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Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς διά την Αμυναν της Δημοκρατίας Νόμος 
του 1984 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 13 του 1984 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕ Γ Σ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Σ ΕΚΤΑ

ΚΤΟΥ ΕΙ'ΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙ
ΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΠΕΡΙ ΚΑΘΙ
ιΔΡΥΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΤΓΚΗΝ ΘΩΡΑΚΙΣΓΝ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο Ttocpcov Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Εκτάκτου Εισφοράς Συνοπτικός 

διά την 'Αμυναν της Δημοκρατίας Νό'μος του 1984. τίτλος. 
2.—(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προ Ερμηνεία, 

κόπτη διάφορος έννοια— 
«αποδοχαί»: ι 
'(α) αναφορικός προς μίσθωτόν κέκτηται την έννοιαν ήτις 

αποδίδεται εις τους όρους τούτους υπό των περί Κοινω
νικών Ασφαλίσεων Νόμων' 

(β) αναφορικώς προς αυίτοτελώς εργαζόμενον σημαίνει παν 
κερδαινόμενον υπ' αυτού εισόδημα' 

(γ) αναφορί'κώς προς πρόίσωπον το οποίον λαμβάνει σύντα
ξιν σημαίνει το ποσόν το παραχωρούμενον προς το πρό
σωπον αυτόν υπό μορφήν συντάξεως" 

/ ι(δ) αναφορικώς προς πρόσωπον κατέχον ή ασκούν οιονδή
ποτε αξίωμα σημαίνει χρηίμάτικήν αντιμισθίαν ή αποζη
μίωσιν καταβαλλομένη ν εν σχ'έσει π:ρος το αξίωμα αυτό: 

Νοείσαι ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου 
■Νόμου, ο όρος «αποδοχαί» περιλαμβάνει διά τους σκοπούς του 
παρόντος Νόμου οιονδήποτε επίδομα, χρηματικής ή άλλης μορ
φής, .κάτάβαλλόμενον συνεπεία της αίσκήΐσεως οιουδήποτε αξιώ
ματος ή της παροχής οιωνδήποτε μισθωτών υπηρεσιών, ως και 
παν ποσόν" καταβαλλό'μενον υπό μορφήν δεκάτου τρίτου μισθού 
ή άλλως πως πέραν της 'συνήθους αντιμισθίας ή αποζημιώσεως 
ή συντάξεως δι' έκαστον συγκεκριμένον χρονικόν διάστημα 
αλλά δεν περιλαμβάνει οιονδήποτε έτερον χορήγημα ή φιλοδώ
ρημα αφυπηρετήσεως ουδέ οιαδήποτε ποσά καταβαλλόμενα υπό 
εγκεκριμένου Ταμείου Προνοίας ή αμοϋβήν κτωμένην υπό άλλο-
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58 του 
4 του 
21 του 
60 του 
47 του 
37 του 
1 2 του 
15 του 
8 του 

40 του 
24 του 
41 του 

1961 
1963 
1966 
1969 
1973 
1975 
1976 
1977 
1979 
1979 
1981 
1983. 

44 του 1963 
34 του 1965 
70 του 1968 
63 του 1973 
16 του 1982. 

δαπού προσώπου εργοδότουμένου υπό ξένης Κυβερνήσεως, Διε
θνούς Οργανισμού ή υπό εταιρείας εκ των καθοριζομένων εις 
το εδάφιον (1) του άρθρου 2βΑ του περί Φορολογίας του Εισο
δήματος Νό'μου" 

«Διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντήν ή Αναπληρωτήν Διευ
θυντήν των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ικαι εις ό,τι 
αφορά τηιν καταβολή ν τής κατά τας παραγράφους (στ), (ζ) , 
(η) 'και (θ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 εκτάκτου εισφοράς 
τον Διευθυντήν του Τμήιματος Εσωτερικών Προσόδων 'και πάντα 
υπ αυτού εξουσιοδοτηθέντα επί τούτω Λειτουργόν του Τμήμα
τος Εσωτερικών Προσόδων" 

