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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ* Άρ. 1424 της Ι Οης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Βεβ,αιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμος τοϋ 1978 εκδίδεται δια 
δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 4 του 1978. 

ΝΟΜΟΣ ΕΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΦΟΡΩΝΤΑΣ 
ΕΙ Σ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣ IN ΚΑΙ ΕΙ ΣΠΡΑΞΙΝ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Βεβαιώσεως και Συνοπτικός 
Εισπράξεως Φόρων Νόμος του 1978. τίτλος. 

Μέρος Ι.-Π ΡΟΚ AT ΑΡΚΤΙΚΑ 
2.—(1) Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν άλλως προκύπτη έκ τοΟ Ερμηνεία, 

κειμένου— 
«ανίκανοι» λογίζονται οί ανήλικοι, ρί παράφρονες, οι όλιγο

φρενεΐς, ώς και παν έτερον πρόσωπον δπερ, λόγω πνευ'ματιίκής 
τίνος νόσου, στερείται της χρήσεως του λογικού' 

.«άντικεί'μενον φόρου» περιλαμβάνει παν κινητόν ή άκίνητον πε
ριουσιακόν στοιχεΐον, ένσώματον ή άσώματον, άναφορικώς προς 
τό 'όποιον επιβάλλεται φόρος' 

.«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Κυπριακήν Δηιμοκρατίαν" 
«Διευθυντής» σημαίνει τόν Διευθυντήν του Τμήματος Εσωτε

ρικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περιλαμβάνει δε 
πάντα ύπ' αύτου έξουσιοδοτηθέντα έπι τούτω Αειτουργόν του Τμή
ματος 'Εσωτερικών Προσόδων" 

«εταιρεία» σηιμαίνει πασαν έταιρείαν περιωρίσμένης ευθύνης 
συσταίθεΐσαν ή έγγραφεΐσαν δυνάμει παντός έν τη Δημοκρατία 
ισχύοντος νόμου, ώς και πασαν έταιρείαν ήτις, άν και συνέστη 
ή ενεγράφη έκτος της Δημοκρατίας, διεξάγει επιχειρήσεις ή κέ
κτηται γραφεΐον ή £δραν διεξαγωγής εργασιών έν Κύπρω* 

«έξηρτημένον πρόσωπον» σημαίνει την σύζυγον προσώπου τινός 
ή παν άγοομον τέκνον αύτου μή συμπληρώσαν τό δέκατον δγδοον 
'έτος της ηλικίας αύτου, περιλαμβάνει δε καΐ παν τέκνον, 

(17) 
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δπερ άν και συνεπλήρωσε το δέκάτον δγδοον έτος της ηλικίας 
αύτου, συντηρείται εισέτι ύπό των γονέων του ή του ετέρου των 
γονέων του* ' 

«χηδεμών» εν σχέσει προς πρόσωπον άνήλικον, περιλαμβάνει 
κα ι τον γονέα του ανηλίκου' 

«οργανισμός προσώπων» σημαίνει σύνολον ττροσώπίον μετά ή 
άνευ νομικής προσωπικότητος, ώς καΐ πάσαν έταιρείαν, αδελφό
τητα ή άλλην ενωσιν προσώπων ε ϊτε αυτή κέκτηται νομικήν προ

. σωπίκότητα είτε ιμή" . . . . . . 

«Σύνταγμα», σημαίνει το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρα
.

 :
' ' ·  ' τ ίας ' ,' '"·,· :..  .̂.. , . '. .. 

«φοραλογικόν ετός» σημαίνει την περίοδον των δώδεκα μηνών 
την άρχσμένην την πρώτην ' Ιανουαρίου εκάστου έτους' 

«φόρος» σημαίνει πάντα άμεσον φόρον επιβληθέντα υπό νόμου 
τινός, εϊτε προ είτε μετά την εναρξιν της Ισχύος του παρόντος 
Νόμου, άναφορικώς προς τίνα περίοδον καθοριζομένην εν τω νόμω 

". έκείνω ανεξαρτήτως τόυ γεγονότος δτι ή περίοδος αϋτη ανα
φέρεται εις περίοδον προγενεστέραν της ημερομηνίας τής ενάρξεως 
της ισχύος του παρόντος Νόμου ή μεταγενεστέραν ταύτης, το 
ποσόν του όποιου εξευρίσκεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων 
καθοριζομένων εν τω νόιμω δυνάμει του οποίου επεβλήθη οδτος. 

(2) Οι εν τω παρόντι Νόμω μη άλλως καθοριζόμενοι δροι κέ
κτηνται την έννόιάν ην άπέδωκεν αύτοΐς το Σύνταγμα ή δ έπιβαλών 

. τον φόρον νόμος. · 

Εφαρμογή . 3.—(1) 'Εξαιρέσει τών περιπτώσεων δι' ας γίνεται διάφορος πρό
Ν*Ο wp6VT

°^
 ν ο ι ο : ^ν τινϊ έτέρω νόμω, τό ποσόν παντός φόρου επιβληθέντος πρό ή 

ομου
' μετά την εναρξιν της Ισχύος του παρόντος Νόμου καθορίζεται καΐ 

εισπράττεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

./.' (2) Οίαιδήποτε αρμοδιότητες αϊ όποΐαι, δυνάμει τών διατάξεων 
τόϋ παρόντος Νόμου, δύνανται να άσκηθώσιν ύπό του Διευθυντού 
και οίαιδήποτε αρμοδιότητες αϊ όποΐαι, δυνάμει τών διατάξεων οιου
δήποτε ετέρου νόμου επιβάλλοντος οιονδήποτε φόρον, δύνανται νά 
άσκηθώσιν ύπ' αύτου εϊτε ύπό τήν ιδιότητα του ως Διευθυντού είτε 
υπό την, Ιδιότητα του ως Εφόρου του τοιούτου φόρου δύνανται νά 
άσκηθώσι παραλλήλως η' ταυτοχρόνως δυνάμει τών διατάξεων του 
παρόντος Νόμου και. του τοιούτου έτερου Νόμου ή συνδεδυασμένως 
δυνάμει τών διατάξεων αμφοτέρων, πάσα δε σχετική ,είδοποίησις, 
κοινοποίησις ή κατάστασις ή όποια απαιτείται ή δύναται νά δοθή 

'·: ή γένη ύπ' αύτου δυνάμει οιασδήποτε τών προαναφερθείσα) ν διατά
ξεων δύναται νά γενή ώς συνδεδυασμένον εγγραφον και νά υπο
γραφή υπ' άύτοϋ εϊτε ύπό την ιδιότητα του ώς Διευθυντού είτε ύπό 
τήν Ιδιότητα του ώς Εφόρου είτε ύπ' άμφοτέρας τάς Ιδιότητας 
ταύτας. 

(3) Δια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου— 
«αρμοδιότητες» σημαίνει τάς εις τον Δίευθυντήν ή τον "Εφορον 

χορηγουμένάς εξουσίας και επιβαλλόμενα καθήκοντα δυνάμει τών 
διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε ετέρου νόμου επι
βάλλοντος οιονδήποτε φόρον, αντιστοίχως' 

; «"Εφορος» σημαίνει τόν επιφορτισμένων με τ ά της εφαρμογής οιου
δήποτε ετέρου Νόμου επιβάλλοντος οιονδήποτε φόρον λειτουργό ν, 
ύφ' οιονδήποτε τίτλον δυνατόν Όδτος νά καλήται έν αύτω. 
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4.—(1) Ό Διευθυντής είναι υπεύθυνος δια την καλήν και πιστήν Διευθυντής 
έφαρμογήν τοΟ παρόντος Νόμου, έιτί τούτω δε δύναται να προβαίνη * "

ι υ
^ £ ^ 

εις πάσαν ένέργειαν ην ήθελε κρίνει άναγκαίαν ή σκόπιμον διά τήν ρητον. 
έφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος.Νόμου. 

(2) Παν πρόσωπον ασκούν καθήκοντα ή τελούν εν τη υπηρεσία 
της εφαρμογής του παρόντος Νόμου, υποχρεούται να θεωρή και 
τηρή ώς απόρρητον και έμπιστευτικόν παν στοιχεΐον περιερχόμενον 
εις γνώσιν αύτου, πάσαν φορόλογικήν δήλωσιν ώς καΐ παν εγγρα-
φον ή. φορολογικόν κατάλογον άναφερόμενον εις το άντικείμίενον , 
φόρου οιουδήποτε προσώπου καί, έκτος εάν εχη ήδη υπογράψει τήν 
έν τω εκάστοτε εν Ίσχύϊ περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμω 
προνοουμένην δήλωσιν, θά υπογραφή τήν επί τούτω καθορισθεΐσαν 
δήλωσιν ενώπιον δι'καστου τοΟ Επαρχιακού Δικαστηρίου. 

(3) Πρόσωπον λαμβάνον γνώσιν στοιχείου τινός ή έχον έν τη 
κατοχή ή ιάπό τον. ελεγχον. άύτοΟ ή δυνάμενον να πληροφορηθή τό 
περιεχάμενον 'έγγραφου, φοροίλογικής 'δηλώσεως ή φορολογικού 
καταλόγου αναφερομένου ε'ις τό άντίκείμενον τοΟ φόρου οιουδήποτε 
προσώπου υποχρεούται να άπέχη κατά πάντα χρόνον, άπό πάσης 
μεταδόσεως ή κοινοποιήσεως ή απόπειρας μεταδόσεως ή κοινοποιή
σεως του περιεχομένου τούτων, έκτος εις περιπτώσεις καθ' ας ή 
μετάδοσις ή κοινο'ποίησις γίνεται διά τους σκοπούς του παρόντος 
Νόμου : 

Νοείται δτι ό Υπουργός των Οικονομικών δύναται προς τό δημό
σιον συμφέρον νά εξουσιοδότηση τήν μετάδοσιν ή κοινοποίησα/ των 
είρη μένων στοιχείων ή του περιεχομένου τοιούτων έγγραφων, φορο
λογικών δηλώσεων και καταλόγων, εις πρόσωπον ή πρόσωπα ατινα 
ήθελεν οδτος ειδικώς καθορίσει. 

(4) 'Οσάκις, δυνάμει συμβάσεως γενομένης 'μετά της Κυβερνή
σεως οιασδήποτε χώρας βάσει των διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε 
έν ίσχύϊ Νόμου, πρσβλέπηται παροχή εκπτώσεως άναφορικώς προς 
τήν καταβολήν φόρου έν τή Δημοκρατία ή οσάκις ή επιβολή φόρου 
τινός υπόκειται, κατά τάς διατάξεις του επιβάλλοντος τούτον Νόμου, 
εις ε'κπτωσιν άναφορικώς προς φόρον καταβληθέντα ή καταβλητεον 
επί του Ίδιου 'αντικειμένου φόρου εν τινι χώρα ήτις παρέχει αμοιβαίας 
αντιστοίχους εκπτώσεις, ή ύπό του παρόντος άρθρου επιβαλλομένη 
ύποχρέωσις προς τήρησιν του απορρήτου ουδόλως παρακωλύει τήν 
προς τάς αρμοδίας αρχάς της Κυβερνήσεως της έν λόγω χώρας 
κοινοποίησα/ στοιχείων ατινα κρίνονται αναγκαία διά τον καθορισμόν 
της έν έ'κάστη. περιπτώσει παράσχετέας εκπτώσεως δταν δ υποκεί
μενος εις φόρον αίτήται εκπτωσιν εκ του έν τή Δημοκρατία ή έν 
τή εΐρημ&νη χώρ<χ καταβλητέου φόρου. 

Μέρος 11.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑΙ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ 

. 5.—(1) Παν πρόσωπον υπόχρεων εϊς καταίβολήν φόρου οφείλει, Είδοποίησις 
έν έ'κάστω φορολογικω ετει, νά.δίδη είς τον Διευθυντή ν, πρό της περίφόρο
καθωρισμένης ημερομηνίας, ειδοποίησα/ περί της τοιαύτης του ύπο λογικής 
χρεώσεως : S ^ ^ 
 Νοείται δτι δεν είναι αναγκαία ή ύπό προσώπου τινός έπίδοσις λογικοί 
τοιαύτης ειδοποιήσεως, εάν κατά τό αμέσως προηγούμενον τοϋ φόρο

 δι
ι
λώσει

ζ· 
λογικού έ'τους 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, υπσβάλη δήλωσιν του αντικειμένου του 
φόρου και τοιαύτα στοιχεία οία δυνατόν νά άπαιτηθώσι διά τους 
σκοπούς του νόμου δυνάμει του οποίου επεβλήθη ό φόρος. 
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(3) Αϊ δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος άρθρου άπαιτού
μεναι δηλώσεις δέον νά είναι έν τύπω έγκεκριμένω ύπό του Διευ
θυντού. ' 

Δηλώσεις 6.— (1) 'Παν πρόσωπον δπερ, κατά τάς διατάξεις τοΟ εδαφίου (2), 
εργοδοτών δυνατόν να κληθή ύπό τού* Διευθυντού σπως υπσβάλη κατάστασιν 
καΐ άλλων „ „ c ' «■', , , i ^ ι\ ν c ' A _s_ 
προσώπων. τ ω ν ^ν τΐΐ υπηρεσία αυτού προσώπων, οφείλει όπως δωση προ της 

καθωρισμένης ημερομηνίας είς τον Διευθυντήν είδοποίησιν περί της 
τοιαύτης του υποχρεώσεως : 

Νοείται δτι πρόσωπον τι, δπερ, συμμορφούμενον προς τάς διατά
ξεις του επιβάλλοντος τον φόρον νόμου η του παρόντος Νάμου, υπέ
βαλε τοιαύτην δήλωσιν εντός του αμέσως προηγουμένου φορολο
γικού ε'τους, δεν οφείλει νά συμμορφωθή προς τάς διατάξεις του 
παρόντος εδαφίου. 

(2) Ό Διευθυντής δύναται νά απαίτηση παρά παντός εργοδότου 
δπως, εντός προθεσμίας ειδικώς καθοριζομένης ύπό του Διευθυντού 
έν ειδοποιήσει επιδιδόμενη προς τον έργοδότην, έτοιμάση και παρα
δώση αύτω κατάστασιν περιέχουσαν άναφορικώς προς οιονδήποτε 
έτος— 

(α) τά ονόματα και τόν τόπον της διαμονής τών έν. τη υπη
ρεσία αύτου προσώπων' καΐ 

(β) τήν άμοιβήν τήν καταβαλλομένην εις τά τοιαύτα πρόσωπα 
άναφορικώς προς τήν ύπηρεσίαν ταύτην, εξαιρέσει προσώ
πων άτινα, βάσει τών διατάξεων του έπιβαλόντος τόν φόρον 
νόμου, δέν υπέχουν φορολογικήν ύποχρέωσιν : 

Νοείται δτι ό εργοδότης δέν θά υπόκειται είς οιανδήποτε κύρωσιν 
διά τήν εκ της τοιαύτης καταστάσεως παράλειψιν του ονόματος ή 
του τόπου διαμονής προσώπου τελούντος κατά το Ιτος εκείνο έν 
τη υπηρεσία αύτου και μή εργαζομένου άλλαχου, εάν ό Διευθυντής, 
κατόπιν έρεύνης, πεισθή δτι τό πρόσωπον τούτο δέν έχει φορολο
γητέον άντικείμενον φόρου. 

