλαίου τυγχάνοντος απαλλαγής δυνάμει τοΰ άρθρου 10 

: των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων τοΰ 1961 εως 
1976· 

. (δ) του εισοδήματος συνεταιρισμών ή εταιρειών τυγχάνοντος 
απαλλαγής δυνάμει της παραγράφου (κγ) του άρθρου (8) 
τών περί Φορολογίας του Εισοδήματος 'Νόμων τοΰ 1961 εως 
1976" 

(ε) του εισοδήματος του κτώμενου ή προκύπτοντος έν τη Δημο
κρατία ύπό οιουδήποτε προσώπου εκ βιομηχανικών επιχει
ρήσεων δημιουργηθεισών έκ ξένων χρημοπτικών κεφαλαίων 
μετά τήν εναρξιν της ισχύος του παρόντος Νόμου, κατόπιν 
ειδικής προς τούτο εγκρίσεως του Υπουργού Οικονομικών. 

7. Ανεξαρτήτως παντός έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου, ή 
εισφορά ή πληρωτέα ύπό οιουδήποτε προσώπου έργοδοτουμένου ύπό 
οιασδήποτε ξένης Κυβερνήσεως ή Διεθνούς 'Οργανισμού επιβάλλεται 
και εισπράττεται κατά τους συντελεστάς και συμφώνως προς τάς 
διατάξεις τάς προβλεπομένας έν τω Πίνακι του περί 'Αμοιβών (Προ
σωρινή Μείωσις) Νόμου του 1976. 

8. Πάν πρόσωπον όπερ αρνείται, παραλείπει ή άμελεΐ νά δώση 
είδοποίησιν ή νά ύποβάλη δηλώσεις ή καταλόγους ή νά παράσχη 
στοιχεία ή νά εκτέλεση οιονδήποτε καθήκον έπιβαλλόμενον ύπό ή 
βάσει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου ή υποβάλλει ανακριβή 
κατάστασιν ή δήλωσιν είναι Ινοχον αδικήματος και υπόκειται εις 
φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν το εν έτος ή πρόστιμον μή υπερβαίνον 
τάς χιλίας λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς, έάν δε είναι νομικόν 
πρόσωπον εις πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς δύο χιλιάδας λίρας. 

9. 'Ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως διαλαμβανομένης ε'ίς τους 
περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου του 1961 εως 1976, ή 
δυνάμει του παρόντος Νόμου καταβλητέα εισφορά εκπίπτεται έκ του 
φορολογητέου εισοδήματος παντός προσώπου. 
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55τοΰ1974 
43τοΰ1975. 

55 του 1974. 
43τοΰ 1975. 

10.-^(1) Το Ύπόυργυκόν Συμβούλιον /κέκτηται έξουσίαν δπως εκ Κανονισμοί, 
δίδη 'Κανονισμούς αναφερομένους είς τον καθορισμόν, βεβαίωσιν καΐ 
εϊσπραξιν της εισφοράς και εν γένει δια την έφαρμογήν τών διατά
ξεων του παρόντος Νόμου. 

(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου 
κατατίθενται εις την Βουλή ν τών 'Αντιπροσώπων. Έάν μετά πάρο
δον τριάκοντα ήμερων από της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 
'Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αύτης δεν τροποποίηση ή ακύρωση 
τους οϋτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν ολω ή έν μέρει τότε οδτοι 
αμέσως μετά τήν πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται 
έν τη έπισήμω έφημερίδι"της Δημοκρατίας και τίθενται εν ίσχύΐ άπό 
της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων 
έν ολω ή έν μέρει.ύπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων οδτοι δημο
σιεύονται έν τη:έπϊσήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας ώς ήθελον οϋτω 
τροποποιηθη ύπ' αυτής και τίθενται έν Ίσχύϊ άπό της τοιαύτης δημο
σιεύσεως. 

11.— (1) "Απαντες οι .κανονισμοί και τά διατάγματα τά όποια έξε 'Επιφυλάξεις. 
δόθησαν, οι διορισμοί οι όποιοι έγένοντο και αϊ ειδοποιήσεις αϊ όποΐαι 
εδόθησαν, δυνάμει .τών περί Έκτακτου Εισφοράς (Προσωριναί Δια
τάξεις) Νόμων του 1974 και 1975, λογίζονται ώς εκδοθέντες, γενό
μενοι ή δοθεΐσαι δυνάμει του παρόντος Νόμου και έξακολουθοΟσι 
νά ισχύ ω σι . μέχρις δτου άνακληθώσι, καταργηθώσιν, άκυρωθώσιν ή 
άντικατασταθώσι δυνάμει του παρόντος !Νόμου. 

(2) Οιαδήποτε βεβάίωσις γενομένη δυνάμει τών περί Έκτακτου 
Εισφοράς (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμων του 1974 και 1975 και μή 
διευθετηθεΐσα τελικώς λογίζεται ώς γενομένη δυνάμει τών διατά
ξεων του παρόντος Νόμου, πάσα δε περαιτέρω σχετική ενέργεια είς 
το στάδιον, είς τό όποιον ευρίσκεται κατά τήν ήμερομηνίαν της ενάρ
ξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου λαμβάνεται δυνάμει τών δια
τάξεων του παρόντος Νόμου. 