«εισόδημα» ση'μαίνει το υπόλοιπον των κερδών εταιρείας τινός 
το εναπομένον μετά την αφαίρεσιν τοιούτων ποσών οία όι περί 
■Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμοι επιτρέπουν, εξαιρέσει— 

(α) ζηιμίας ιμεταφερομένης εκ προηγουμένων ετών' 
(β) εκπτώσεως λόγω επενδύσεων" 

|(γ) εκπτώσεως διά την άμεσον μείωσιν αξίας και φθοράν ην 
υφίστανται στοιχεία παγίου ενεργητικού ως προνοείται 
εις την παράγραφον (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 12 
των π:ερί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων" 

(δ) εκπτώσεως διά την εισαγωγήν ξένου συναλλάγματος 
προερχομένου ΕΚ της εξαγωγής επιτοπίως κατασκευαζό
μενων ή παραγομένων π:ροϊόντων' 

«έκτακτος εισφορά» σημαίνει την έκτακτον εισφοράν την 
καταβλητέαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου" 

<«Επιτροΐτή» ση'μαίνει την Επιτροπήν την καθιδρυομένην 
δυνάμει του άρθρου 9" 

«εταιρεία» ση'μαίνει πάσαν εταιρείαν περιωριοιμένης ευθύνης 
συστάθείσαν ή εγγραφείσαν δυνάμει παντός εν τη Δημοκρατία 
ισχύοντος Νόμου ως και πάσαν εΤαιρείαν ή'τις, αν και συνε
στήθη ή 'ενεγράφη εκτός της Δημοκρατίας, διεξάγει επιχειρή
σεις εν τη Δημο'κρατία, περιλαμβανομένης πάσης συνεργατικής 
εταιρείας και συνεργατικού ταμιευτηρίου. Ο όρος δεν περιλαμ
βάνει 'εταιρείαν εκ 'των καθοριζομένων εις το εδάφιον (1) του 
άρθρου 28Α των περί Φορολογίας του ΕισοδήμαΤος Νόμων 
καθώς επίσης και εταιρείαν ήτις είναι πλοιοκτήτης κυπριακού 
πλοίου ως αναφέρεται εις το άρθρον 3 Των περί Εμπορικής 
Ναυτιλίας (Φσρολογικαί Διατάξεις) Νόμων" 

41 του 1980 
48 του 1982 
11 του 1983 
7 του 1984. 

«Νόμος» σημαίνει τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους 
του 1980 έως 1984" 

«οργανισμός προσώπων» σημαίνει οιονδήποτε σώμα, ιμετά ή 
άνευ νομικής προοωπικότητος, ως 'και πάσαν εταιρείαν, αδελ
φότητα ή άλλην ένωσιν προσώπων, κεκτημένων νομικήν ττρσσω
πικΌτητα ή 'μη* 
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«•πρόσωπον» περιλαμβάνει οργανιίσμόν προσώπων* 
«σύνταξις» σημαίνει χορήγημα ή επίδομα ή εν πάση περι

πτώσει παν χρηματικόν ποσόν, καταβαλλόμενο ν περιοδικώς 
προς οιονδήποτε πρόσωπον 'συνεπεία συμπληρώσεως συγκεκρι
μένου έτους της ηλικίας του ή συνεπεία ανικανότητος, αναπη
ρίας ή θανάτου ή συνεπεία αφυπηρετήσεως έκ τίνος αξιώματος 
ή μισθωτής υπηρεσίας ή τερματισμού των εργασιών προσώπου 
αυτοτελώς εργαζομένου, ανεξαρτήτως εάν το· χορήγημα ή επί
δομα ή χρηματικόν ποσόν καταβάλλεται δυνάμει νόμου ή συμ
βάσεως ή εάν ' 'καταβάλλεται υπό της Δημοκρατίας ή του Τα
μείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλου δημοσίου ή ιδιωτικού 
ταμείου λειτουργούντος εν τη Δημοκρατία, νοουμένου ότι το 
χορήγημα ή βοήθημα ή χρηματικόν ποσόν δεν αποτελεί αντι
παροχήν έναντι προσφοράς υπηρεσιών υπό του δικαιουμένου εις 
τούτο προσώπου'* 