(3) Ό έν έδαφίω (2) ορός «αμοιβή» περιλαμβάνει πληρωμάς ύπό 
μορφήν μισθού, ημερομισθίων, αμοιβής δι' ύπερωριακήν έργασίαν, 
φιλοδωρημάτων, επιδομάτων, μεριδίων επί τών κερδών, τυχηρών, 
δικαιωμάτων, προμηθειών ή συντάξεων, ώς και τήν έτησίαν άξίαν 
(καθοριζομένην βάσει της τρεχούσης αγοραίας τιμής) διαμονής, 
καταλύματος, στέγης, διατροφής ή έτερου τυχηρου ή επιδόματος, 
χρηματικού ή μή, χορηγουμένων διά μισθωτάς υπηρεσίας. 

(4) 'Οσάκις εργοδότης είναι οργανισμός προσώπων, ό διευθυντής 
ή έτερον πρόσωπον ασκούν εξουσίας διευθυντού θεωρείται δτι είναι 
ό εργοδότης διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου καΐ έν περι
πτώσει εταιρείας, πας διευθυντής αυτής ή πρόσωπον άσχολούμενον 
με τήν διεύθυνσιν ταύτης θεωρείται δτι εΐναι μισθωτός. 

(5) 'Οσάκις είς περίπτωσιν προσώπου υπόχρεου είς τήν καταβο ' 
λήν φόρου δέν υπεβλήθη δήλωσις του αντικειμένου του φόρου ή οσά
κις υπεβλήθη ή τοιαύτη δήλωσις αλλά υπάρχει εύλογος υποψία δτι 
αυτή εΐναι ανακριβής ό Διευθυντής δύναται νά απαίτηση παρά παν
τός προσώπου ασκούντος έμπορικήν ή βιομηχανικήν έπιχείρησιν, επι
τήδευμα ή βιοτεχνίαν, έλευθέριον ή άλλο τι επάγγελμα, δπερ έν τη 
συνήθει διεξαγωγή τούτου εισπράττει ή κατακρατεί χρήματα ύπό 
συνθήκας συνεπαγομένας τήν καταβολή ν τόκου επί τών χρημάτων 
τούτων και παρά παντός προσώπου ασκούντος τραπεζικήν έπιχεί
ρησιν, όπως έτοιμάση και ύποβάλη αύτω κατάστασιν δεικνύουσαν 
τους τόκους τους καταβληθέντας ή πιστωθέντας υπέρ του περί οδ 
ό λόγος υπόχρεου εις καταβολήν φόρου προσώπου κατά τήν διάρ
κειαν ειδικώς καθοριζομένου φορολογικού έτους. 
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(6) Ό Διευθυντής δύναται να απαίτηση παρ' οιουδήποτε προσώ
που δπως έφοδιάση α6τόν δια δηλώσεως παρεχούσης πλήρη στοιχεία 
οιουδήποτε ποσού, καταβαλλομένου ύπ' αυτού εις οιονδήποτε έτερον 
πρόσωπον εν οίωδήποτε ετει, δυναμένου να θεωρηθή ώς εισόδημα 
του λαμβάνοντος τούτο προσώπου. 

(7) Αϊ κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου άπαιτούμεναι 
δηλώσεις καΐ καταστάσεις υποβάλλονται επί εντύπου εγκριθέντος 
ύπό του Διευθυντού. 

7.—(1) Όσάκις εμπορική ή βιομηχανική τις έπιχείρησις, έπιτή Φορολογικοί 
δευμα ή βιοτεχνία, έλευθέριον ή άλλο τι επάγγελμα άσκήται άπό δηλώσεις ύπό 
κοινού ύπό δύο ή πλειόνων προσώπων συνεταιρισμών 

(partner
(α) τό άντικείμενον φόρου παντός εταίρου εκ τοΰ συνεταιρισμού ships), 

θεωρείται το μερίδιον εις δ ούτος έδικαιοΰτο κατά το φορο
λογικόν έτος επί τού εισοδήματος του συνεταιρισμού, τοΰ 
τοιούτου εισοδήματος έξευρισκομένου και υπολογιζόμενου 
συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ έπιβαλόντος τόν φόρον νόμου, 
και περιλαμβάνεται εν τη δηλώσει, όμοΰ μετά των άλλων 
αντικειμένων φόρου αύτοΰ, τη ύποβληθησομένη ύπό τοΰ τοι
ούτου εταίρου δυνάμει των διατάξεων τού παρόντος Νόμου' 

(β) ό πρώτος τή τάξει εταίρος, ήτοι ό εκ των εταίρων των δια
μενόντων ιέν τη Δημοκρατία— 

(i) ό αναφερόμενος πρώτος έν τή εταιρική συμβάσει" ή 
(ii) μη ύπαρχούσης τοιαύτης συμβάσεως ό εταίρος ούτινος 

το δνομα είναι το πρώτον ή το μόνον τό όποιον ανα
φέρεται έν τη συνήθει εταιρική επωνυμία ή τοΰ 
οποίου τό δνομα έν τω έντύπω έγγραφης τοΰ συνεται
ρισμού αναφέρεται κατά προτεραιότητα τοΰ ονόματος 
τών λοιπών εταίρων' ή . 

(iii) είναι ό κύριος ομόρρυθμος εταίρος, εάν ό αναφερό
μενος ώς πρώτος τή τάξει εταίρος δέν είναι ομόρρυ
θμος εταίρος, 

παραδίδει όσάκις τοΰτο άπαιτήται ύπό τοΰ Διευθυντού,, δή
λωσιν τοΰ αντικειμένου φόρου τοΰ συνεταιρισμού δι' οιονδή
ποτε έτος έφ' οδ αντικειμένου επεβλήθη φόρος, τοΰ τοιούτου 
αντικειμένου φόρου υπολογιζόμενου συμφώνως ταΐς διατά
ξεσι τοΰ έπιβαλόντος τόν φόρον νόμου, καΐ δηλοΐ έν αύτη τά 
ονόματα και τάς διευθύνσεις τών λοιπών εταίρων όμοΰ μετά 
τοΰ ποσοΰ τοΰ μεριδίου τοΰ ώς εΐρηται αντικειμένου φόρου 
εις δ έδικαιοΰτο έκαστος έταΐρος διά τό έν λόγω έτος και 
τήν ύφισταμένην διά γάμου σχέσιν μεταξύ οιωνδήποτε δύο 
τών έτερων. 

(2) Όσάκις ούδεις έταΐρος διαμένη έν τη Δημοκρατία, οιαδήποτε 
δήλωσις αναγκαία κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου ετοι
μάζεται και επιδίδεται ύπό τοΰ έν τη Δημοκρατία διαμένοντος πλη
ρεξουσίου, αντιπροσώπου, διευθυντού ή εκπροσώπου τοΰ συνεται
ρισμού. 

8. Σύνδικοι ή παραλήπται, επίτροποι, έκτελεσταΐ διαθήκης ή δια Φορολογικοί 
χειρισταί περιουσίας ή κηδεμόνες έμπεπιστευμένοι τήν διεύθυνσιν, δηλώσεις 
έλεγχον ή διαχείρισιν περιουσίας ή άλλης τινός επιχειρήσεως έκ επιτρόπων, 
μέρους προσώπου τινός ευθύνονται διά τήν διενέργειαν πάσης πρά κλ·π· 
ξεως ής ή ενέργεια απαιτείται ύπό τοΰ παρόντος Νόμου επί τω τέλει 
βεβαιώσεως και καταβολής φόρου επιβληθέντος επί αντικειμένου 
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Φορολογικαί 
δηλώσεις 
προσώπου 
διαμένοντος 
έκτος της 
Δημοκροαίας. 

φόρου τελούντος ύπό την διεύθυνσιν, ελεγχον ή διαχείριση/ αυτών, 
είδικώτερον δε όφείλουσιν δπως, τή απαιτήσει του Διευθυντού, έτοι
μάζωσι και παραδίδωσι φορολογικήν δήλωσιν άναφορικώς προς 
ειδικώς καθοριζόμενον φορολογικόν τι έτος. 

9.—(1) Πας επίτροπος, κηδεμών, ή πας πληρεξούσιος, πράκτωρ, 
αντιπρόσωπος, σύνδικος, διαχειριστής ή θεματοφύλαξ προσώπου μή 
διαμένοντος εν τη Δημοκρατία (ιέν τοις κατωτέρω έν τω παρόντι 
άρθρω αναφερομένου ώς «πρόσωπον μή διαμένον έν τη Δημοκρα
τία»), εϊτε οδτος λαμβάνει ή εισπράττει τό άντικείμενον φόρου του 
μή διαμένοντος έν τη Δηίμοκρατία προσώπου είτε δχι,..ευθύνεται δια 
τήν διενέργειαν πάσης πράξεως ήτις απαιτείται ύπό του παρόντος 
Νόμου έπί τω τέλει βεβαιώσεως κάί καταβολής φόρου επιβληθέντος 
έπί του αντικειμένου φόρου του μή' διαμένοντος έν τη Δημοκρατία 
προσώπου, είδικώτερον δε οφείλει δπως, τή απαιτήσει του Διευ
θυντού, έτοϋμάζη και παραδίδη φορολογικήν δήλωσιν άναφορικώς 
προς ειδικώς καθοριζόμενον φορολογικόν τι έτος. 

(2) Εις περιπτώσεις, καθ' άς πρόσωπον τι μή διαμένον έν τή Δημο
κρατία διεξάγει εργασίας μετά προσώπου διαμένοντος ή διεξάγον
τος εργασίας έν τη Δημοκρατία και ό Διευθυντής κρίνει δτι λόγω 
της στενής σχέσεως μεταξύ του'διαμένοντος ή διεξάγοντος έργασίαν 
έν τή Δημοκρατία προσώπου και του μή διαμένοντος έν τή Δημο
κρατία προσώπου και του ουσιαστικού έλεγχου ό όποιος ασκείται 
ύπό του δευτέρου έπί τοϋ πρώτου, ή πορεία, τών μεταξύ των προ
σώπων τούτων εργασιών ήδύνατο νά διευθετηθή και διηυθετήθη κατά 
τρόπον ώστε αί έργασίαι αί διεξαγσμέναι ύπό του διαμένοντος ή 
διεξάγοντος εργασίας έν τη Δημοκρατία προσώπου ώς έκ της σχέ
σεως αύτου μετά του μή διαμένοντος έν τή Δημοκρατία προσώπου 
ουδέν άντικείμενον φόρου άπέφερον, ή άπέφερον άντικείμενον φόρου 
κατώτερον του συνήθως αναμενόμενου δπως πρόκυψη έ κ τών τοι
ούτων εργασιών, τό διαμένον ή διεξάγρν έργασίαν έν τή Δημοκρατία 
πρόσωπον οφείλει, δταν τούτο άπαιτηθή ύπό του Διευθυντού, νά 
έτοιμάση και νά παραδώση δήλωσιν του.αντικειμένου φόρου του έν 
λόγω μή διαμένοντος έν τή Δημοκρατία προσώπου bi οιονδήποτε 
ειδικώς καθοριζόμενον. έτος ώς ιέάν τό διαμένον ή διεξάγον έργασίαν 
έν τή Δηίμοκρατία πρόσωτιον ήτο αντιπρόσωπος τοΰ μή διαμένοντος 
έν τή. Δημοκρατία προσώπου. 

(3) Εις περιπτώσεις καθ8 ας ό Διευθυντής κρίνει δτι τό αληθές 
ποσόν του αντικειμένου φόρου οιουδήποτε προσώπου 'μή διαμένοντος 
έν τή Δημοκρατία και συναλλαττομένου μετά προσώπου διαμένοντος 
ή διεξάγοντος εργασίας έν' τή Δημοκρατία δεν δύναται άνά π:ασαν 
περίπτωσιν νά έξακριβώθή ευκόλως, ό Διευθυντής δύναται νά απαί
τηση παρά του διαμένοντος ή διεξάγοντος εργασίας έν τή Δημο
κρατία προσώπου δπως εντός τής έν τή ειδοποιήσει καθοριζομένης 
προθεσμίας έφσδιάση αυτόν διά καταστάσεων ή στοιχείων τών εργα
σιών αί όποΐαι διεξήχθησαν ύπό του μή διαμένοντος έν τή Δημο
κρατία προσώπου μέσω ή όμου μετά του διαμένοντος ή διεξάγοντος 
εργασίας έν τή Δημοκρατία προσώπου καθ' οιονδήποτε ειδικώς 
καθοριζόμενον έ'τος, δύνοτται δε νά ύπολογίση τό άντικείμενον φόρου 
του μή διαμένοντος έν τή Δημοκρατία προσώπου έπί δικαίας και 
ευλόγου ποσοστιαίας αναλογίας του ολικού του κύκλου τών οΰτω 
γενομένων εργασιών": 

Νοείται δτι τό ϋψος τής ποσοστιαίας αναλογίας καθορίζεται έν 
εκάστη τοιαύτη περιπτώσει αναλόγως τής φύσεως τών εργασιών. 

(4.) Όσάκις δυνάμει τών διατάξεων του έπιβαλόντος τόν φόρον 
νόμου πρόσωπον μή διαμένον έν τή Δημοκρατία φορολογήται έπ' 
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ονόματι οιουδήποτε πληρεξουσίου, πράκτορος, αντιπροσώπου, συν
δίκου ή παραλήπτου, διαχειριστοϋ ή' θεματοφύλακος άναφορικώς 
προς κέρδη ή άλλα οφέλη προκύπτοντα εκ της πωλήσεως εμπορευ
μάτων η προϊόντων βιομηχανοποιηθέντων ή παραχθέντων έκτος της 
Δημοκρατίας.ύπό του μη διαμένοντος έν τη Δημοκρατία προσώπου,, 
τό πρόσωπον έπ' ονόματι του οποίου τό μη διαμένον έν τη Δημο
κρατία πρόσωπον όϋτω φορολογείται, δύναται, εάν θεώρηση τούτο 
εϋλογον, να ζητήση παρά του Διευθυντού δπώς ή φορολογία των 
τοιούτων κερδών ή οφελών γίνη ή τροποποιηθη βάσει τών κερδών 
ατινα ευλόγως δύναται τις νά άι/αμείνη δτι θά έπορίζέτο έμπορος 
τις η, εις περιπτώσεις καθ' ας τά εμπορεύματα μετεπώλήθησαν ύπό, 
του βιομηχάνου ή παράγωγου ή έκ μέρους αυτών, μεταπωλητής · 
τις δστις'ήγόρασε ταύτα απ' ευθείας τιαρά του βιομηχάνου ή παρά
γωγου και έπί τη προσαγωγή αποδείξεως ίκανοποιούσης τον Διευ
θυντήν περί του ποσοΰ τών κερδών επί της ανωτέρω βάσεως, ή φορο
λογία θά γίνηται ή τροποποιήται αναλόγως. 

