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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ Άρ. 1674 της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1981 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί τής Προσωρινής Νομοθεσίας (Παράτασις τής Ισχύος) Νόμος 
του 1981 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυ
πριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Άρυθμός 13 του 19β1 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ό παρών Νόμος θά αναφέρηται ώς ό περί της Προσωρινής Συνοπτικός 

Νομοθεσίας (Παράτασις της Ισχύος) Νό;μος του 1981. τίτλος. 
2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, εκτός έάν εκ του κειμένου προκύπτη "Ερμηνεία, 

διάφορος έννοια— 
«προσωρινή, νομοθεσία» σημαίνει τους περί 'Εκτάκτου Εισφο

ράς (ΙΠροσωριναί Διατάξεις) Νόμους του 1976, 1979 και 1980. 34τοθΐ978 
29τοϋ1979 
12 τοϋ 1980. 

3. Ή Ισχύς της προσωρινής νομοθεσίας παρατείνεται μέχρι της Παράτασις 
31ης Μαρτίου, 1982, ύπό τάς έν τω Πινάκι άναφε,ρομένας τρόπο ισχυο^ της 
ποιήσεις. νομοθεσίας. 

ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 3): 

Ή παράγραφος 1 του Πίνακος της προσωρινής νομοθεσίας δια
γράφεται και αντικαθίσταται διά της ακολούθου1 παραγράφου,, ή 
ισχύς της όποιας άρχεται άπό της 1ης 'Απριλίου, 1981., 

«1. Οι συντελεσταί είσφο,ρας είναι ώς εκτίθενται. κατωτέιρω: 
Τρυμηινιαΐον Εισόδημα Συντελεστής 

ΈφΓ έκαστης λίρας μέχρι ποσού £300 Μηδέν 
ΈφΓ έ,κάστης λίρας υπέρ τάς £300 μέχρι £500 50 μίλς 
ΈφΓ έκαστης λίρας υπέρ τάς £500 μέχρι £1,100 100 ,μίλς 
ΈφΓ έκαστης λίοας ύπέιρ τάς £1,100 150 μίλς 

Νοείται δτι ουδεμία εισφορά καταβάλλεται ύπό εκτο
πισθέντος ούτινος τό τριμηνιαΐον εισόδημα δέν υπερβαίνει το 
ποσόν των £1,000,: δταν δε τούτο ύπ&ρβαίνη τό ποσόν των 
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£1,000 ή .καταβλητέα εισφορά υπολογίζεται έπί τη βάσει των 
άίκολίούθών συντελεστών εισφοράς: 

Τριιμηνιαΐον είσόδηίμα Συντελεστής 

"Εφ?' έκαστης λνραχ, ύπέ;ρ τάς £1,000 μέχρι £1,150 50 μίλς 
Έ<ρ* έκαστης λίρας υπέρ τάς £1,(150 μέχρι £1,300 100 μίλς 
Έφ' έκαστης λίοας υπέρ τάς £1,300 150 μίλς 

Νοείται περαιτέρω δτι ουδεμία εισφορά καταβάλλεται ύπό 
φυσικού προσώπου οδτινος το τριμηνιαΐον εισόδημα δεν υπερ
βαίνει τό ποσόν των £850, δταν δε τούτο ύπερβαίνη τό ποσόν 
των £850 ή καταβλητέα εισφορά υπολογίζεται επί τη βάσει 
των ακολούθων συντελεστών εισφοράς: 

Τριμηνιαΐον είσόδηίμα Συντελεστής 

Έφ' έκαστης λί)ρας υπέρ τάς £850 ιμέχρι £1,ί100 50 μίλς 
Έ,φ* έκάστηίς λίρας ύπέιρ τάς £ 1 ,il 00 μέχρι £1,300 100 μίλς 
Έφ* έκαστης λίρας υπέρ τάς £1,300 150 μίλς.». 