«Ταμείον» σημαίνει το Ταμείον διά την Αμυντικήν θωράκισιν 
της Δημοκρατίας το καθιδρυόμενον δυνάμει του άρθρου 6' 

«φορσλογικόν έτος» κέκτηται την εις τον όρον τούτον αποδι
δομένη ν έννοιαν υπό του άρθρου 2 του περί Φορολογίας του 
Εισοδήματος Νόμου. 

»(2) Οι εν τω παρόντι Νόμω χρησιμοποιούμενοι όροι οι μη άλλως 
οριζόμενοι κέκτηνται την εις τους όρους τούτους αποδιδομένη ν 
έννοιαν υπό των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 
1984. 

ΜΕΡΟΣ Ι. ̂ Ε Π Ι Β Ο Λ Η ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ Σ 
3.—(Ί) Παρά τας διατάξεις οιουδήποτε ετέρου Νόμου παν πρότ Υποχρέωσις 

σωπον εκ των καθοριζομένων εν τω εδαφίω (2) υποχρεούται όπως ^ ^ λ ή ν 
μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1984 καταβάλλει έκτακτον εισφοράν εκτάκτου 
διά την ενίσχυσιν της αμυντικής ικανότητος της Δημοκρατίας. εισφοράς. 

(2) Υπόχρεοι διά την καταβολή ν τής κατά το εδάφιον (1) 
εκτάκτου εισφοράς είναι— 

(α) πας μισθωτός, εις ποσοστόν ή μιίσυ τοις εκατόν ·(%%) επί 
των αποδοχών αυτού, καταβλητέον υπό του μισθωτού' 

< (β) πας εργοδότης, εις ποσοστόν ήμισυ τοις εκατόν (V2%) επί 
των αποδοχών οιουδήποτε μισθωτού απασχολουμένου υπ' 
αυτού, καταβλητέον υπό του εργοδότου* , 

(γ ) πας αυτοτελώς εργαζόμενος, εις ποσοστόν ήμισυ τοις εκα
τόν (Υ»%) επί των αποδοχών αυτού* 

Ι (δ) παν πρόσωπον λαμβάνον σύνταξιν, εις ποσοστόν ήμισυ τοις 
εκατόν (%%) επί της συντάξεως αυτού* ι 

(ε) παν πρόσωπον 'κατέχον ή ασκούν αξίωμα εν τη Δημοκρα
τ ία, εις ποσοστόν ήμισυ τοις εκατόν {Vt%) επί των αποδο
χών αυτού* 

(στ) παν πρόσωπον λαμβάνο ν οιαδήποτε μερίσματα παρά εται
ρείας εγγεγραμμένης εν τη Δημοκρατία, εις ποσοστόν 
ήμισυ τοις εκατόν (Vs%) επί, του ποσού του μερίσματος 
προ της αφαιρέσεως του αναλογούντος φόρου εισοδήματος' 

\(ζ) παν πρόσωπον λαμβάνον ή πιστούμενον με τόκους, εκ κα
ταθέσεων ή δανείων εντός της Δημοκρατίας, 'εις ποσοστόν 
ήμισυ τοις εκατόν (V*%) επί των λαμβανομένων ή πιστου
μένων τόκων* 

ι(η) παν πρόσωπον λαμβάνον ενοίκια εις ποσοστόν ήμισυ τοις 
. .   εκατόν : ( V ^ ) επί των ακαθαρίστων ενοικίων μειωμένων 

κατά ποσοστόν 25 τοις εκατόν* και 
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Καπάθεοις 
εκτάκτου 
εισφοράς 
εις το 
Ταμείον και 
διάθεσις 
αυτής. 