10. Τό πρόσωπον δπερ, συμφώνως προς τάς διοττάξεις του νόμου Επίτροποι 
δυνάμει του οποίου επεβλήθη ο φόρος, υπόκειται εις φορολογίαν δι" υπεύθυνοι δια · 
άνίκανόν τι πρόσωπον, ή έπ' ονόματι του οποίου πρόσωπον μη δια Τ.α πΡοσωπα 

, ,  r
A ' ν τ t rn ' ■ ο ί < ατινα έκπρο

μενον εν τη Δημοκρατία φορολογείται, είναι υπευθυνον. δια τήν οωποοσιν. 
διενέργειαν πασών τών αναγκαίων δυνάμει του παρόντος Νόμου 
πράξεων διά τήν φορολογίαν του αντικειμένου φόρου παντός προ ' 
σώπου εκπροσωπουμένου ύπ' αύτου* και διά τήν κατάβολήν του έπ' 
αύτου επιβληθέντος φόρου. 

11. Παν πρόσωπον δπερ ΰφ' οιανδήποτε Ιδιότητα έλαβε κατά τίνα Δελτία 
τρόπον άντί'κείμενόν τι φόρου ανήκον εις οιονδήποτε έτερον πρό ατινα δέον 
σωπον, δπερ είτε δεν διαμένει έν τη Δημοκρατία εϊτε εΐναι άν.ίκανον να έτοιμα

, ^ ,  > £ , Γ , · , , , ι | ΙΓ . Γ χ . r . ζωνται υπό 
πρόσωπον, οφείλει, οσάκις εντέλλεται προς τούτο δι ειδοποιήσεως αντιπρο. 
του Διευθυντού, νά έτοιμάζη και παραδίδη ^αύτώ, εντός της έν τη σώπων. 
τοιαύτη ειδοποιήσει αναγραφομένης προθεσμίας, δελτίον έν τω. τύπω 
τω έγκεκρίμένω ύπό του Διευθυντού όπογεγραμμένον ύπ' αύτου και 
περιέχον— 

(α) αληθή και ακριβή δήλωσιν παντός τοιούτου αντικειμένου 
φόρου δι' οιονδήποτε ειδικώς καθοριζόμενον φορολογικον · 
έτος" και ' . 

(β) τό δνομα και ;τήν διεύθυνσιν παντός προσώπου εις δ τοϋτο 
ανήκει. 

12. Ό διευθυντής ή έτερον πρόσωπον άσκουν τήν διεύθυνσιν έκά Διευθυνταΐ 
στου νομικού προσώπου ευθύνεται διά τήν ύποβολήν δηλώσεως και νομικών 
τήν διενέργειαν πασών τών άλλων αναγκαίων, δυνάμει του παρόντος προσώπων. 
Νόμου, πράξεων και διαβημάτων διά τήν βεβαίωσιν και κατάβολήν 
του έπί τοιούτων νομικών προσώπων επιβληθέντος φόρου. 

Μέρος 111.ΒΕΒΑΙΩΣ1 Σ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
13.(1) Ό Διευθυντής προβαίνει είς τήν βεβαίωσιν της φορολο ·ο Διευθυντής 

γίας παντόςπροσώπου έπί του αντικειμένου φόρου του όποιου έχει προβαίνει έίς 
έπιβληθή φόρος, τό ταχύτερον ευθύς μετά. τήν πάροδον της προθέ τήν βεβαίωσιν 
σμίας της ορισθείσης διάτήν ύπό του τοιούτου προσώπου παράδοσιν '"^Φ0Ρολο~ 
της δηλώσεως του. ν α ' 

(2) Εις περιπτώσεις καθ' ας πρόσωπον τι έπέδωκε δήλωσιν, ό 
Διευθυντής δύναται— 

(α) νά άποδεχθή τήν δήλωσιν καΐ νά φορολόγηση βάσει ταύτης' 
, ή ■ · · ■ : · ' . ■ ■ ■ 
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Φορολογία 
αντιπροσώ
πων κ.λ.π. 
ανικάνων 
καΐ μή διαμε
νόντων έν.τβ 
Δημοκρατία 
προσώπων. 

Πρόσωπα 
αποβιώσαντα. 

"Αντιπρόσω
πος άστικώς 
ανεύθυνος. 

'Εκπτώσεις. 

(β) νά άρνηθή νά άποδεχθή την δήλωσιν καΐ να όρίση, κατά 
την, κρίσιν αύτοΰ, το ποσόν του αντικειμένου φόρου και νά 
φορολόγηση τό πρόσωπον τοΰτο αναλόγως. 

(3) Εις περιπτώσεις καθ' ας πρόσωπον τ ι δεν έπέδωκε δήλωσιν 
και ό Διευθυντής κρίνει δτι τό πρόσωπον τούτο υπέχει ύποχρέωσιν 
καταβολής φόρου επιβληθέντος έπί τίνος αντικειμένου φόρου, ούτος 
δύνοπαι νά όρίση, κοττά την κρίσιν αύτοΰ, το ποσόν του αντικει
μένου φόρου και νά φορολόγηση το πρόσωπον τοΰτο αναλόγως της 
φύσεως και του ύψους των εργασιών αύτοΰ: 

Νοείται: δτι, ή τοιαύτη φορολογία ουδόλως επηρεάζει οιανδήποτε 
έτέραν εύθύνην ην δύναται νά ύπέχη. τό τοιούτον πρόσωπον ώς εκ 
της αρνήσεως, παραλείψεως ή αμελείας παραδόσεως δηλώσεως. 

14.—(1) Ή βεβαίωσις του ποσού" του φόρου επί αντικειμένου φόρου 
ανήκοντος εις άνίκανον ή μή διαμένον εν τή Δημοκρατία πρόσωπον 
γίνεται έπ' ονόματι του επιτρόπου, κη'δεμόνος, πληρεξουσίου, πρά
κτορος, αντιπροσώπου, συνδίκου, διαχειριστοΰ ή θεμοττοφύλακος 
αύτοΰ. . 
. (2) Πάν πρόσωπον διαμένον έν τη Δημοκρατία, πάς αντιπρόσωπος, 

επίτροπος, ενυπόθηκος οφειλέτης ή έτερον πρόσωπον έμβάζονή κατα
βάλλον αμέσως ή εμμέσως εις πρόσωπον μή διαμένον έν τη Δημο
κρατία άντικείμενόν τ ι φόρου ποριζόμενον εκ τίνος πηγής έν τη 
Δημοκρατία λογίζεται αντιπρόσωπος του μή διαμένοντος ;έν τη Δημο
κρατία προσώπου και φορολογείται καΐ καταβάλλει φόρον έπί τοΰ 
έν τω έπιβαλόντι τόν φόρον νόμω καθοριζομένου φορολογικού συν
τελεστού δι ' εταιρείας ή άλλους μετά ή άνευ νομικής, προσωπικό
τήτος οργανισμούς: 

Νοείται δτι, έπί τή υποβολή ενστάσεως κοπά της τοιαύτης φορο
λογίας, έάν τό μή διαμένον έν τή Δημοκρατία πρόσωπον μετέπειτα 
ύποβάλη δήλωσιν απάντων των έν τή Δηιμοκρατία ποριζσμένων όπ* 
αυτού αντικειμένων φόρου, ή γενομένη φορολογία αναθεωρείται, ό 
δέ πληρωτέος φόρος υπολογίζεται έπί των φορολογικών συντελεστών 
των προβλεπομένων διά φυσικά πρόσωπα έν τω έπιβαλόντι τόν φόρον 
νόμω. 

15. 'Οσάκις πρόσωπον τ ι άποβιώση, οι νόμιμοι αυτού αντιπρό
σωποι θά είναι υπεύθυνοι διά τήν διενέργειοα/ πασών των πράξεων 
άς ό αποβιώσας θά ύπεχρεοΰτο, έάν έζη, νά διενεργήση δυνάμει τοΰ 
παρόντος Νόμου : 

'Νοείται δτι, ε'ίς περίπτωσιν προσώπου αποβιώσαντος εντός τοΰ 
έτους τοΰ προηγουμένου τοΰ φορολογικού έτους, έάν ό νόμιμος αύτοΰ 
αντιπρόσωπος διάνείμη τήν περιουσίαν αύτοΰ πρό της ενάρξεως τοΰ 
φορολογικού έτους, ό τοιούτος νόμιμος αντιπρόσωπος του θά εύθύ
νηται διά τήν καταΐβολήν τοΰ φόρου τοΰ πληρωτέου κατά τάς δια
τάξεις τοΰ έπιβαλόντος τον φόρον νόμου. 

16. Πάν πρόσωπον υπόχρεων δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου είς τήν 
έκ μέρους έτερου προσώπου καταβολήν φόρου δύναται νά παρα
κράτηση εκ των χρημάτων τών περιερχομένων είς χείρας αύτοΰ έν 
τή ίδιότητί του ώς αντιπροσώπου τοΰ έν λόγω έτερου προσώπου, 
ποσόν επαρκές διά τήν πληρωμήν αύτοΰ και δεν υπέχει οίανδήποτε 
άστικήν εύθύνην ενοα/τι παντός προσώπου διά πασαν πληρωμήν γενο
ιμένην δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου. 

17. Ό Διευθυντής, κατά τόν καθορισμόν τοΰ αντικειμένου φόρου 
ή τοΰ ποσοΰ τοΰ έπ' αύτοΰ έπι'βληθέντος φόρου άναφορικώς προς 
οιονδήποτε φορολσγικόν έτος, χωρεΐ είς τοιαύτας φορολογικάς άπαλ
λαγάς ή επιτρέπει τοιαύτας εκπτώσεις εκ τοΰ αντικειμένου τοΰ 
φόρου ή τοΰ ποσού τοΰ πληρωτέου φόρου, περιλαμβανομένης καί της 
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παροχής εκπτώσεως λόγω διπλής φορολογίας ή λόγω του ότι κατε
βλήθη ή είναι πληρωτέος φόρος εν τινι χώρα ένθα παρέχονται αμοι
βαίως αντίστοιχοι εκπτώσεις ώς διαλαμβάνεται εν άρθρω 33, οίας 

'επιτρέπει ό έπιβαλών τον φόρον νόμος ή οιαδήποτε σόμβασις γενο
μένη βάσει των διατάξεων τούτου επί τω τέλει αποφυγής διπλής * 
φορολογίας. 

18.—(1) Άφου συμπληρωθή ή βεβαίωσις του φόρου, ό Διευθυντής Κατάλογοι 
ετοιμάζει καταλόγους ('εν τω παρόντι Νόμω αναφερομένους ώς ψορολογου
«Φαρολογικοΐ Κατάλογοι») των εις φόρον υποκειμένων προσώπων. ^

ενων
· 

(2) Οι φορολογικοί κατάλογοι περιέχουν τά ονόματα καΐ τάς 
διευθύνσεις των εις φόρον υποκειμένων προσώπων, τό άντικείμενον 
φόρου, τό ποσόν του πληρωτέου ύφ' εκάστου προσώπου φόρου καΐ 
τοιαύτα έτερα στοιχεία ώς ό Διευθυντής ήθελε κρίνει αναγκαία. 

19. Εις εκαστον πρόσωπον, οΰτινος τό όνομα αναγράφεται έν τοις Έπίδοσις 
φοραλογικοΐς καταλόγοις, επιδίδεται, εντολή του Διευθυντού, είτε είδοποιή
διά προσωπικής επιδόσεως είτε διά συστηίμένης επιστολής, εΐδοποίη ?^

ς
£

ρ1 

σις, απευθυνόμενη εις την συνήθη προσώπικήν ή ιέπαγγελματικήν φόρου προς 
αύτου διαμονήν, δηλοϋσα τό άντικείμενον του φόρου καΐ τό ποσόν τούςφορολο
του πληρωτέου φόρου και έφιστώσα τήν προσοχήν αύτου επί των γουμένους. 
δυνάμει τοΰ* άρθρου 20 δικαιωμάτων αύτου. 

20.— (1) 'Παν πρόσωπον τό όποιον αμφισβητεί τήν εις αυτό έπιβλη Ενστάσεις 
θεΐσαν φορολογίαν, δύναται, δι

1 έγγραφου ειδοποιήσεως ενστάσεως, κατά της 
να άποταθή εις τον Διευθυντήν προς έπανεξέτασιν καΐ άναθεώρησιν φορολογίας. 
αυτής. Ή εΐδοποίησις αυτή δέον όπως εκθέτη επακριβώς τους λόγους 
της ενστάσεως του είς τήν φορολογίαν, έκτος δέ έάν άλλως προ
βλέπηται εν οίωδήποτε έτέρω νόμω, δέον όπως αυτή δόθή ουχί βρα
δύτερον του τέλους του μηνός ό όποιος έπεται του μηνός έν τω 
όποίω ή έν τω άρθρω 19 αναφερομένη είδοποίησις εδόθη είς τό πρό
σωπον τούτο : 

Νοείται ότι, ό Διευθυντής, όταν ίκανοποιηθή ότι, λόγω απουσίας 
•έκ τής Δημοκρατίας, ασθενείας ή άλλης ευλόγου αίτιας, τό αμφι
σβητούν τήν φορολογίαν πρόσωπον έκωλύθη του να δώση τήν ειδο
ποίησα/ ενστάσεως εντός τής ρηθείσης προθεσμίας, χορηγεί εϋλογον 
υπό τάς περιστάσεις παράτασιν τής προθεσμίας ταύτης. 

(2) ΟΙ δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) λόγοι ενστάσεως 
κατά τής επιβληθείσης φορολογίας δύνανται, έκτος εάν ή αντίθετος 
πρόθεσις ρητώς έκτίθηται έν τω έπιβαλόντι τον φόρον νόιμω, νά 
περιλαμβάνουν και Ίσχυρισμόν περί εσφαλμένης ασκήσεως κατά τήν 
έπιβολήν τής φορολογίας οιασδήποτε διακριτικής εξουσίας χορηγη
θείσης υπό του έπιβαλόντος τον φόρον νόμου εις τον δηιμόσιον λει
τουργόν τον έμπεπιστευμένον με τά τής εφαρμογής του ρηθέντος 
νόμου. 

