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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 6) τοϋ 1982 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 53 του 1982 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΔΥΟ. 

'Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ιτοσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής Προοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τόν 
περί ΒροϋπολογιοΐμοΟ Νόιμον του 19Θ2 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι' ους δεν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1982. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω Συνοπτικός 

ματικοΟ Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 6) του 1982. τίτλος. 
2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς Εγκρισις 

είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν της Δημοκρατίας ή ατινα κληρωμηςέκ 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοίαυται διά τήν το0λογσρια
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αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθη έκ του λογαριασμού Παγίου ταμείου ποσοΰ 
Ταμείου τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του* £775.οοο 
Ετους τοΟ λήγοντος τήν τριοακοατήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1982, ποσόν διά τήν χρήσιν 
μή υπερβαίνον τάς έπτακοσίας έβδομήκοντα πέντε χιλιάδας λίρας ™υδτου<:το0 

προς κάλυψιν τών 'δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά 3ΐην^εκεμν 

τήν περίοδον ταύτην. βρ[ουΐ982. 
3. Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς ειδι Είδίκευσις 

κευθεΐσα πύστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους άναψε τώνδαπανη
ροιμένους είς fro ίέν ιτώ (Πίνακι1 ικεφάλαιοιν 'και άρθρον iKtocl ποσόν βη^^νων 
μή υπερβαίνον τό είς τό κεψάλαιον καΐ άρθρον τούτο άναψε nivoC 
ρόμενον ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθώ καΐ δαπανηθή διά τάς 
έν τω κεψαλαίω και άρθρω τ^ύτω άναφερομένας και ειδικώς 
καθ!οριζομέίνας υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 
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Τακτ ικαΙ Δαπάναι 

Κεψόλαιον 

Τμήμα 'Εσωτερικών 
Προσόδων. 

Ά ρ . 

751 

"Αρθρον 

Έττιστροφαΐ Φόρου 
Εισοδήματος. 

Ό λ ι κ ό ν 

Ποσόν 

£ 
775,000 

775,000 

Σκοποί 

Διάθεσις των απαιτουμέ
νων χρημάτων δια την έπ ι 
στροφήν Φόρου Εισοδήματος 
εις δικαιούχα πρόσωπα. 