Εφαρμογή του 
παρόντος 
Νόμου. . . / . 

,(θ) πάσα εταιρεία ήτις κέκτηται εισόδημα εκ κερδών εξ οιασ
δήποτε εμπορικής, βιομηχανυκής, γεωργικής ή κτηνοτρο
φικής τίνος επιχειρήσεως, διεξαγόμενης εν τη Δημοκρατία, 
ιεις ποσσστόν ήμισυ τοις εκατόν (Χ/ζ%) επί του εισοδήματος 
αυτής. 

'(3) Το ύφος της εκτάκτου εισφοράς της κοοταιβλητέας δυνάμει 
των διατάξεων του παρόντος Νόμου υπολογίζεται επί του συνόλου 
των αποδοχών άνευ περιορισμού ή ορίου ως προς το υψος των 
τοιούτων αποδοχών. 

(4) Αι αποδοχαί αυτοτελώς εργαζομένου εν ουδεμία περιπτώσει 
θα λογίζωνται ως χαμηλότεροι του ποσού επί του οποίου υπολο
γίζεται η εισφορά διά τους σκοπούς των περί Κοινωνικών Ασφαλί
σεων Νόμων. 

(5) Παν πρόσωπον ή οργανισμός ή ταμείον παρέχον οιανδήποτε 
σύνταξιν επί της οποίας δέον όπως καιαβληθή έκτακτος εισφορά 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου υποχρεούται όπως 
αποκόπτη την επί της τοιαύτης συντάξεως αναλογούσαν έκτακτον 
εισφοράν 'και καταβάλλη ταύτην έις το Ταμείον, καθ' ον τρόπον 
και χρόνον ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει. 

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) αι διατάξεις 
των εκάστοτε εν ισχύι περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων 
και των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων εφαρμό
ζονται, τηρουμένων των αναλογιών, εις τας περιπτώσεις προσώπων 
υπόχρεων εις την κοττοίβολήν εκτάκτου εισφοράς δυνάμει των πα
ραγράφων (στ), (ζ), (η) και (θ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 
του παρόντος Νόμου. 

(7) Το ποσόν το καταβαλλόμενον ως έκτακτος εισφορά δυνάμει 
των διατάξεων, του παρόντος Νόμου εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέ
πεται να υπόλογισθή ως στοιχείον κόστους διά την παραγωγήν 
προϊόντος ή την παροχή ν υπηρεσιών αποκλειόμενης ούτω της μετα
κυλίσέώς του ρηθέντος ποσού εις βάρος του αγοραστού του προϊόν
τος ή της υπηρεσίας 'και μη επιτρεπομένης της αφαιρέσεως του ρη
θέντος ποσού κατά τον ύπολογισμόν του φορολογητέου εισοδήματος 
αυτού διά σκοπούς επιβολής φορολογίας δυνάμει οιουδήποτε ετέ
ρου Νόμου. 

ι(8) Η έκτακτος εισφορά καταβάλλεται κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα καθοριζόμενα υπό του Διευθυντού δι' εκάστην κατη
γορίαν προσώπων υπόχρεων εις καταβόλήν τοιαύτης εισφοράς. 

4. Παν ποσόν εισπραττόμενο ν δυνάμει των διατάξεων του πα
ρόντος Νόμου κατατίθεται εις το Ταμείον, αποκλεισμένης της κατα
θέσεως αυτού εις οιονδήποτε έτερον ταμείον ή λογαριασμόν της 
Δημοκρατίας καθώς επίσης της διαθέσεως του δι' οφειλάς δημιουρ
γηθείσας διά σκοπούς αμυντικής θωρακίσεως προ της ενάρξεως της 
ισχύος του παρόντος Νόμου. 