(3) "Αμα τή λήψει τής έν έδαφίω (1) αναφερομένης ενστάσεως, 
ό Διευθυντής δύναται— 

(α) νά ζητήση παρά του ύποβαλόντος τήν ενστασιν προσώπου 
όπως εντός ειδικώς καθοριζομένης προθεσμίας προσαγάγη 
τοιαύτα στοιχεία προς τον σκοπόν εξακριβώσεως του ποσού 
του αντικειμένου φόρου οΐα ό Διευθυντής ήθελε κρίνει αναγ
καία, ώς— 

(ί) λογαριασμούς ίκανοποιουντας τον Διευθυντήν, οΐτι
νες έξηλέχθησαν ύπό ανεξαρτήτου έπαγγειλματίου λο
γιστοΰ, εγκεκριμένου προς τούτο ύπό του Υπουργού 
Οικονομικών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26· 
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(ϋ) λογιστικά βιβλία, έγγραφα κα ι λοιπά αποδεικτικά 
στοιχεία, αντίγραφα τραπεζικών και άλλων λογαρια
σμών άφορώντων εις το άντικείμενον φόρου, ή τό άντι. 
κείμενον φόρου πάντων τών έξ αύτου έξη ρτη μένων 
προσώπων" 

(iii) καταστάσεις δεικνύουσας, καθ' ώρισμένην τινά ήμε
ρομηνίαν, πλήρεις λεπτομέρειας τοΟ ενεργητικού καΐ 
παθητικού της προσωπικής ή επαγγελματικής περιου
σίας, ή αμφοτέρων, εϊτε εν τη Δημοκρατία είτε άλλα
χου, τοΟ ένισταμένου προσώπου ή παντός έξ αύτοΟ 
έξηρτημένου προσώπου, ώς και τοιαύτας ετέρας συμ
πληρωματικός αποδείξεις ή άλλας λεπτομέρειας οίας 
ό Διευθυντής ήθελε κρίνει αναγκαίας" 

(β) νά καλέση τό ένιστάμενον πρόσωπον δπως έμφανισθή ενώ
πιον αύτου προς τον σκοπόν δπως έξετασθή άναφορικώς προς 
τήν τοιαύτη ν ενστασίν του" 

(γ) νά καλέση οιονδήποτε έτερον πρόσωπον, δυνάμενον νά παρά
σχη οιασδήποτε πληροφορίας άναφορικώς προς γενομένη ν 
φορολογίαν, πλην του συζύγου ή της συζύγου ή του συγγε
νούς μέχρι πρώτου βαθμού ή του γραμματέως, υπηρέτοϋ ή 
έτερου προσώπου έχοντος έμπιστευτικήν τίνα θέσιν εν τη 
υπηρεσία του ένισταμένου προσώπου, ή προσώπου προσφέ
ροντος τω ένισταμένω προσώπω έμπιστευτικήν τ ίνα ύπηρε
σίαν, δπως έμφανισθή ενώπιον αύτου και τω παράσχη τοι
αύτας πληροφορίας ή στοιχεία ή /κα ι προσαγάγη τοιούτους 
λογαριασμούς, βιβλία ή άλλα έγγραφα ανήκοντα ε'ις αυτό 
οΤα ούτος ήθελε κρίνει αναγκαία διά τον σκοπόν εξακριβώ
σεως του ποσοΰ του αντικειμένου φόρου του ένισταμένου 
προσώπου. 

(4) Όσάκις επέρχεται συμφωνία μεταξύ του Διευθυντού καΐ του 
ύποβαλόντος τήν ένστασιν διά τήν έπ' αύτου έπιβληθεΐσοα/ φορολο
γίας προσώπου άναφορικώς προς τό ποσόν δι* δ τό ένιστάμενον πρό
σωπον υπέχει φορολογικήν ύποχρέωσιν, ή φορολογία τροποποιείται 
αναλόγως και επιδίδεται είς τό πρόσωπον αυτό είδοποίησις περί του 
ύπ' αύτου πληρωτέου φόρου. 

(5) Όσάκις παν φορολογηθέν πρόσωπον, τό όποιον ένέατη είς 
τήν έπιβληθεΐσαν είς αυτό φορολογίαν, δεν συμφωνεί μετά του Διευ
θυντού ώς προς τό ποσόν έπ! του όποιου υπόκειται είς φορολογίαν, 
ό Διευθυντής χωρεΐ εις καθορισμόν του ποσού του αντικειμένου φόρου 
του ένισταμένου προσώπου βάσει τής διαθεσίμου αύτω μαρτυρίας 
και πληροφορεί καταλλήλως τό ένιστάμενον πρόσωπον: 

Νοείται δτι ουδέν τών έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων λογί
ζεται ως κωλυον τον Διευθυντή ν νά κοΦορίση τό ποσόν του αντικει
μένου φόρου του ένισταμένου προσώπου εις ποσόν μεγαλύτερον της 
ύπό ένστασιν φορολογίας έάν κατόπιν εξετάσεως τής ενστάσεως 
φανη δτι δικαιολογείται τοιαύτη αϋξησις. 

Προσφυγή 21 .— (1) Πάν πρόσωπον δπερ, θεωρούν ε α υ τ ό ήδ ικημένον δ ιά της 
κατά της έπ' αύτου επιβληθείσης φορολογ ίας , απέτυχε ν ά ελθη ε ίς συμφωνίαν 
Φορολογίας. μ ε τ ά του Διευθυντού ώς προβλέπετα ι έν έδαφ ίω (4) του άρθρου 20, 

δύνατα ι ν ά άσκηση προσφυγή ν ε'ις τό Ά ν ώ τ α τ ο ν Δικαστήρ ιον . 
(2) Τό βάρος τής αποδείξεως δτι ή φορολογία άναφορικώς προς 

ην ασκείται ή προσφυγή είναι υπερβολική επιρρίπτεται έπ! του α'ιτη
του έν τή προσφυγή. 

(3) Έάν, συνεπεία αποφάσεως ληφθείσης έπ! ασκηθείσης προσ
φυγής, παρίσταται ανάγκη δπως γίνη νέα βεβαίωσις τοΟ φόρου ίνα 
έφαρμοσθή ή άπόφασις του 'Ανωτάτου Δικαστηρίου ή προς συμμόρ
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"Η φορολο
γ ία κ.λ.π. 
δέν θά είναι 
άκυρος 
λόγω της 
έν αύτη 
πλάνης 
περί τά 
ονόματα ή 
περινραφάς. 

φωσιν προς τάς οδηγίας αύτου, ή τοιαύτη νέα βεβαίωσις της φορο
λογίας δύναται να διενεργηθή εντός εξ μηνών από της ημερομηνίας 
καθ' ην εξεδόθη ή τοιαύτη άπόφασις. 

22.—(1) Φορολογίαι, εντάλματα ή έτερα διαβήματα φερόμενα ώς 
γενόμενα συμφώνως ταΐς διατάξεσι του παρόντος Νόμου δεν άκυ
ρουνται ουδέ λογίζονται άκυρα ή ακυρώσιμα δι' ελλειψιν τύπου, 
οΰτε το κύρος των επηρεάζεται έκ λαθών, ατελειών ή παραλείψεων 
εάν ουσιαστικώς συνάδωσι προς τό πνεύμα και τόν σκοπόν του* 
παρόντος Νόμου και εάν τό φορολογηθέν πρόσωπον ή τό πρόσωπον 
εφ' οΰ προετίθετο νά έπιβληθη φορολογία ή τό καθ' οιονδήποτε τρό
πον έπηρεαζόμενον πρόσωπον προσδιορίζηται έν αύταΐς συμφώνως 
τω κοινώ σκοπώ και άντιλήψει. 

(2) Τό κΰρος γενομένης φορολογίας δέν αμφισβητείται f\ επηρεά
ζεται— 

(α) λόγω λάθους έν αύτη περί τό δνομα ή έπώνυμον του εις 
φόρον υποκειμένου, την περιγραφήν οιουδήποτε αντικειμένου 
φόρου ή τό ποσόν του επιβληθέντος φόρου' ή 

(β) λόγω ασυμφωνίας μεταξύ της φορολογίας και της περί 
άύτης σταλείσης ειδοποιήσεως : 

Νοείται δτι, ή περί αυτής σταλεΐσα είδοποίησις επιδίδεται δεόντως 
εις τό πρόσωπον έφ' οδ προετίθετο νά έπιβληθη φορολογία και ή 
τοιαύτη είδοποίησις περιέχει ουσιαστικώς και πραγματικώς τά στοι
χεία έφ' ών βασίζεται ή φορολογία. 

23.—(1) Όσάκις δ Διευθυντής κρίνη δτι πρόσωπον τι έφ* οδ επε
βλήθη φόρος δυνάμει οιουδήποτε νόμου, περιλαμβανομένου και νόμου 
Κοινοτικής Συνελεύσεως έπιβαλόντος προσωπικήν είσφοράν ύπό 
μορφήν φόρου εισοδήματος, ψηφισθέντος είτε προ είτε κατόπιν της 
ενάρξεως της Ισχύος του παρόντος Νόμου, δεν έφορολογήθη ή έφο
ρολογήθη διά ποσού ελάσσονος εκείνου διά του οποίου ώφειλε νά 
φοραλογηθή, ό Διευθυντής δύναται, εντός του φορολογικού £τους 
ή εντός εξ ετών άπό της λήξεως αύτου, νά έπιβάλη εις τό πρόσωπον 
τούτο φορολογίαν τοιούτου ποσού ή τοιούτου επιπροσθέτου ποσού 
οίον επεβλήθη δυνάμει των διατάξεων του έπιβαλόντος τόν φόρον 
νόμου και έδει νά είχε βεβαιωθή και είσπραχθή δυνάμει τών έν λόγω 
διατάξεων, αϊ δέ διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται έπί 
της τοιαύτης βεβαιώσεως και του έπί τη βάσει αύτης επιβληθέντος 
φόρου : 

Νοείται δτι κατά την διενέργειαν πάσης τοιαύτης βεβαιώσεως ό 
Διευθυντής χορηγεί τοιαύτας εκπτώσεις οίας προβλέπει ό έπί του 
οικείου φορολογικού έτους εφαρμοζόμενος νόμος, ό δε βάσει της 
βεβαιώσεως καταβλητέος φόρος επιβάλλεται συμφώνως προς τους 
συντελεστάς οι όποιοι προβλέπονται ύπό του έπί του οίκείου φορο
λογικού έτους εφαρμοζομένου νόμου. 

(2) Όσάκις τις είναι ένοχος δόλου ή εσκεμμένης παραλείψεως, 
τό χρονικόν δριον τών εξ ετών τό όποιον αναφέρεται έν τω έδαφίω 
(1) αυξάνεται είς δώδεκα ετη. 

Μέρος IV.—ΓΕΝ Ι ΚΑ Ι ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ 
24. Ό Διευθυντής δύναται, δι' έγγραφου αύτου ειδοποιήσεως, νά ·Εξ. 

απαίτηση παρά παντός προσώπου δπως τω παράσχη τοιαύτα στοι Διευθυντού 
χεΐα άναφορικώς προς τό άντικείμενον φόρου του προσώπου τούτου 8™?"™"
δι' οιονδήποτε φορολογικόν έτος οία ήθελεν οδτος κρίνει αναγκαία ^οχήν 
διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ή δπως έμφανισθη ενώπιον στοιχείων, 
αύτου και δώση μαρτυρίαν, άναφορικώς προς τό τοιούτον άντικεί
μενον φόρου και προσαγάγη λογαριασμούς, βιβλία ή άλλα έγγραφα 
ύπό την φύλαξιν ή £λεγχον αύτου σχετιζόμενα μέ τό ρηθέν άντι
κείμενον φόρου. 

Διόρθωσις 
παραλείψεως 
επιβολής 
φόρου ή επι
βολής φόρου 
ελάσσονος τοϋ 
κανονικού. 

,ουσια του 
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01 δημόσιοι 
υπάλληλοι θα 
δοηθώσι τον 
Διευθυντή ν. 

Λογαριασμοί 
έτοιμασθέν
τες καΐ πιστό" 
ποιηθέντες' 
ύπό επαγγελ
ματιών λο
γιστών. 

Τήρησις 
βιβλίων. 

25.—(1) Ό Διευθυντής δύναται νά αίτηση παρά παντός δημοσίου 
υπαλλήλου δπως τω παράσχη τοιαύτα στοιχεία οία δυνατόν νά 
χρειασθώσι διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και τά όποια 
δυνατόν νά εύρίσκωνται εν τη κατοχή του τοιούτου υπαλλήλου. 

(2) ιΠας δημόσιος υπάλληλος έχων ύπό τήν φύλαξιν αύτου μη
τρώα, βιβλία, αρχεία ή άλλα έγγραφα ών ή έξέτασις δυνατόν νά 
βοηθήση είς την έξασφάλισιν φόρου ή νά απόδειξη ή ό'δηγήση είς 
τήν άνακάλυψιν οιουδήποτε δόλου ή παραλείψεως άναφορικώς προς 
φόρον, οφείλει νά έπιτρέπη εις οιονδήποτε δεόντως δι' εγγράφου 
του Διευθυντού έξουσιοδοτημένον πρόσωπον δπως έν καταλλήλω 
χρόνω έξετάση προς τούτο τά τοιαύτα μητρώα, βιβλία, άρχεΐα ή 
άλλα έγγραφα και λάβη τάς αναγκαίας σημειώσεις και αντίγραφα 
άνευ της καταβολής τέλους ή δικαιώματος τίνος. 
... (3) Ουδείς δημόσιος υπάλληλος υποχρεούται δυνάμει του παρόν
τος άρθρου δπως αποκάλυψη πληροφορίας ή στοιχεία αναφορικούς 
προς τά όποια υπέχει νόμιμον ύποχρέωσιν όπως τη ρήση απόλυτον 
έχεμύθειαν. 

(4) Έν τω παρόντι άρθρω ό δρος «δημόσιος υπάλληλος» περι
λαμβάνει και πάντας τους έν τη υπηρεσία Δήμου τινός ή Συμβουλίου 
Βελτιώσεως υπαλλήλους. 

26. Λογαριασμοί και προσδιορισμοί σχετιζόμενοι με τό άντικείμε
νον φόρου προσαγόμενοι είς τον Διευθυντή ν ή συνοδεύοντες δηλώσεις 
τοΰ αντικειμένου φόρου ύποβαλλομένας εις τον Διευθυντήν δυνατόν, 
έν τη ύπό του Διευθυντού ενασκήσει της διακριτικής του εξουσίας, 
νά μή ληφθώσιν ύπ' δψιν εάν δεν ήτοιμάσθησαν και έπιστοποιήθησαν 
ύπό τίνος ανεξαρτήτου λογιστου ασκούντος επάγγελμα ιέν τη Δημο
κρατία και δεόντως εξουσιοδοτημένου ύπό του Υπουργού Οικονο
μικών δπως έτοιμάζη λογαριασμούς και προσδιορισμούς αντικειμέ
νων φόρου. Ό Υπουργός των Οικονομικών δύναται, κατά τήν έκ
δοσιν τοιαύτης άδειας, νά έπιβάλη τοιούτους δρους οίους ήθελε κρίνει 
αναγκαίους ή σκόπιμους διά τήν έξασφάλισιν της ετοιμασίας και 
υποβολής λογαριασμών δεικνυόντων τήν αληθή και ακριβή κατά
στασιν τής εμπορικής ή βιομηχανικής επιχειρήσεως, επιτηδεύματος 
ή βιοτεχνίας, ελευθερίου ή άλλου τινός επαγγέλματος : 

Νοείται δτι, ό 'Υπουργός Οικονομικών δύναται οποτεδήποτε νά 
αφαίρεση τήν τοιαύτην άδειαν εκ προσώπου έπαγγελλομένου τον 
λογιστήν ή εκ τίνος μέλους ανήκοντος είς οίκον τοιούτων λογιστών, 
εάν ή ικανότης ή συμπεριφορά του λογιστου έν ,τή ετοιμασία και 
υποβολή λογαριασμών ή προσδιορισμών τοΰ φορολογητέου εισοδή
ματος δικαιολογή τοιαύτην ένέργειαν εκ μέρους του Υπουργού 
Οικονομικών : 

Νοείται περαιτέρω δτι, οιαδήποτε άπόφασις του Υπουργού Οικο
νομικών βάσει τοΰ παρόντος άρθρου δύναται νά άναθεωρηθή ύπό 
τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου συμφώνως προς Κανονισμούς γενο
μένους δυνάμει τοΰ άρθρου 52. 

