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Ό περί Εκτάκτου Εισφοράς (Προσωρινοί ΔιατάΕεις) (Τ ροποποιητικός)
Νόμος του 1979 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα
της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος.
'Αριθμός 29 τοϋ 1979
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ Σ
(ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 197»
'Επειδή ή Ισχύς του περί 'Εκτάκτου Εισφοράς (Προσωριναί Δια Προοίμιον.
τάξεις) Νόμου του 1978 λήγει τήν 31 ην Μαρτίου, 1979.
Και επειδή αϊ συνθήκαι αΐτινες κατέστησαν άναγκαίαν τήν θέσπισιν τοΟ προρρηθέντος Νόμου έξακολουθοΟν νά υφίστανται.
Δια ταύτα, ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Εκτάκτου ΕΊσφο- Συνοπτικός
ρας (Προσωριναί Δ ιατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1979 και τίτλος,
θά άναγινώσκηται όμοΰ μετά τοΟ περί Έκτακτου Εισφοράς (Προ
σωριναί Διατάξεις) Νόμου.του 1978 (έν τοις εφεξής αναφερομένου 34τοΰΐ978.
ώς «ό βασικός νόμος»), ό δέ βασικός νόμος και ό παρών Νόμος θά
άναφέρωνται όμοΰ* ώς οί περί 'Εκτάκτου Εισφοράς (Προσωριναί
Διατάξεις) Νόμοι του 1978 και 1979.
2. Τό άρθρον 11 του δασικού νόμου τροποποιείται διά της έξ αύτοΟ Τροποποίη
διανραφής των λέξεων «31ης Μαρτίου, 1979» (τρίτη γραμμή) και σιςτοϋδρ_
της αντικαταστάσεως αυτών διά των λέξεων «31ης Μαρτίου, 1980». βασικού™"
νόμου.

3. Ό Πίναξ του βασικού νόμου τροποποιείται διά της έξ αύτοΰ Τροποποίησις
διαγραφής της παραγράφου 1 αύτου <αί της αντικαταστάσεως αυτής «οΟΠίνακος
διά τής ακολούθου νέας παραγράφου:
τοΟβασικοο,
«1. ΟΙ συντελεσταί εισφοράς εΐναι ώς εκτίθενται κατωτέρω:
Τριμηνιαΐον εισόδημα
Συντελεστής
Έφ'
Έφ'
Έφ*
Έφ"
Έφ*

έικάστης
έκαστης
έκαστης
έκαστης
έ'κάστης

λίρας μέχρι ποσού £200.
λίρας υπέρ τάς £200 μέχρι £300
λίρας υπέρ τάς £300 μέχρι £500
λίρας υπέρ τάς £500 μέχρι £1,100
λίρας υπέρ τάς £1,100

Μηδέν
100 μίλς
150 μίλς
200 μίλς
250 μίλς:
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Νοείται ότι ουδεμία εισφορά καταβάλλεται ύπό εκτοπισθέντος
ούτινος το τριμηνιαΐον εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσόν των
£ 1,000, δταν δέ τούτο ύπερβαίνη το ποσόν των £ 1,000 ή κατα
βλητέα εισφορά υπολογίζεται έπι τη βάσει τών ακολούθων συν
τελεστών εϊσφορας:
Τριμηνιαΐον είσόδημα
Συντελεστής
Έ φ ' έκαστης λίρας υπέρ τάς £1,000 μέχρι £1,150
150 μίλς
Έφ* έκαστης λίρας υπέρ τάς £1,150 μέχρι £1,300
200 μίλς
Έ φ ' έκαστης λίρας υπέρ τάς £1,300
250 μίλς:
Νοείται περαιτέρω δτι ουδεμία εισφορά καταβάλλεται ύπό
φυσικού προσώπου ούτινος τό τριμηνιαΐον είσόδημα δέν υπερ
βαίνει τό ποσόν τών £850, δταν δέ τοΟτο ύπερΟαίνη τό ποσόν
τών £850 ή καταβλητέα είσφορά υπολογίζεται έπι τη βάσει τών
ακολούθων συντελεστών είσφορας:
Τριμηνιαΐον εισόδημα
Συντελεστής
Έ φ ' έκαστης λίρας υπέρ τάς £850 μέχρι £1,100
Έφ* έκαστης λίρας υπέρ τάς £1,100 μέχρι £1,300
Έ φ ' έκαστης λίρας υπέρ τάς £1,300

•Εναρξις
Ισχύοςτοϋ

150 μιλς
200 ιμιλς
250 μίλς.».

4. Τό άρθρον 3 του παρόντος Νόμου τίθεται έν Ισχύϊ άπό της άρχο
μένης τήν Ιην Απριλίου, 1979, τριμηνίας.

Αρθρου 3·
π οϋ παρόντος
Νόμου.

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραψείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