5.—(1) Τηρουιμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου υπεύ
θυνος διά την εφαρμσγήν του παρόντος Νόμου ως και διά την επί
λυσιν πάσης διαφοράς ήτις ήθελε προκύψει ή την επίλυσιν παντός 
θέματος έχοντος ισχέσιν προς την εφαρμσγήν του παρόντος Νόμου, 
είναι ο Διευθυντής, ο οποίος λογίζεται ως έχων προς τον σκοπό ν 
τούτον, και τηρουμένων των αναλογιών, πάσαν εξουσίαν, αρμοδιό
τητα ή υποχρέωσιν δι' ων ούτος περιβέβληται δυνάμει των διατά
ξεων του Νόμου; 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η δεΦαίωσίς, 
καταβολή, είσπραξις και παράκράτησις της εκτάκτου εισφοράς ως 
και η διοικητική εφαρμογή του παρόντος Νόμου διενεργείται συμ
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φώνως προς τας ανάλογους διατάξεις του Νόμου διά των οποίων 
ρυθμίζεται η βεβαίωσις, καταβολή, είσπράξις και παρακράτησις 
εισφοράς προς το Ταμείον Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως και η διοι
κητική εφαρμογή αυτού, τηρουμένων κατ' αναλογίαν των εν τω 
Νόμω εξαιρέσεων, επιφυλάξεων και περιορισμών εν ω μέτρω τούτο 
είναι εφαρμόσιμον: 

(3) Παρά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, ποσά •καταβαλ
λόμενα υπό μορφήν εκτάκτου εισφοράς υπό προσώπου εργοδοτου
μένου υπό της Δημοκρατίας ή υπό της Δημοκρατίας ως εργοδότου 
ή ποσά 'καταβαλλόμενα υπό μορφήν εκτάκτου εισφοράς εν ισχέσει 
προς συντάξεις παρεχομένας υπό της Δημοκρατίας καταβάλλονται 
αμέσως εις το Ταμείον μη εφαρμοζόμενης εν προκειμένω της διαδι
κασίας εισπράξεως αυτών υπό του Διευθυντού: 

Νοείται ότι η διαδικασία αμέσου καταίβολής της εκτάκτου εισφο
ράς εις το Ταμείον δυνατόν να επιτραπή εις ωρυσμένας.περιπτώσεις 
υπό του Διευθυντού εάν ούτος πεισθή ότι δεν είναι απαραίτητος ή 
εφαρμογή της διαδικασίας εισπράξεως αυτής υπό του Διευθυντού. 

(4) Οιονδήποτε πρόσωπον το οποίον κατα'βάλλει. μερίσματα ή 
τόκους, εξαιρουμένων τόκων επί των οττοίων ουδείς φόρος εισοδή
ματος επιβάλλεται δυνάμει του άρθρου 10 των περί Φορολογίας 58τουΐ96ΐ 
του Ειίσοδήμοπος Νόμων, οφείλει όπως παρακράτηση έκτακτον ^του 1963 
εισφοράν κατά το εν τω άρθρω 3 εκτιθέμενον ποσοστόν εξ οιασδή 60 του 1969 
ποτέ πληρωμής γενομένης, ή γενησομένης προς οιονδήποτε πρόσω 47 του 1973 
πον και αποστείλη ταύτην πάραυτα προς τον Διευθυντή ν ομούμετά 37 του 1975 
καταστάσεως παρεχούσης πλήρη στοιχεία των συνθη'κών συνεπεία ]2τουΐ976 
των οποίων εγένετο η .παρακράτησις <και δεικνυούσης πως υπελο 8™ 1979 
γίσθη η παρακρατηθείσα έκτακτος εισφορά. ΑΟ του 1979 

24 του 1981 
\ 41 του 1983. 