27.—(1) Ό Διευθυντής δύναται νά απαίτηση παρ' οιουδήποτε προ
σώπου ή προσώπων τήν τήρησιν τοιούτων βιβλίων και αρχείων οΐα 
δυνατόν νά είναι αναγκαία προς τον σκοπόν εξακριβώσεως τοΰ εισο
δήματος τοΰ προσώπου τούτου ή τών προσώπων τούτων. 

(2) Τά τοιαύτα βιβλία και άρχεΐα θά διατηρώνται διά περίοδον 
τουλάχιστον επτά ετών μετά τήν συμπλήρωσα/ τών έγγραφων ή πρά
ξεων είς τάς όποιας αναφέρονται, έκτος έάν ό Διευθυντής έχη ειδο
ποιήσει τό ένδιαφερόμενον πρόσωπον περί τοΰ αντιθέτου. 
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(3) Ό Διευθυντής έχει το δικαίωμα δπως καθ' οιονδήποτε εϋλογον 
χρόνον προβαίνη εις έξέτασιν και έλεγχον δλων των βιβλίων και 
αρχείων, τα όποια οδτος άπήτησεν δπως τηρούνται δυνάμει του εδα
φίου (1) του παρόντος άρθρου, δια τους σκοπούς δε του παρόντος 
Νόμου ούνότται νά λάβη περικοπάς ή αντίγραφα των έν λόγω βιβλίων 
ή αρχείων. 

28. 'Ανεξαρτήτως πάσης ετέρας εξουσίας παραχωρούμενης διά Εξουσία τοθ 
του παρόντος Νόμου, έφ' δσον υπάρχει εύλογος υποψία δτι αϊ όρθαί

 Α ι ε
^ ^ * 

ποσότητες και τ ιμαι των εμπορευμάτων εμπορικής ή βιομηχανικής £ ^ ^ φ ί | ν ί ' 
επιχειρήσεως δεν καταχωρούνται έν τοις λογιστικοΐς βιβλίοις, ό εμπορευμάτων. 
Διευθυντής κέκτηται έξουσίαν έξελέγξεως της όρθότητος τούτων, 
έπί τούτω δε δύναται να απαίτηση δπως ειδικώς ύπ* αύτοΰ εξου
σιοδοτημένος αντιπρόσωπος παρευρίσκηται κατά τόν χρόνον της απο
γραφής των τοιούτων εμπορευμάτων. 

29.—(1) Όσάκις Δικαστής Επαρχιακού Δικαστηρίου ίκανοποιή ^ ^ " ΐ
0 0 

τ α ι δι ' ενόρκου καταγγελίας ύπό προσώπου εξουσιοδοτουμένου προς δ ι
ι
· \ π ι τ ο ι τ ι ο ν 

τούτο ύπό του Διευθυντού δπως ενεργή διά σκοπούς του παρόντος gpEWa!v, κλπ. 
άρθρου ε'ιτε— 

(α) δτι υφίσταται εύλογος αιτ ία νά πιστεύηται δτι έχει διαπρα
χθή ή διαπράττεται αδίκημα τ ι κατά παράβασιν του άρθρου 
46 και δτι νομίμως παραδεκτά! αποδείξεις διά την διάπραξιν 
τού αδικήματος ευρίσκονται έν οιαδήποτε οικοδομή καθορι
ζομένη έν τη καταγγελία" ή 

(β) δτι οιαδήποτε έγγραφα και λοιπά στοιχεία άτινα έδει δπως 
παρουσιασθώσι συμφώνως τω έδαφίω (3) του άρθρου 20 
καΐ δεν εχουσιν εισέτι παρουσιασθή ευρίσκονται έν οιαδή
ποτε οικοδομή, 

ό ρηθείς Δικαστής δύναται νά έκδώση ένταλμα έρεύνης εξουσιοδο
τούν οιονδήποτε άστυνομικόν όμου μεθ' οιωνδήποτε άλλων προσώπων 
κατονομαζομένων έν τω έντάλματι και οιουσδήποτε άλλους αστυνο
μικούς δπως είσέλθωσιν εις τήν καθορισθεΐσαν έν τη καταγγελ ία 
οίκοδομήν, πλην οικοδομής προσώπου τό όποιον συμφώνως προς το 
δίκαιον της αποδείξεως δεσμεύεται ύπό του επαγγελματικού απορ
ρήτου, καθ' οιονδήποτε χρόνον έν καιρώ ημέρας εντός ενός μηνός 
άπό τής ημερομηνίας του εντάλματος κα ι νά έρευνήσωσι τήν οίκο
δομήν. 

(2) Πρόσωπον τ ι έξουσιοδοτημένον ύπό έντάλμοπτος, ως έν έδαφίω 
(1) άναφέρετο:ι, δύναται νά έρευνήση οίοα/δήποτε οίκοδομήν ως και 
οιονδήποτε πρόσωπον τό όποιον ευρίσκεται έν αύτη ή διά τό όποιον 
υπάρχει εύλογος αιτ ία νά πιστεύη δτι τούτο έχει εγκαταλείψει ή 
είναι ετοιμον νά είσ.έλθη είς τήν οίκοδομήν και δύναται νά κατάσχη 
οιονδήποτε άντικείμενον εύρισκόμενον εντός τής οικοδομής καΐ διά 
τό όποιον υπάρχει εύλογος αίτ ια νά πιστεύη δτι αποτελεί άπόδειξιν 
διά τήν διάπραξιν .οιουδήποτε αδικήματος κατά παράβασιν τοΰ 
παρόντος Νόμου ή οιαδήποτε έγγραφα και λοιπά στοιχεία διά τά 
όποια υπάρχει εύλογος α'ιτία νά πιστεύη δτι £δει δπως παρουσια
σθώσι δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 20: 

Νοείται δτι ουδεμία γυνή θά ερευνάται, έκτος μόνον ύπό άλλης 
γυναικός, δυνάμει έντάλμοπος έρεύνης τό όποιον εξεδόθη δυνάμει 
του παρόντος ,άρθρου. 

(3) "Οπου, δυνάμει του παρόντος άρθρου, πρόσωπον τ ι κατέχει 
έξουσίαν νά είσέλθη είς οιανδήποτε οίκοδομήν δύνοπαι νά χρησιμο
ποίηση τοσαύτην βίαν δσην είναι ευλόγως αναγκαία προς τόν σκο
πόν εξασκήσεως τής τοιαύτης εξουσίας. 
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Ώρισμεναι 
πράξεις θά 
άγνοώνται: 

(4) Οιαδήποτε έγγραφα.και λοιπά στοιχεία τά όποια περιέχονται 
εις την κατοχήν του Διευθυντού, δυνάμει του παρόντος άρθρου, δύναν
ται να κατακρατηθώσι δια περίοδον τριών μηνών η εάν κατά την 
διάρκειαν της εν λόγω περιόδου ήρξατο δικαστική διαδικασία εν' 
σχέσει· προς αδίκημα διά το όποιον τά εν λόγω έγγραφα ή στοιχεία 
δύνανται νά χρησιμοποιηθώσιν ώς αποδείξεις, μέχρι της τελικής 
άποπερατώσεως της τοιαύτης διαδικασίας. 

30.—(1) Όσάκις ό Διευθυντής, κρίνη δτι άναφορικώς προς φορο
λογικόν τι έτος το άντικείμενον φόρου οιουδήποτε προσώπου μειουται 
εκ πράξεων αΐτινες, κατά τήν γνώμην αυτού, δεν είναι γνήσιαι ή 
εΐναι είκονικαί, δύναται νά άγνοήση οίοπ/δήποτε τοιαύτην πράξιν κάΙ 
νά φορολόγηση τά ενδιαφερόμενο: πρόσωπα επί τοϋ όρθου αντικει
μένου φόρου. 

(2) Όσάκις δυνάμει ή συνεπεία διαθέσεως γενομένης εν ζωή του 
διαθέτου, εξαιρέσει διαθέσεως γενομένης 'αντί άξίαν έχούσης και 
επαρκούς αντιπαροχής, άντικείμενον τι φόρου διατίθηται εις οιον
δήποτε πρόσωπον ή προς όφελος τούτου εντός του φορολογικού 
έτους, τό τοιούτον άντικείμενον φόρου θεωρείται, διά τους σκοπούς 
τοϋ παρόντος Νόμου, ώς άντικείμενον φόρου ανήκον εις τόν διαθέτην 
εάν κατά τήν έναρξιν του ρηθέντος έτους τό πρόσωπον προς δφελος 
του οποίου έγένετο ή διάθεσις δεν είχε συμπεπληρωμένον τό 18ον 
έτος τής ηλικίας του και ήτο άγαμον. 

(3) Έν τω παρόντι άρθρω ό ορός «διάθεσις» περιλαμβάνει πάν 
έμπίστευμα (trust) ώς και πασαν δωρεάν ή συμφωνίαν ή διευθέτηση; 
δια μεταβίβασιν αντικειμένου φόρου ύπό του δικαιούχου εις άλλο 
πρόσωπον, ώς και πασαν μεταβίβασιν περιουσιακών στοιχείων ύπό 
του Ιδιοκτήτου έ'ις άλλο πρόσωπον. 

Μερίσματα 
εταιρειών και 
μερίδια επί 
των κερδών 
οργανισμού . 
τίνος προ
σώπων. 

Περιστάσεις 
ύφ* δς δυ
νατόν νά 
έπιστραφη 
φόρος. 

Μέρος V.—ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

31. Πάν ποσόν φόρου παρακρατηθέν, δυνάμει τών διατάξεων τοΰ 
έπιβαλόντος τόν φόρον νόμου, περιλαμβανομένου οιουδήποτε νόμου 
ψηφισθέντος ύπό Κοινοτικής Συνελεύσεως και έπιβαλόντος προσω
πικήν είσφοράν ύπό μορφήν φόρου εισοδήματος, ύπό εταιρείας τινός 
εγγεγραμμένης εν τη Δημοκρατία εκ μερίσματος καταβληθέντος είς 
μέτοχον εκ του αντικειμένου φόρου ταύτης εξ οδ κατεβλήθη τό μέ
ρισμα, ώς και πάν ποσόν φόρου αναλογούν είς μερίδιον είς δ δι
καιούται πρόσωπον τι επί τοΰ αντικειμένου φόρου όργοαησμου τίνος 
προσώπων έφ' οδ αντικειμένου επεβλήθη ήδη και κατεβλήθη φόρος 
δέον, είς περιπτώσεις καθ'.ας τό τοιούτον μέρισμα ή μερίδιον περι
λαμβάνεται είς τό άντικείμενον φόρου προσώπου τινός, δπως συμ
ψηφίζηται διά σκοπούς εισπράξεως μετά τοϋ φόρου του επιβληθέντος 
έπί του αντικειμένου φόρου του προσώπου τούτου διά τό όϊκεΐόν 
φορολογικόν έτος. 

Μέρος VI.—ΕΠΙΣ ΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ 
32.—(1) Έάν άποδειχθή, κατά τρόπον ίκανοποιοϋντα τόν Διευθυν

τήν, δτι άναφορικώς προς φορολογικόν τι έτος πρόσωπον τι κοπτέβαλε 
φόρον διά παρακρατήσεως ή άλλως, υπερβαίνοντα τό ποσόν του 
φόρου του ορθώς έπ' αύτου έπιβλητέου, τό τοιούτον πρόσωπον δι
καιούται δπως τω άπόδοθή τό ούτω καθ' ύπερβολήν. κοτταβληθέν 
ποσόν. · ■. · 

(2) Πάσα δυνάμει του παρόντος άρθρου άπαίτησις δι' έπιστροφήν. 
φόρου δέον όπως ύποβάλληται εντός εξ ετών άπό τής λήξεως του 
φορολογικού έτους εις δ ή άπαίτησις αναφέρεται και έάν αυτή γένη 
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αποδεκτή, ό Διευθυντής εκδίδει πιστοποιητικόν περί του επιστρεπτέου 
ποσού, ά μ α δε τη λήψεί του πιστοποιητικού ό Γενικός Λογιστής διενερ
γε ί έπιστροφήν του φόρου συμφώνως των εν τω τοιούτω πιστοποιη
τικώ διαλαμβανομένων. 

(3) Ό σ ά κ ι ς πρόσωπον τι δικαιούται, δυνάμει τών διατάξεων του 
παρόντος άρθρου, δπως τω έπιστραφή φόρος και εξουσιοδότηση δια 
δεόντως κεκυρωμένης ε γ γ ρ ά φ ο υ ειδοποιήσεως προς τόν Διευθυντήν, 
έτερον πρόσωπον δ ιαμένον εν τη Δημοκρατία δπως είσπραξη έκ 
μέρους του το προς έπιστροφήν ποσόν, ή τοιαύτη είδοποίησις υπό
κειται εις άτέλέιαν άναφορικώς προς οιονδήποτε τέλος χαρτοσήμου 
πληρώτέον δυνάμει· τοΰ εκάστοτε εν ίσχύϊ νόμου του άφορώντος' 
εις τέλη χαρτοσήμου. ' ' 

Μέρος V I I . — Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ Ε Ι Σ Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Ι Ν 
ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ : , ■ 

33.— (1) Ό σ ά κ ι ς δυνάμει τών διατάξεων του έπιβαλόντος τόν φό Συμ&&σεις." "" 
ρον νόμου, έχει συναφθή σύμβασις περί, αποφυγής "διπλής φορολο περί άποφυ
γ ί α ς μετά τής Κυβερνήσεως χ ώ ρ α ς τινός προνοούσα περί παροχής γης διπλής 
εκπτώσεως υπο μορφήν πιστώσεως έναντι του φόρου αναφορικως ^α ι έ κ π^ώ σ£ ΐ ς 
προς φόρον επιβληθέντα έπί αντικειμένου τινός φόρου, πάσα άπαί άναφορικώς 
τησις προς εκπτωσιν υπό μορφήν πιστώσεως δέον δπο^ς ύποβάλληται προς φόρον 
εντός εξ ετών. από του. τέλους τοΰ οικείου φορολογικού έτους, εν καταβληθέντα 
περιπτώσει δε διαφοράς ως προς το ποσόν τής επιστρεπτέας πιστώ ^J^p^°v 

σεως ή άπαίτησις θα υπόκειται εις ένστασιν και προσφυγήν κατά Μνθαπαρέ
τόν αυτόν τρόπον ώς και ή βεβαίωσις φορολογίας. χονταιέπ· 

■ ■ · . ■ ■ ' · ' άμοιβαιότητι 
(2) Ό σ ά κ ι ς το ποσόν οιασδήποτε πιστώσεως χορηγούμενης δυ αντίστοιχοι 

νάμει συμβάσεως καθίσταται υπέρμετρον ή ανεπαρκές ώς. έκ της έκΤΓΓωσειζ· 
τροποποιήσεως του ποσοΰ του φόρου του πληρωτέου εν τή Δημο
κρατία ή άλλαχοΰ , αϊ διατάξεις του παρόντος Νόμου αϊ περιορί
ζουσαι τόν χρόνον εντός του όποιου δύναται νά έπίβληθή φορολογία 
ή νά ύπσβλήθώσιν αιτήσεις, δι* Μκπτωσιν, δεν θά έφαρμόζώνται έπί 
φορολογιών ή απαιτήσεων αΐτινες αποτελούν άναγκαΐον έπακόλου
θον της γενομένης τροποποιήσεως, έφ* δσον αϊ τοιαΟται φορολογίαι 
και απαιτήσεις γίνονται προ της παρελεύσεως εξ ετών άπό τοΰ 
χρόνου κάθ* δν έγένοντο, έν τη Δημοκρατία ή άλλαχοΰ, άπασαι αϊ 
φορολογίαι, τροποποιήσεις ή άλλα ι επιλύσεις αΐτινες ήσαν ουσιώδεις . r . Γ Ί 
διά νά άποφασισθη κατά πόσον πρέπει νά χορηγηθή πίστωσίς τις. 