(3) Έάν υφίσταται οιαδήποτε ύποχρέωσις διά πληρωμήν εισφο
ράς δυνάμει τών διατάξεων οιουδήποτε νόμου έπιβαλόντος τήν είσ
φοράν ταύτην, δ όποιος δέν τελεΐ έν ίσχύΐ κατά τήν ήμερομηνίαν της 
ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, και ή εισφορά αϋτη δέν 
καθώρίσθηή/καί είσεπράχθη κοπά τήν ρηθεΐσαν ήμέραν, ή εισφορά 
επιβάλλεται ή/και εισπράττεται 'δυνάμει τών διατάξεων του παρόν
τος Νόμου άλλα κατά τους συντελεστάς και ύπό τοιούτους δρους 
ώς καθωρίζοντο ύπό τών διατάξεων τών περί Έκτακτου Εισφοράς 
(Προσωριναί Διατάξεις) Νόμων του 1974 και 1975. 

(4) Οιονδήποτε αδίκημα διαπραχθέν ύφ' οιουδήποτε προσώπου 
κατά παράδασιν τών περί Έκτακτου Εισφοράς (Προσωριναί Δια
τάξεις) Νόμων του 1974 και 1975 και μή διευθετηθέν τελικώς, λογί
ζεται ώς διαπραχθέν κατά παράβασιν τών διατάξεων του παρόντος 
Νόμου και πάσα ποινή είς τήν οποίαν οιονδήποτε πρόσωπον υπόκει
ται δυνάμει οιουδήποτε τών προαναφερθέντων νόιμων, λογίζεται ώς 
ποινή £!Ϊς τήν οποίαν υπόκειται τό έν λόγω πρόσωπον δυνάμει τών 
διατάξεων του παρόντος Νόμου, πάσα δέ περαιτέρω σχετική ενέρ
γεια λαμβάνεται δυνάμει του παρόντος Νόμου : 

Νοείται δτι ουδεμία ποινή επιβαλλομένη δυνάμει του παρόντος 
Νόμου θά ύπερβαίνη τήν ποινήν ή όποια προεβλέπετο έν τω οίκείω 
νόμω ό όποιος έτέλει έν ίσχύϊ κατά τήν ήμερομηνίαν κατά τήν οποίαν 
διεπράχθη τό αδίκημα. 

12. Ό παρών Νόμος ισχύει άπό της 1ης 'Απριλίου, 1976 και έφ' Διάρκεια 
δσον διαρκεί ή έκρυθμος κατάστασις και έν πάση περιπτώσει ουχί ισχύος τοθ 
πέραν της 31ης Μαρτίου, 1977, οπότε και εκπνέει.' παρόντος 

Νόμου. 

55τοΰ1974 
43τοϋ1975. 

55τοΰ 1974 
43τοΰ1975. 



Ν. \5j76 5!2 

Π Ι Ν Α Ξ . 0 

("Αρθρον 3) 
•ί 1: Οι συντελεσται εισφοράς είναι ώς εκτίθενται ^Κατωτέρω : 

Τριμηνιαΐον Εισόδημα Συντελεστής 
- .. · ■ · ' -ί·"-. _ιώ> 

' . Έφ' εκάστης λίρας μέχρι ποσού £170 .« .'  Μηδέν 
Έ φ ' έκαστης λίρας υπέρ τάς £170 μέχρι £280·. 100 μίλς 
'Εφ'; έκαστης λίρας υπέρ τάς £280 μέχρι £480 150 «μιλς 
Έ φ ' έκαστης λίρας υπέρ τάς £480 μέχρι £1,000 200 μίλς 
Έ φ ' έκαστης λίρας υπέρ τάς £1,000 ■ 250 μίλς 

:, Νοείται οτι ουδεμία εισφορά καταβάλλεται ύπό εκτοπισθέντος 
οδτινος το τριμηνιαΐον εισόδημα δεν υπερβαίνει τό ποσόν των £450, 
δταν δε τούτο ύπερβαίνη τό ποσόν των £450, ή καταβλητέα εισφορά 
υπολογίζεται επί του ποσού τό όποιον υπερβαίνει τό ποσόν των £450. 

2. Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3, προς προσδιορι
σμό ν του εισοδήματος εκπίπτονται όόπασαι αϊ δυνάμει των εκάστοτε 
εν ίσχύϊ περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων έπιτρεπόμεναι 
εκπτώσεις ιέξαιρέσει τών ακολούθων : 
. (α) της εκπτώσεως λόγω επενδύσεως της χορηγούμενης δυνάμει 

των διατάξεων τών εδαφίων (Β) και (γ) της παραγράφου 
(2) του άρθρου 12' 

. ... (β) της εκπτώσεως λόγω εξαντλήσεως μεταλλείου της χορηγού
μενης δυνάμει τών διατάξεων του άρθρου 5 το0 Πρώτου 
Παραρτήματος' .. 

 ·  ' (V) .^ήζ ζήμίάς ήτις μεταφέρεται άπό προηγούμενα ετη : 
«... . Νοείται οτι τό ποσόν ζημίας τριμηνίας τινός ιμεταφέρέται 

και συμψηφίζεται μετά του εισοδήματος τών επομένων τρι
μηνιών. 

3. Εις την περίπτωσιν προσδιορισμού του εισοδήματος εξ ενοικίων, 
εκπίπτεται ττοσοστόν εικοσιπέντε τοις εκατόν του ακαθαρίστου αύτοΟ 
εισοδήματος, καθώς επίσης και οι τόκοι επί κεφαλαίου δανεισθέντος 
προς άπόκτησιν της οικοδομής της όποιας τό ένοίκιον υπόκειται είς 
καταβόλήν εκτάκτου.εισφοράς.: 
.'Νοείται οτι εις περίπτωσιν καθ' ην έγένετο μείωσις ενοικίου δυνάμει 

οιουδήποτε εν ίσχύϊ νόμου ή έπί τών οδτω μειωθέντων ενοικίων ανα
λογούσα εισφορά υπολογιζόμενη προ της τοιαύτης ιμειώσεως, μει
ούται κατά τό ποσόν καθ' δ τό ένοίκιον 'έχει μειωθήν 
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