ί(5) Οιαδήποτε έκτακτος εισφορά απαιτουμένη όπως παρακρατηθή, 
δυνάμει ίων διατάξεων του εδαφίου (4), θεωρείται ως φόρος επι
βληθείς επί του προσώπου παρά του οποίου απαιτείται όπως η εν 
λόγω έκτακτος εισφορά παρακρατηθή και δύναται να ανακτηθή 
εξ αυτού καθ' οιονδήποτε τρόπον προβλέπαμενον εν οιωδήποτε Νόμω 
διέποντι την είσπραξιν φόρων V 

'Νοείται ότι ουδέν εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων ερμη
νεύεται ως κωλύον τον Διευθυντήν να είσπραξη την έκτακτον ταύτην 
εισφοράν εκ του προσώπου το οποίον οοπέκτησε το μέρισμα ή τόκο ν 
επί του οπο'ίσυ επεβλήθη η έκτακτος εισφορά, παρά το γεγονός ότι 
δεν επεβλήθη φορολογία επί του προσώπου τούτου: :'■ 

Μισείται περαιτέρω ότι οσάκις δεν παρέχωνται καταστάσεις ή άλλα 
στοιχεία, ο Διευθυντής δύναται να καθορίση, εξ όσων κάλλιον δύ
ναται να κρίνη, το ποσόν της εκτάκτου εισφοράς το οποίον έδει 
να είχιε παρακρατηθή. 

(6) Εάν ο'ΐαδήποτε τοιαύτη έκτακτος ευσφρρά δεν παρακρατηθή 
ή εάν παρακρατηθείσα δεν αποσταλή εις τον Διευθυντήν εντός του . 
μηνός ο οποίος έπεται του μηνός εν τω οποίω έδει να εγένετο ή 
εγένετο η παρακράτησις, προστίθεται εις αυτήν τόκος κατά ποσο
στόν εννέα τοις εκατόν αι δε διατάξεις οιουδήποτε Νόμου αφορών
τος εις την είσπραξιν και ανάκτησιν φόρων εφαρμόζονται επί της 
εισπράξεως και οα/ακτήσεως του τόκου τούτου. 

ΜΕΡΟΣ Ι Ι .  Η Κ Α Θ Ι Δ Ρ Υ Σ Τ Σ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

6. Επί τω τέλει ενισχύσεως της αμυντικής ικανότητος της Δήμο Καθίδρασις 
κρατίας καθιδρύεται ταμείον καλούμενον «Ταμείον διά την Αμυν Ταμείου, 
τικήν θωράκισιν της Δημοκρατίας». 
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Πόροι του 
Ταμείου. 

Φύλαξις 
και επένδυσις 
ιτόρων. 

Επιτροπή 
διαχειρίσεως. 

' Ελεγχος. 

Παροχή. 
πληροφοριών 
υπό του 
Εφόρου 
επί του 
φόρου 
εισοδήματος. 

Το ποσόν 
της εκτάκτου 
εισφοράς 
δεν εκπίπτεται 
του φόρου 
εισοδήματος. 
Αδικήματα 
καιποιναί. 

7. Οι πόροι του Ταμείου αποτελούνται— 
(α) εξ ειδικών φόρων και υποχρεωτικών εισφορών επιβαλλο

μένων διά νόμου, 
(β) εξ εθελοντικών εισφορών και δωρεών, 
'(γ) εξ οιωνδήποτε τόκων ή εσόδων εκ καταθέσεων ή επεν

δύσεων. 
8.^(1.) Το Ταμείον τελεί υπό την φύλαξιν του Γενικού Λογιστού 

όστις τηρεί τους αναγκαίους λογαριασμούς και τας αναγκαίας 
αποδείξεις. > 

(2) Παν κατατεθειμένον εν τω Ταμέίω χρηματικόν ποσόν δύναται 
να επενδύεται καθ' όν τρόπον και καθ' ην έκτασιν ο Υπουργός 
Οικονομικών ήθελεν εκάστοτε ^καθορίσει. 
ι 9.— (1) Καθιδρύεται Επιτροπή Διαχειρίσεως του Ταμείου ήτις 
αποτελείται εκ των Υπουργών Αμύνης και Οικονομικών. 