(3) Ό σ ά κ ι ς δυνάμει τών διατάξεων του έπιβαλόντος τόν φόρον .,'. 
νόμου, ήδύνατο νά ύποβληθή άπαίτησις προς παρόχήν εκπτώσεως 
άναφορικώς προς φόρον πληρω !θέντα ή πληρώτέον έν τινι χ ώ ρ α ; 7 
παρεχούση έπ° άμοιβαιότητι αντιστοίχους εκπτώσεις, ή τοιαύτη άπάί
τησις δέον δπως ύπσβάλληται ουχί βραδύτερον τών εξ ετών άπό του 
τέλους του φορολογικού έ'τόϋς εις δ άφορα ή άπαίτησις ή εντός £ξ 
μηνών άπό της ημερομηνίας καθ ' ην το άντίστοιχον ποσόν του φόρου * ■ ' 
τοΰ καταβλητέου έν τη τοιαύτη χ ώ ρ α Ιχει έξακριβωθή. 

(4) Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ό δρος «χώρα ένθα 
παρέχονται έπ' άμοιβαιότητι αντίστοιχοι εκπτώσεις» σημαίνει οιαν
δήποτε χώραν ή νομοθεσία τής όποιας προνοεί περί παροχής εκ
πτώσεως έκ του ποσού τοΰ φόρου του πληρωτέου έν αύτη λ ό γ ω 
καταβολής ή οφειλής φόρου έν Κύπρω άναφορικώς προς τό αυτό 
άντικείμενον φόρου. . 
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Αποσπάσμα
τα φορολογι
κών κατα
λόγων θά 
άποστέλλων
ται είς τά 
"Επαρχιακά 
Γραφεία 
ΕΙσπραξεως 
Φόρων 
ακολουθη
τέα διαδι
κασία είς 
περιπτώσεις 
καθ* ας 
εκκρεμεί 
ενστασιςή1 

προσφυγή! 

Προθεσμία 
καταβολής 
τοϋ φόρου. 

Πρόσθετος 
έπιβάρυνσις 
καΐ τόκος . 
δια την μή 
έγκαιρον . 
καταβολήν 
φόρου. 

Μέρος VIII .—ΕΙΣΠΡΑΞΙΣ ΦΟΡΟΥ. 
34.—(1) Ό Διευθυντής ετοιμάζει από καιροΰ είς καιρόν κεκυρω

μένα αποσπάσματα εκ των φορολογικών καταλόγων, περιέχοντα τά 
ονόματα και τάς διευθύνσεις φορολογηθέντων προσώπων όμοΰ μετά 
του ποσοΰ του ύφ' έκαστου τοιούτου προσώπου πληρωτέου φόρου, 
και αποστέλλει ταΰτα είς τά Επαρχιακά Γραφεία Εισπράξεως Φόρων 
του Τμήματος 'Εσωτερικών Προσόδων διά την εϊσπραξιν του βεβαιω
θέντος φόρου. 

(2) 'Οσάκις ήσκήθη προσφυγή έν τω Άνωτάτω Δικαστηρίω, ή 
εΐσπραξις του φόρου αναστέλλεται μέχρις οδ ή τοιαύτη προσφυγή 
άποφασισθή έκτος εάν το Δικαστήριον άλλως άποφασίση δυνάμει 
των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 35 : 

Νοείται δτι, ό Διευθυντής δύναται εν πάση τοιαύτη περιπτώσει νά 
υποχρέωση το φορολογηθέν πρόσωπον όπως καταβάλη τό μή άμφι
σβητούμενον μέρος του φόρου. 

35.—(1) 'Εκτός εάν άλλως προβλέπηται έν παντί έτέρω Νόμω, 
ό φόρος καταβάλλεται ώς ακολούθως— 

(ά) Βάσει οιασδήποτε βεβαιώσεως γενομένης έν πάντί έτει έν 
σχέσει προς αυτό τούτο τό φορολογικόν ετρς τήν πρώτην 
Δεκεμβρίου' 

(β) βάσει οιασδήποτε βεβαιώσεως γενομένης έν παντ'ι ετει, έν 
σχέσει προς προηγούμενον φορολογικόν τι έτος, τήν τελευ
ταίαν ήμέραν του μηνός ό όποιος έπεται του μηνός κατά 
τόν όποιον δίδεται ή έν τω άρθρω 19 αναφερομένη είδο
ποίησις. 

(2) Όσάκις ύποβάλληται ενστασις, ό μή διαμφισβητούμενος φόρος 
καταβάλλεται άνευ άλλης ειδοποιήσεως ώς εκτίθεται έν τω έδα
φίώ (Τ). Παν ύπόλοίπον φόρου τό όποιον ευρίσκεται ώς όφειλό
μενον καταβάλλεται είς τό τέλος του μηνός ό όποιος έπεται του 
μηνός έν τω όποίω εκδίδεται άπόφασις έπί της ενστάσεως ή επιτυγ
χάνεται συμφωνία. 

(3) Όσάκίς ύποβάλληται προσφυγή, τό Δικαστήριον δύναται νά 
έκοώση διάταγμα άναβάλλον ή ,ρυθμίζον τήν πληρωμή ν του διαμφι
σβητουμένου φόρου ή παντός μέρους αύτου κατά τρόπον και υπό 
δρους τους οποίους τό Δικαστήριον ήθελεν ορίσει. 

36.—(1) Έάν δ φόρος δεν καταβληθή μέχρι της έν τω άρθρω 35 
καθοριζομένης ήιμερομηνίας, οδτος εισπράττεται εϊτε μετά ποσοΰ" 
ΐσόυ· προς πέντε τοις εκατόν έπί του ποσού του πληρωτέου φόρου 
είτε μετά. τόκου, από της ημερομηνίας κατά τήν όποίάν οφείλεται 
ό φόρος, προς εννέα τοις εκατόν ετησίως, όσάκις ό ούτω πληρωτέος 
τόκος ύπερβαίνη τό ποσόν τό ίσον προς πέντε τοις εκατόν του πλη
ρωτέου φόρου.  . 

(2) Όσάκις ή καθυστέρησις είς τήν διενέργειαν βεβαιώσεως οφεί
λεται είς άδικαιολόγητον παράλειψιν του φορολογουμένου, κατα
βάλλεται τόκος προς εννέα τοις εκατόν ετησίως άπό της πρώτης 
ημέρας του Δεκεμβρίου, του έτους του αμέσως επομένου έτους είς 
τό όποΐόν αναφέρεται ή βεβαίωσις, ανεξαρτήτως του έ'τους έν τω 
όποίω δντως έγένετο ή τοιαύτη βεβαίωσις. 

(3) Ωσαύτως τό.Δικαστήριον, έάν έφ' οιασδήποτε προσφυγής ήθε
λεν, έκδωσει άπόφασιν δτι οφείλεται ωρισμένος φάρος, κέκτηται ,έξου
σίαν δπως επιδίκαση τόκον έπί του τοιούτου ποοου έξ εννέα τοις 
εκατόν ετησίως άπό της ημερομηνίας άφ' ής ό φόρος οδτος καθί
σταται πληρωτέος. 



33 Ν. 4/78 

(4) Αϊ διατάξεις του παρόντος Νόμου αϊ όποΐαι αναφέρονται είς 
την εΐσπραξιν φόρου εφαρμόζονται επί της εισπράξεως της έν τοις 
έδαφίοις (1) και (2) αναφερομένης προσθέτου επιβαρύνσεως και 
τόκου. 

(5) Ό Διευθυντής δύναται να χωρήση είς την άναγκαστικήν εΐσ
πραξιν είτε βάσει του εκάστοτε έν ίσχύϊ έν τη Δημοκρατία Νόμου 
ό όποιος άφορα ε'ίς την εΐσπραξιν φόρων είτε ως προβλέπεται έν 
τω άρθρω 38. 

(6) Ό Διευθυντής δύναται, κατά την κρίσιν αύτου, έν περιπτώσει 
φόρων οφειλομένων προ ή κατά την 15ην 'Ιουλίου, 1974, νά μειώση 
τον πληρωτέον τόκον κατά τοιούτο ποσοστόν και διά τοιαύτην περίο
δον άρχο μένη ν από της 15ης 'Ιουλίου, 1974, οΐαν οδτος ήθελε καθο
ρίσει, και νά προβή ωσαύτως ε'ις διευθέτησιν διά τήν διά δόσεων 
καταβολήν οφειλομένου φόρου, εάν ή ικανότης προσώπου τινός προς 
πληρωμήν των φορολογικών αύτου υποχρεώσεων έχει έπηρεασθή, 
λόγω της από της 15ης 'Ιουλίου, 1974 και εντεύθεν δημιουργηθείσης 
έκρυθμου καταστάσεως, είς τοιούτον βαθμόν ώστε το πρόσωπον τοΰτο 
νά μή δύναται νά άνταποκριθή εγκαίρως είς αύτάς: 

Νοείται δτι έάν πρόσωπον τι, παρ' οδ ό Διευθυντής συνεφώνησεν 
δπως άπσδέχθή κατοεβολήν του φόρου διά δόσεων, παράλειψη νά 
καταβάλη τον φόρον κατά τήν γενομένην διευθέτησιν, αϋτη άκυροΰ
ται αυτομάτως, οπότε πάν όπόλοιπον οφειλομένου φόρου καθίσταται 
πληρωτέον όμοΰ μετά του τόκου, άπό της ημερομηνίας της ακυρώ
σεως της διευθετήσεως. 

37. 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων των άρθρων 35 και 36 ό Διευ καταβολή 
θυντής δύναται, νά όρίση δπως ό φόρος μετά της προσθέτου έπι φόρου διά 
βαρύνσεως και του τόκου καταβληθή διά δόσεων είς ημερομηνίας δοσεων· 
άλλας ή τάς έν τω έδαφίω (1) του άρθρου 35 κάθοριζσμένας. 

38. Ό Διευθυντής δύναται νά λάβη δικαστικά μέτρα διά τήν πλη Ληψιςδικα
ρωμήν του φόρου εναντίον παντός προσώπου εφ' οδ επεβλήθη φόρος στικώνμέ
καί δύναται νά είσπραξη τούτον μεθ' απάντων των δικαστικών έξό "Φ&ινυπότου 
c t , 9 ν , " > » » , Διευθυντού 
δων ως χρέος οφειλομενον προς τήν Δημοκροπιαν. δ ι α ^ ν 

είπραξιν 
φόρου. 

39.—(1) 'Ανεξαρτήτως παντός έν τω παρόντι ή έν παντί έτέρω Νόμω Είσπραξις 
άφορώντι είς τήν εΐπραξιν φόρων διαλαμβανομένου, έάν έν πάση τοΰ φόρου 
ειδική περιπτώσει ό Διευθυντής εχη λόγους νά πιστεύη δτι φόρος είςώρισμέ
έπιβληθείς εφ' οιουδήποτε προσώπου δυνατόν νά μή ε'Ίσπραχθή δι' 
εγγράφου αύτου ειδοποιήσεως προς το ένδιαφερόμενον πρόσωπον 
δύναται νά απαίτηση τήν καταβολήν του φόρου εντός της έν τη 
τοιαύτη ειδοποιήσει οριζόμενης προθεσμίας. Ό φόρος οδτος καθί
σταται επί τούτω καταβλητέος κοπά τήν λήξιν της ούτως ορισθείσης 
προθεσμίας, ανεξαρτήτως του έάν εδόθη οιαδήποτε εΐδοποίησις περί 
ενστάσεως εις τήν βεβαίωσιν, έν περιπτώσει δέ παραλείψεως κατα
βολής αύτου καθίσταται πάραυτα εισπρακτέος καθ' οιονδήποτε τρό
πον καθοριζόμενον ύπό του παρόντος Νόμου, έκτος έάν παρασχεθή 
ασφάλεια διά τήν καταβολήν αύτου ικανοποιούσα τον Διευθυντή ν. 

(2) Έάν έν πάση ειδική περιπτώσει ό Διευθυντής εχη λόγον νά 
πιστεύη δτι φόρος επιβληθείς έφ' οιουδήποτε αντικειμένου φόρου διά 
παν φορολογικόν έτος δυνατόν νά μή είσπραχθή, δύναται κατά πάντα 
χρόνον— 

(α) δι* έγγραφου ειδοποιήσεως νά απαίτηση παρά παντός προ
σώπου δπως τούτο πάραυτα ή εντός προθεσμίας καθοριζο
μένης έν τη τοιαύτη ειδοποιήσει ύποβάλη φορολογική ν δή
λωσιν και παράσχη στοιχεία του αντικειμένου του φόρου' 

νας περι
πτώσεις. 
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(β) να φορολόγηση το πρόσωπον τοΰτο επί του δηλωθέντος 
ποσοϋ του αντικειμένου φόρου, ή εάν σημειωθη παράλειψις 
υποβολής οιασδήποτε φορολογικής δηλώσεως ή εάν ό Διευ
θυντής δεν ίκανοποιήται έκ της τοιαύτης δηλώσεως, έπι το
σούτου ποσού του αντικειμένου φόρου δσον ό Διευθυντής 
ήθελε κρίνει ευλογον* και 

(γ) δι' εγγράφου ειδοποιήσεως προς το φοραλογηθέν πρόσωπον 
νά απαίτηση όπως πάραυτα παρασχεθή ασφάλεια διά τήν 
καταβολήν του φόρου ικανοποιούσα αυτόν. 