<(2) Η Επιτροπή διαχειρίζεται τα οικονομικά του Ταμείου, απο
φασίζει δε διά πάσαν δαπάνην διενεργηθησομένην εκ του Ταμείου 
ως και διά παν άλλο θέμα σχετιζόμενο ν προς την ύπαρξιν και 
λειτουργίαν του Ταμείου. 

(3) Η Επιτροπή τελεί υπό την επίβλεψιν και καθοδήγησιν του 
Προέδρου της Δημοκρατίας. 

10.—(1) Το Ταμείον ελέγχεται υπό του Γενικού Ελεγκτού οι δε 
εξηλεγμένοι λογαριασμοί αυτού υποβάλλονται υπό της Επιτροπής 
εις το Υπουργικόν Συμβούλιον ομού μετά του απολογισμού διά 
την οικονομικήν διαχείρισιν του Ταμείου δι' έκαστον έτος δι' 
έγκρισιν. ■ 

(2) Τόσον ο απολογισμός διά την οικονομικήν διαχείρισιν του 
Ταμείου όσον και οι εξηλεγμένοι λογαριασμοί αυτού χαρακτηρί
ζονται ως εμπιστευτικοί και δεν υπόκεινται εις δημοσίευσα/. 

ΜΕΡΟΣ 111.^ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
11. Παρά τας διατάξεις οιουδή'ποτε ετέρου Νόμου ο ' Εφορος 

επί του Φόρου Εισοδήματος υποχρεούται όπως παρέχη, τη αιτήσει 
του Διευθυντού, τα αναγκαία στοιχεία και τας αναγκαίας πληρο
φορίας αναφορικώς προς το εισόδημα οιουδήποτε προσώπου τα 
οποία ή τας οπο'ί'ας κατέχει εντός των πλαισίων των εξουσιών και 
καθηΐκόντων δι' ων περιΐβέβληται δυνάμει των διατάξεων των περί 
Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων. 

12. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου νόμου, ή δυ
νάμει του παρόντος Νόμου καταβλητέα έκτακτος εισφορά δεν εκπί
πτεται εκ του φορολογητέου εισοδήματος παντός προσώπου. 

13.^1) Τηρουμένων των διατάξεων παντός ετέρου νόμου αναφο
ρικώς προς θέματα ποινικής ευθύνης προσώπων κατεχόντων ή ασκούν
των οιονδήποτε αξίωμα, πας όστις αρνείται, παραλείπει ή αμελεί 
να κ'αταβάλη έκτακτον εισφοράν ην υποχρεούται να καταβάλη δυ
νάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου είναι ένοχος αδικήματος 
και υπόκειται, επί τη καταδίκη του, εις χρηματικήν ποινήν μη υπερ
βαίνουσαν τας πεντακόσιας λίρας, εν περιπτώσει δε δευτέρας ή κατ' 
επανάληψιν καταδίικης αυτού διά το αυτό αδίκημα, εις χρηματικήν 
ποινήν μη υπερβαίνσυσαν τάς εξάκοσίας λίρας ή εις φυλάκισιν μη 
υπιερδαίνουσαν τους έξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας πσινάς της φυλά 
κίσεως και της χρημαπκής τοιαύτης. 
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■(2) Εν περιπτώσει καταδίκης οιουδήποτε προσώπου επί τω 
ότι η,ρνήθη. ή παρέλειψεν ή ηιμέλησε να κ α τ α β ο λ ή εκτάκτους 
εισφοράς ούτος, επιπροσθέτως οιασδήποτε ετέρας ποινής εις ην 
υπόκειται, υποχρεούται όπως καταβάλη τω Ταμείω ποσόν ίσον προς 
το ποσόν όπερ ηρνήθη ή παρέλειψεν ή ημέλησε να καταβάλη, πλέον 
δε έτερον ποσόν μη υπερβαίνον ποσοστόν πεντήκοντα επί τοις εκα
τόν του ως είρηται ποσού, εν περιπτώσει δε δευτέρας ή κατ ' επα
νάληψιν καταδίκης αυτού διά το αυτό αδίκημα, ποσόν μη υπερ
βαίνον ποσοστόν εκατόν επί τοις εκατόν του ποσού τούτου, ως το 
Δικαστήριον ήθελε διατάξει . 