(3) Έάν εν πάση ειδική περιπτώσει ό Διευθυντής εχη λόγους 
νά πιστεύη δτι ό φόρος έπι παντός αντικειμένου του φόρου, το όποιον, 
δυνάμει των διατάξεων τοϋ επιβάλλοντος τον φόρον νόμου, θά 
ύπέκειτο εις φορολογίαν κατά πάν μελλοντικόν φορολογικόν £τος 
δυνατόν νά μή είσπραχθή, δύναται κατά πάντα χρόνον— 

(α) δι' έγγραφου ειδοποιήσεως προς το πρόσωπον ύπό του 
οποίου θά ώφείλετο ή καταβολή του φόρου νά δρίση χρο
νικόν διάστημα διά το όποιον θά έπιβληθή φόρος και νά 
απαίτηση παρά του προσώπου τούτου δπως εντός της έν 
αυτή οριζόμενης προθεσμίας ύποβάλη φορολογικάς κατα
στάσεις και στοιχεία του τοιούτου αντικειμένου φόρου διά 
το χρονικόν τούτο διάστηιμα" και 

(β) νά έπιβάλη φορολογίαν επί τοΟ προσώπου τούτου έπι του 
'δηλωθέντος ποσοΰ του αντικειμένου φόρου ή, έάν σημειωθη 
παράλειψις υποβολής δηλώσεως ή έάν ό Διευθυντής δεν 
ίκανοποιήται έκ τής τοιαύτης δηλώσεως, επί τοσούτου ποσού 
δσον ό Διευθυντής ήθελε κρίνει ευλογον. Ή τοιαύτη φορο
λογία επιβάλλεται κατά τον συντελεστήν του φόρου, και 
συμφώνως προς τάς διατάξεις του νόμου, διά το έτος κατά 
το όποιον επιβάλλεται ή φορολογία. 

(4) Γνωστοποίησις τής συμφώνως προς τάς διατάξεις του εδα
φίου (2) ή (3) επιβληθείσης φορολογίας επιδίδεται εις τό φορολο
γηθέν πρόσωπον, πας δέ οϋτως επιβληθείς φόρος είναι καταβλητέος 
έπι εγγράφω απαιτήσει υπογεγραμμένη ύπό του Διευθυντού, έν 
περιπτώσει δέ παραλείψεως καταβολής, έάν δέν παρασχεθή ασφά
λεια διά τήν καταβολήν αύτου ίκοα/οποιοΟσα τον Διευθυντήν, καθί
σταται πάραυτα εισπρακτέος καθ' οιονδήποτε τρόπον καθοριζόμενον 
έν τω παρόντι Νόμω, ανεξαρτήτως τοΟ έάν εδόθη οιαδήποτε εΐδο
ποίησις περί ενστάσεως εις τήν έπιβληθεΐσαν φορολογίαν. 

Μέρος IX.—ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

Ερμηνεία. 40. Διά τους σκοπούς του παρόντος Μέρους ό δρος «άποδοχαί» 
σημαίνει παν εισόδημα κτώμενον ύπό φυσικού τίνος προσώπου έκ 
κερδών ή άλλων οφελών έξ οιουδήποτε αξιώματος ή μισθωτών υπη
ρεσιών, περιλαμβανομένων και συντάξεων, τής κατ' έκτίμησιν ετη
σίας αξίας, καθοριζομένης βάσει τής τρεχούσης αγοραίας τιμής 
διαμονής, καταλύματος, στέγης και διατροφής ώς και παντός έτερου 
τύχη ρου ή επιδόματος, χρηματικής ή άλλης μορφής, χορηγουμένου 
άναφορικώς προς παρεχομένας υπηρεσίας, έφ' οδ επεβλήθη φόρος 
και έξ οδ έδει νά εχη παρακρατηθή ύπό του εργοδότου φόρος συμ
φώνως τω έπιβαλόντι τόν φόρον νόμω. 
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41.—(1) Ό Διευθυντής δύναται να απαίτηση δπως πας εργοδότης Στοιχεία 
δστις έχει παρακρατήσει φόρον έκ των αποδοχών τών εν τη ύπη

 π
^Ρ

ι του 

ρεσία αυτού* προσώπων, παρέχη αύτώ άναφορικώς προς οιονδήποτε θέντοςέκτων 
ειδικώς κάθοριζόμενον φορολογικόν έτος, κατάστασιν δεικνύουσαν αποδοχών 
τά ονόματα και τάς διευθύνσεις τών υπαλλήλων έκ τών αποδοχών υπαλλήλου 
τών όποιων παρεκρατήθη φόρος, ώς και τό παρακρατηθέν έκ τών ^°p°yOVTOL 
αποδοχών ενός έκαστου υπαλλήλου ποσόν δια τό έν λόγω έτος. εις τον 

(2) Έάν φόρος παρακρατηθείς εξ αποδοχών υπό τίνος εργοδότου καταβολΤ' 
δι' οιονδήποτε έτος δέν έχη καταβληθή ύπ' αύτου εις τον άρμόδιον του τοιούτου 
λειτουργόν, ό Διευθυντής δύναται να έπιδώση εις τον ενδιαφερόμενο ν φόρου προς 
έργοδότην ειδοποίηση/ καλούσαν αυτόν δπως γνωστοποίηση εις τον

 τ
°

ν Διευθυν


Διευθυντήν, εντός της έν τη ειδοποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας,
 την

" 
τό ποσόν του παρακρατηθέντος φόρου και δπως έμβάση τό ποσόν 
τούτο εις αυτόν προ της παρόδου της έν τη ειδοποιήσει καθορισθείσης 
προθεσμίας. 

(3) 'Οσάκις ό εργοδότης δέν συμμορφοΰται προς τήν απαίτηση/ 
του Διευθυντού τήν γενομένην δι' ειδοποιήσεως έπιδοθείσης αύτώ 
δυνάμει του εδαφίου (2), ό Διευθυντής, άμα τη παρόδω της παρα
σχεθείσης έν τη ειδοποιήσει προθεσμίας, δύναται νά καθορίση τό ώς 
έν τοις ανωτέρω παρακρατηθέν ποσόν φόρου έξ δσων ό ίδιος κάλλιον 
γνωρίζει και πιστεύει και νά είσπραξη τούτο, όμου μετά τοθ τόκου 
έξ εννέα τοις εκατόν ετησίως δυνάμει του εκάστοτε έν ίσχύϊ και 
εις τήν εΐσπραξιν φόρων άφορώντος νόμου, ή δύναται νά λάβη δικα
στικά μέτρα κατά του εργοδότου προς εΐσπραξιν παρ' αύτοΟ του 
ποσού τούτου όμου μετά του τόκου ώς χρέους οφειλομένου τη Δημο
κρατία. 

42. Όσάκις εχη παρακρατηθή φόρος έκ τών αποδοχών δυνάμει Φόρος παρά
των διατάξεων τοθ έπιβαλόντος τον φόρον νόμου— κρατηθείς έξ 

/ ν . Λ ■ , ' ■ , « c - ν η , ο " » αποδοχών θά 
(α) εις τας απαιτήσεις αιτινες δυνάμει του άρθρου 38 του περί άποτελη εις 

Πτωχεύσεως Νόμου ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα ώρισμένας 
έναντι τών λοιπών απαιτήσεων κατά τήν διανομή ν της πε περιπτώσεις 
ριουσίας πτωχεύσαντος ή προσώπου αποβιώσαντος έν χρεω ^Ρ°

ν
°μ

ι
«κ

,
ϊ
ν 

κοπία, περιλαμβάνονται πάντα τά ποσά τά παρακρατηθέντα κ εφ. 5. 
ύπό του εργοδότου ώς φόρος έκ τών αποδοχών υπαλλήλου 
τινός και μή καταβληθέντα εις τον Διευθυντή ν κατά τήν 
διάρκειαν της περιόδου τών δώδεκα μηνών τών προηγου
μένων της ημερομηνίας του διατάγματος παραλαβής ( re
ceiving order)" 

(β) εις τάς απαιτήσεις αΐτινες δυνάμει του άρθρου 300 του 
περί Εταιρειών Νόμου ικανοποιούνται κατά τήν διάλυσιν Κεφ. Π3. 
εταιρείας τινός περιλαμβάνονται, πάντα τά ποσά τά παρα
κρατηθέντα ύπό τοθ εργοδότου ώς φόρος έκ τών αποδοχών 
υπαλλήλου τινός και μή καταβληθέντα προς τόν Διευθυντήν 
κατά τήν διάρκειαν της περιόδου τών δώδεκα μηνών τών 
προηγουμένων της «σχετικής ημερομηνίας» (relevant date) 
ώς αυτή καθορίζεται έν τω είρημένω άρθρω" 

(γ) εις περιπτώσεις καθ' ας οι κάτοχοι ομολογιών εταιρείας 
• τινός, ή εκδοσις τών οποίων έγένετο κατόπιν παροχής ύπό 

της εταιρείας εγγυήσεως ύπό μορφήν γενικής επιβαρύν
σεως της περιουσίας της εταιρείας (floating charge) διορί
ζουσι παραλήπτην (receiver) ή διενεργείται παραλαβή ύπό 
ή έκ μέρους τών ομολογιούχων, στοιχείων ενεργητικού της 
εταιρείας περιλαμβανομένων εις τήν τοιαύτην γενικήν επι
βάρυνση/, εις τάς απαιτήσεις αΐτινες δυνάμει του άρθρου 89 
του περί Εταιρειών Νόμου ικανοποιούνται κατά προτεραίο Κεφ. Π3. 
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τητα έναντι οίασδήποτε απαιτήσεως δια κεφάλαιον ή τόκους 
άναφορικώς προς τάς ομολογίας περιλαμβάνονται και οι 
εκ των αποδοχών υπαλλήλου τινός υπό του εργοδότου 
παρακρατηθέντες φόροι οΐτινες δεν κατεβλήθησαν εις τον 
Διευθυντήν κατά την διάρκειαν της περιόδου των δώδεκα 
μηνών τών προηγουμένων της ημερομηνίας καθ' ην διωρίσθη 
ό παραλήπτης, ή, αναλόγως της περιπτώσεως, της ημερο
μηνίας καθ' ην διενηργήθη παραλαβή ως εκτίθεται εν τοις 
ανωτέρω. 

Έγκυρότης 
ειδοποιήσεων. 

Έπίδοσις 
ειδοποιήσεων. 

Δένθά 
γίνωνται 
εκπτώσεις 
εκτός έάν 
τηρώνται 
αληθείς 
λογαριασμοί. 

Ψευδής 
δήλωσις 
κ.λ.π. 

Μέρος Χ.—ΠΟΙΚΙΛΑ Ι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

43. Πάσα είδοποίησις εκδιδομένη ύπό του Διευθυντού δυνάμει του 
παρόντος Νόμου εΐναι έγκυρος έάν φέρηται ώς δοθείσα ύπό του 
Διευθυντού ή ετέρου εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου και έάν φέρη 
την υπογραφή ν, εντυπον ή διά χειρός, του Διευθυντού ή του έτερου 
τούτου αξιωματούχου, έκτος έάν άποδειχθή δτι ή είδοποίησις δεν 
εδόθη ύπό του Διευθυντού ή του ετέρου τούτου αξιωματούχου: 

Νοείται, δτι πάσα είδοποίησις εκδιδομένη ύπό του Διευθυντού και 
έντέλλουσα πρόσωπον τι δπως παράσχη στοιχεία ή παρουσιασθή 
ενώπιον αύτου ώς προνοείται εν τοις άρθροις 20, 24 ή 25 θά ύπο
γράφηται προσωπικώς ύπό του Διευθυντού ή ύπό του έτερου τούτου 
αξιωματούχου. 

44. ΑΙ ειδοποιήσεις επιδίδονται προσώπω τινί είτε διά προσωπικής 
επιδόσεως εϊτε διά συστημένης επιστολής αποστελλόμενης εις τήν 
τελευταίαν αύτου γνωστήν έπαγγελματικήν ή ιδιωτική ν διεύθυνση/" 
και εις τήν τελευταίαν περίπτωσιν αϊ ειδοποιήσεις λογίζονται έπι
δοθεΐσαι εις μεν τήν περίπτωσιν προσώπων διαμενόντων εν τη Δημο
κρατία ουχί βραδύτερον της έβδομης ημέρας αφ' ής ή επιστολή 
έταχυδρομήθη, ε'ις δε τήν περίπτωσιν προσώπων μή διαμενόντων εν 
τη Δημοκρατία ουχί βραδύτερον της τριακοστής ημέρας αφ' ής αυτή 
έταχυδρομήθη. Τοιαύτη έπίδοσις αποδεικνύεται επαρκώς έάν άπο
δειχθή δτι ή εμπεριέχουσα τήν είδοποίησιν επιστολή έφερε τήν όρθήν 
διεύθυνσιν καΐ έταχυδρο'μήθη δεόντως. 

45. Αί ύπό του έπιβαλόντος τον φόρον νόμου έπιτρεπόμεναι εκ
πτώσεις έκ του αντικειμένου του φόρου δυνατόν νά μή χορηγήθώσι 
διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου έκτος έάν αληθείς λογα
ριασμοί, ίκανοποιοΰντες τον Διευθυντήν, και προσδιορισμός δεικνύων 
το βεβαιώσιμον άντικείμενον φόρου, έτοιμασθέντες ύπό τίνος ανε
ξαρτήτου έπαγγελματίου λογιστου εγκεκριμένου ύπό του Υπουρ
γού ΟΙκονομικών ώς έν τω άρθρω 26, προσάγονται τω Διευθυντή, 
ή δε άπόφασις του Διευθυντού δτι οι τοιούτοι λογαριασμοί ή προσ
διορισμοί δεν είναι Ικανοποιητικοί δεν θά συνιστά λόγόν ενστάσεως 
δυνάμει τών διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 20. 

46.—(1) Πας δστις δολίως ή έσκεμμένως— 
(α) υποβάλλει οιανδήποτε ανακριβή κατάστασιν ή δήλωσιν άνα

φορικώς προς το εισόδημα αύτου' ή 
(β) υποβάλλει οιανδήποτε ανακριβή κατάστασιν ή δήλωσιν έν 

σχέσει προς οιανδήποτε άπαίτησιν δι' οιανδήποτε εκπτωσιν' 

(γ) υποβάλλει ε'ις τον Διευθυντήν οιουσδήποτε ανακριβείς λο
γαριασμούς* ή 
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(δ) παρέχει, δίδει, προσάγει ή διενεργεί οιανδήποτε ανακριβή 
πληροφορίαν, πιστοποιητυκόν, έγγραφα, αρχεία, κατάλογον 
ή δήλωσιν, 

έν σχέσει προς την έξακρίβωσιν τής φορολογικής αύτοΟ υποχρεώ
σεως είναι ένοχος άδικήιματος. 