(3) Πας εργοδότης όστις, καίτοι παρεκράτησε την έκτακτον εισφο
ράν την καταβλητέαν υφ' οιουδήποτε των υπ' αυτού απασχολουμέ
νων μισθωτών, αρνείται ή αμελεί ή παραλείπει όπως καταβάλη 
ταύτην τω Ταμείω είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, επί τη 
καταδίκη; του, εις φυλάκισιν μη, υπερβαίνουσαν τους δώδεκα μήνας 
ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας χ ιλ ίας λίρας ή εις 
αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης. 

(4) Πας όστις παραβαίνε ι ή παραλε ίπε ι να συμμορφωθή προς οιαν
δήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού 
εκδοθέντων Κανονισμών, εάν διά την τοιαύτην παράβασιν ή παρά
λειψιν συμμορφώσεως δεν προνοείται ετέρα ποινή, υπόκειται δι' έκα
στον ούτω διαπραττόμενον αδίκημα εις χρηματικήν ποινήν μη υπερ
βαίνουσαν τας πεντακόσιας λίρας. 

(5) Οσάκις αποδεικνύεται ότι αδίκημα διαπραχθέν υπό νομικού 
προσώπου, κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου 
και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών, διεπράχθη τη συναι
νέσει ή συνενοχή ή αμέλε ια διευθυντού, συμβούλου, γ ρ α μ μ α τ έ ω ς ή 
ετέρου αξιωματούχου του νομικού προσώπου ή οιουδήποτε προσώ
που όπερ ενεργεί υπό τοιαύτην ιδιότητα, τόσον ούτος όσον και το 
νομικόν πρόσωπον είναι ένοχοι του αδικήματος τούτου και υπό
κεινται, επί τη καταδίκη τους, εις ποινική ν δίωξιν και εις τας εν 
εκάστη περιπτώσει ττροβλεπομένας ποινάς. 

(6) Ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων δύναται 
να ερμηνευθή ως παρεμποδίζον την Επιτροπήν όπως διά πολιτ ικής 
α γ ω γ ή ς διεκδική οιονδήποτε ποσόν οφειλόμενον τω Ταμείω. 

14. Ποινική δίωξις αδικήματος προβλεπομένου υπό του παρόντος Ποινική 
Νόμου ασκείται κατά τ α ς διατάξε ις του άρθρου 81 του Νόμου. δίωξις. 

15. Αι χρηματικαί ποιναί, τ α τέλη και έξοδα αίτινες ή άτινα Χρηματυκαί 
εισπράττονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κατά π ο ι ν α ί κλπ. 
βάλλονται εις το Ταμείον. ««οβάλ

^ ~ λονταιειςτο 
Ταμείον. 

16.— (̂1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύνοτται να εκδώση Κανόνι Εξουσία 
σμούς διά την καλυτέραν εν γένει εφαρμογήν των διατάξεων του εκδόσεως 
παρόντος Νόμου και να προβή διά τοιούτων Κανονισμών εις τον Κανονισμών· 
καθορισμόν ή ρύθμισιν παντός θέματος χρήζοντος ή δεκτικού καθο
ρισμού ή ρυθμίσεως. 

(2) Κανονισμοί γινόμενοι δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν εντός 
τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή 
των Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακύ
ρωση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, ούτοι 
δημοσιεύονται αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας εν 
τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατ ίας και τίθενται εν ισχύ ι από 
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της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων 
εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημο

σιεύονται εν τη επισήμω εφηιμερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον 
ούτω τροποποιηθή υπ' αυτής και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης 
δημοσιεύσεως. 

Έναρξις 17. Ή ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται την Ιην Φεβρουαρίου, 
ισχύος 1984. , 
του παρόντος 
Νόμου. 