(2) Παν φυσικόν πρόσωπον το όποιον συνεργεί, βοηθεΐ, συμβου
λεύει, υποκινεί ή παροτρύνει πρόσωπον τι— 

(α) δπως ένεργήση, παράδώση ή παράσχή δυνάμει του πα
ρόντος Νόμου οιανδήποτε δήλωσιν, κατάστασιν, άπαίτησιν, 
κατάλογον, λογαριασμούς ή στοιχεία τά όποια εΐναι ψευδή 
εν τινι ούσιώδει αυτών στοιχείω" ή 

(β) δπως τηρή ή έτοιμάζη οιονδήποτε λογαριασμόν ή έγγραφον 
το όποιον εΐναι ψευδές έν τινι ούσιώδει αυτού* στοιχείω άνα
ψορικώς προς οιονδήποτε άντικείμενον έπί τοΟ οποίου εΐναι 
καταβλητέος φόρος, 

είναι ένοχον αδικήματος. 
(3) Παν πρόσωπον το όποιον διαπράττει οιονδήποτε αδίκημα καθο

ριζόμενον έν τω έδαφίω (1) ή (2) υπόκειται έπί τη καταδίκη του, 
εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς χιλίας λίρας ή εις φυ
λάκισιν δια χρονι'κόν διάστημα μή υπερβαίνον τά τρία έτη ή είς 
άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης" 
προσέτι δέ, εάν είναι πρόσωπον καταδικασθέν οι' αδίκημα καθορί
ζαμε νον έν τω έδαφίω (1) — 

(α) καταβάλλει το ποσόν του συνεπεία τής δολίας ή εσκεμμέ
νης πράξεως αύτου απολεσθέντος φόρου" και 

(β) επιβαρύνεται ύπό . του Δικαστηρίου διά περαιτέρω ποσού 
μή υπερβαίνοντος το διπλάσιον του επιπροσθέτου φόρου ό 
όποιος κανονικώς επιβαρύνεται έπί του αντικειμένου φόρου 
δια το έν λόγω έτος. c 

Τά έν ταΐς παραγράφοις (α) και (β) οριζόμενα επιπρόσθετα ποσά 
είναι εισπρακτέα κατά τόν έν τω παρόντι Νόμω πρσβλεπόμενον 
τρόπον. 

(4) Διά τους σκοπούς του εδαφίου (2) δήλωσις, κατάστασις, άπαί
τησις, κατάλογος, λογαριασμός, έγγραφον ή στοιχεία θεωρούνται 
ώς ψεύδη έν τινι ούσιώδει αυτών στοιχείω έάν έσκεμμένως παρα
,λειφθή έξ αυτών οιαδήποτε πληροφορία ή οιονδήποτε ποσόν το όποιον 
κανονικώς ώφειλε νά περιληφθή έν αύτοΐς. 

(5) Παρά τάς διατάξεις οιουδήποτε εκάστοτε έν ίσχύι νόμου ό 
Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου ή ό 'Ανώτερος Επαρχιακός 
Δικαστής ή ό Επαρχιακός Δικαστής κέκτηται διά του παρόντος 
αρμοδιότητα δπως έκδικάζη οιονδήποτε αδίκημα δυνάμει του παρόν
τος άρθρου καΐ επιβάλλει τάς ύπό τούτου καθοριζομένας ποινάς. 

47.—(1) Παν πρόσωπον δπερ αρνείται, παραλείπει ή αμελεί νά Ετερα 
δώση είδοποίησιν ή νά ύποβάλη δηλώσεις ή καταλόγους ή νά παρά αδικήματα. 
σχη στοιχεία ή νά εκτέλεση οιονδήποτε καθήκον έπιβαλλόμενόν ύπό 
τών διατάξεων τοΟ παρόντος Νόμου, ώς και παν πρόσωπον δπερ 
παραβαίνει καθ' οίονδήποτε έτερον τρόπον τάς διατάξεις του πα
ρόντος Νόμου εΐναι ένοχον αδικήματος και υπόκειται, έν περιπτώσει 
καταδίκης, εϊς χρηματικήν ποινήν >μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντα
κόσιας λίρας ή είς φυλάκισιν διά χρονικόν διάστημα μή υπερβαίνον 
τους εξ μήνας ή είς άμφότέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και 
τής χρηματικής τοιαύτης, έκτος έάν έτερα τις κύρωσις προβλέπηται 
ειδικώς διά το τοιούτον αδίκημα. 
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Συμβιβασμός 
αδικημάτων. 

Έπιφύλαξις 
διά ποινικήν 
δίωξιν. 

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

Το Ύπουργι
κόν Συμδού
λιον δύναται 
νά χαρίση 
φόρον λόγω 
πενίας του 
φορολογου
μένου. 

Κανονισμοί: 

, (2) Τό Δικαοτήριον δύναται επί πλέον, νά διάταξη το καταδικα
.σθέν πρόσωπον όπως δώση τοιαύτην είΐδοποίησιν, κατάστασιν, κατά
λογον ή στοιχεΐά4οΐα δυνατόν νά άπητήθησαν παρ' αύτου υπό της προς 
τον σκοπόν τούτον άποσταλείσης αύτω ειδοποιήσεως. 

(3) Πάν πρόσωπον δπερ αδικαιολογήτως παραλείπει από την δή
λωσιν του αντικειμένου του φόρου οιονδήποτε άντικείμενον φόρου, 
είναι ·ενοχον αδικήματος και υπόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης, 
εις χρηματικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς πεντακόσιας λίρας' 
προσέτι δε— 

(α) καταβάλλει τό ποσόν του συνεπεία της παραλείψεως ή 
"■■'. πράξεως αυτού απολεσθέντος φόρου' και 
(β) επιβαρύνεται ύπό του Δικαστηρίου διά περαιτέρω ποσού 

. μη υπερβαίνοντος τό διπλάσιον της διαφοράς μεταξύ του 
ορθώς επιβαλλομένου φόρου και του φόρου όστις θά έπε
βάλλέτο έάν ή φορολογία έβασίζετο επί της ύπ' αύτου υπο
βληθείσης δηλώσεως/ 

48. Ό Διευθυντής δύναται νά συμβϋβάση οιονδήποτε άδίκηιμα δια
πραχθέν κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου, δύναται δε, προ της 
εκδόσεως αποφάσεως του Δικαστηρίου, νά συμβιβάση οιαδήποτε 
δυνάμει τούτου ληφθέντα δικαστικά διαβήματα ύπό τοιούτους δρους 
οίους ούτος ήθελεν, ένασκών διακριτικην έξουσίαν, θεωρήσει πρέ
ποντας, μετά πλήρους εξουσίας δπως άποδεχθη χρηματικήν πληρω
μή ν παρά του υπέχοντος ευθύνη ν προσώπου μή ύπερβαίνουσαν τό 
άνώτατον δριόν της ποινής εις τήν οποίαν τούτο υπόκειται f\ εις τήν 
οποίαν υπάρχει ισχυρισμός δτι υπόκειται δυνάμει του παρόντος 
Νόμου διά τό αδίκημα τούτο. 

49. Τά δικαστικά μέτρα τά λαμβανόμενα δυνάμει των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου .εναντίον προσώπου τινός δι° αδίκημα διαπρα
χθέν.κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου δεν έπηρεάζουσι ποινικάς 
διώξεις αιτινες δυνατόν νά γίνωσι βάσει οιουδήποτε ετέρου Νόμου. 

50. Ποινική δίωξις δι' αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβασιν του 
παρόντος Νόμου δεν άρχεται ειμή τη συναινέσει του Γενικού Εισαγ
γελέως της Δημοκρατίας. ; 

51. Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά χαρίση, εν δλω ή εν 
μέρει, τον ύπό τίνος προσώπου όφειλόμενον φόρον εάν πεισθη δτι ή 
τοιαύτη άπόφασις δικαιολογείται ώς εκ της πενίας του προσώπου 
τούτου. 

52.—(1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδίδη Κανο
νισμούς διά τήν εν γένει έφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου και διά τοιαύτα άλλα θέματα περί ών ό παρών Νόμος απαιτεί 
ή προνοεί τήν εκδοσιν Κανονισμών και δύναται ωσαύτως να έκδίδη 
Κανονισμούς περί παντός θέματος έφ'δσον ή εκδοσις τοιούτων Κανο
νισμών κρίνεται σκόπιμος διά τήν έφαρμογήν του παρόντος Νόμου. 

(2) Παν πρόσωπον δπερ παραλείπει νά συμμορφωθή προς τάς 
διατάξεις οιουδήποτε Κανονισμού γενομένου δυνάμει του παρόντος 
άρθρου ή παραβαίνει ταύτας, εΐναι ενοχόν αδικήματος καΐ έν περι
πτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν 
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τάς διακοσίας λίρας ή εις φυλάκισιν δια χ.ρονικόν διάστημα μη υπερ
βαίνον τους εξ μήνας, ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως 
και της χρηματικής τοιαύτης. . ,. 

(3) Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει τοΰ παρόντος άρθρου κατα
τίθενται εις την Β ουλή ν των 'Αντιπροσώπων. Έάν μετά πάροδον τριά
κοντα ήμερων από της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή των Αντιπρο
σώπων δι' αποφάσεως αύτη ς δεν τροποποίηση ή άκυρώση τους οϋτω 
κατατεθέντας Κανονισμούς εν δλω ή εν μέρει, τότε οδτοι αμέσως 
μετά τήν πάρόδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη έπι
σήμω εφημέριοι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ίσχύϊ άπό της τοι
αύτης δημοσιεύσεως. 'Εν ^περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων έν δλω 
ή έν μέρει ύπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων οδτοι δημοσιεύονται 
εν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον οϋτω τροπο
ποιηθή ύπ' αυτής και τίθενται έν ίσχύϊ άπό της τοιαύτης δημοσιεύσεως. 

53.— (1) Οι περί Καθορισμού του Ποσού και 'Ανακτήσεως Φόρων Κατάργησις 
Νόμοι του 1963 και 1969 διά του παρόντος καταργούνται, άνευ έπη καίδιαψΰ
ρεασμοΰ παντός γενομένου ή παραλειφθέντος όπως γίνη δυνάμει 53τοόΐ963 
τούτων: 6ΐτοϋΐ969. 

Νοείται δτι, πάντες οί εκδοθέντες δυνάμει των καταργουμένων ως 
άνω Νόμων ή οί εκδοθέντες δυνάμει των εκάστοτε έν ίσχύϊ περί f 
Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων και διαφυλαχθέντες δυνάμει 
των καταργουμένων ώς άνω Νόμων Κανονισμοί, διατάγματα, διο
ρισμοί και ειδοποιήσεις θεωρούνται ώς εκδοθέντες "δυνάμει του πα
ρόντος Νόμου και έξακολουθοΰσιν ισχύοντες μέχρις δτου άνακλη
θώσιν, άκυρωθώσιν ή άντικατασταθώσι δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

(2) Δήλωσις περί τηρήσεως του απορρήτου γενομένη δυνάμει των 
διατάξεων των εκάστοτε έν ίσχύϊ περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
Νόμων, ή δυνάμει των αντιστοίχων διατάξεων οιουδήποτε νόμου 

"ψηφισθέντος ύπό Κοινοτικής Συνελεύσεως διά τήν έπιβολήν προσω
πικών εισφορών ύπό τήν μρρφήν φόρου εισοδήματος, ύφ' οιουδήποτε 
λειτουργού του Τμήματος 'Εσωτερικών Προσόδων υπηρετούντος 
κατά τήν ήμερομηνίαν της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου 
λογίζεται ώς γενομένη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

(3) Οιαδήποτε βεβαίωσις γενομένη δυνάμει των εκάστοτε έν ίσχύϊ 
περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων ή οιουδήποτε νόμου ψηφι
σθέντος ύπό Κοινοτικής Συνελεύσεως διά τήν έπιβολήν προσωπικών 
εισφορών ύπό μορφήν φόρου εισοδήματος και μή διευθετηθεΐσα τε
λικώς λογίζεται ώς γενομένη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου, πάσα δε περαιτέρω σχετική ενέργεια, εις τό στάδιο ν εις το 
όποιον ευρίσκεται κατά τήν ήμερομηνίαν της ενάρξεως της ισχύος 
του παρόντος Νόμου, λαμβάνεται δυνάμει τών διατάξεων του πα
ρόντος Νόμου. 

(4) 'Εάν υφίσταται οιαδήποτε ύποχρέωσις διά τήν πληρωμήν φόρου 
δυνάμει τών διατάξεων οιουδήποτε νόμου έπιβαλόντος τόν φόρον 
τούτον (περιλαμβανομένου νόμου ψηφισθέντος ύπό Κοινοτικής Συνε
λεύσεως και έπιβαλόντος προσωπικήν είσφοράν ύπό τήν μορφήν 
φόρου εισοδήματος) ό όποιος δεν τελεΐ έν ίσχύϊ κατά τήν ήμερο
μηνίαν της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, και ό φόρος 
ούτος δεν καθωρίσθη ή/καί είσεπράχθη κατά τήν ρηθεΐσαν ή'μέραν, 
ό φόρος επιβάλλεται ή/καί εισπράττεται δυνάμει τών διατάξεων τοΟ 
παρόντος Νόμου.' 

(5) Οιονδήποτε αδίκημα διαπραχθέν ύφ' οιουδήποτε προσώπου 
κατά παράβασιν τών εκάστοτε έν ίσχύϊ περί Φορολογίας του Εισο
δήματος Νόμων ή οιουδήποτε νόμου ψηφισθέντος ύπό Κοινοτικής 
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Συνελεύσεως και έπιβαλόντος προσωπικήν είσφοράν υπό την μορφήν 
φόρου εισοδήματος και μη δίευθετηθέν τελικώς, θα λογίζηται ώς 
διαπραχθέν κατά παράβασιν τών διατάξεων του παρόντος Νόμου 
και πάσα ποινή εις την οποίαν οιονδήποτε πρόσωπον υπόκειται δυ
νάμει οιουδήποτε τών προαναφερθέντων νόμων, λογίζεται ώς ποινή 
είς τήν οποίαν υπόκειται τό εν λόγω πρόσωπον δυνάμει τών δια
τάξεων του παρόντος Νόμου, πάσα δε περαιτέρω σχετική ενέργεια 
λαμβάνεται δυνάμει του παρόντος Νόμου : 

Νοείται ότι ουδεμία ποινή επιβαλλομένη δυνάμει του παρόντος 
Νόμου θά ύπερβαίνη τήν ποινήν ή οποία προεβλέπετο έν τω οίκείω 
νόμω ό όποιος έτέλει έν ίσχύϊ κατά τήν ήιμερομηνίαν κατά τήν 
οποίαν διεπράχθη τό αδίκημα ή τό προοη/αφερθέν πρόσωπον κατέστη 
ύποκείμενον είς τήν ποινήν. 

"Εναρξις 54. Ό παρών Νόμος τίθεται έν Ισχύϊ από του αρχομένου τήν Ιην 
ίσχύοςτοϋ 'Ιανουαρίου, 1978, φορολογικού έ'τους. 
■παρόντος ' . ' 
Νόμου. 


