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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2110 της 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1986 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς διά την Άμυναν της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 1986 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 7 του 1986 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑ 

ΤΗΝ ΑΜΥΝΑΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1985 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:. 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Εκτάκτου Εισφοράς 

διά την Άμυναν της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1986 
και θα αναγινώσκηται ομού μετά του περί Εκτάκτου Εισφοράς διά 
την Άμυναν της Δημοκρατίας Νόμου του 1985 (εν τοις εφεξής 
αναφερομένου ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Εκτάκτου Εισφοράς 
διά την Άμυναν της Δημοκρατίας Νόμοι του 1985 και 1986. 

2. Το άρθρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της εκ του ορισμού της λέξεως «αποδοχαί» διαγραφής 

της παραγράφου (β) και της αντικαταστάσεως αυτής διά 
της ακολούθου νέας παραγράφου* 

«(β) αναφορικώς προς αυτοτελώς εργαζόμενον σημαίνει: 
(i) παν κερδαινόμενον υπ' αυτού εισόδημα το οποίον εν 

ουδεμία περιπτώσει θα λογίζηται ως χαμηλώτερον 
του ποσού επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά 
διά τους σκοπούς των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Νόμων και 

(ii) το μέρος του κερδαινομένου υπ' αυτού εισοδήματος 
το οποίον υπερβαίνει το ως άνω ποσόν.»· 

(β) διά της εν τω ορισμώ της λέξεως «Διευθυντής» ενθέσεως 
ευθύς μετά την λέξιν «εισφοράς» (4η γραμμή) των λέξεων 
«ως και την τελικήν διευθέτησιν των υποχρεώσεων αυτο
τελώς εργαζομένων δυνάμει της παραγράφου (γ) του 
εδαφίου (2) του άρθρου 3»· και 

(γ) διά της διαγραφής του ορισμού «εισόδημα». ,.. .. 

(15) 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

5 του 1985. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίησις 3. Το άρθρον 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
του βασικού ( α ) Διά της εκ του εδαφίου (1) αυτού διαγραφής του αριθμού 
νό^0ϋ· και της λέξεως «31ης Ιανουαρίου» (τρίτη γραμμή) και της 

αντικαταστάσεως: των διά του αριθμού και της λέξεως 
«30ής Ιουνίου»· 

(β) διά της εκ του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής των λέξεων 
και του ποσοστού «ήμισυ τοις εκατόν (1/2%)» όπου 
απαντώνται και της αντικαταστάσεως αυτών διά των 
λέξεων και του ποσοστού «ένα τοις εκατόν (1%)»' 

(γ) διά της εις το εδάφιον (2) αυτού προσθήκης της ακο

._ . .^λούθου νέας παραγράφου ευθύς μετά την παράγραφρν.(θ):

«(i) Πας Οργανισμός προσώπων μετά η άνευ νομικής 
προσωπικότητος εις ποσοστόν ένα τοις εκατόν (1%) επί 
του εισοδήματος αυτών»· 

(δ) διά της διαγραφής του εδαφίου (4) αυτού και της 
αναριθμήσεως των εδαφίων (5) μέχρι (8) ως εδαφίων (4) 
μέχρι (7)· 

(ε) διά της αντικαταστάσεως της τελείας εις το τέλος του 
εδαφίου (5) αυτού, ως τούτο έχει αναριθμηθή, διά δύο 
τελειών και της προσθήκης της ακολούθου επιφυλάξεως: 

«Νοείται ότι προς εξεύρεσιν του εισοδήματος δεν 
εκπίπτονται— 
(α) ζημία μεταφερομένη εκ προηγουμένων ε τ ώ ν 
(β) έκπτωσις λόγω επενδύσεων 
(γ) έκπτωσις διά την άμεσον μείωσιν αξίας και φθοράν 

ην υφίστανται στοιχε ία παγίου ενεργητικού ως 
προνοείται εις την παράγραφον (δ) του εδαφίου! (2) 
του άρθρου 12 των περί Φορολογ ίας του Εισο

δήματος Ν ό μ ω ν 
(δ) έκπτωσις διά την εισαγωγήν ξένου συναλλάγματος 

προερχομένου εκ της εξαγωγής επιτοπίως κατα

σκευαζόμενων ή παραγομένων προ ϊόντων.». 
Τροποποίησις 4. Το άρθρον 5 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εν αυτώ 
του άρθρου 5 προσθήκης του ακολούθου νέου εδαφίου: 
του βασικού r ι i-a τ 
νόμου. «(7) Εάν οιαδήποτε έκτακτος εισφορά ήτις επιβάλλεται 

δυνάμει της παραγράφου (η) και (θ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 
δεν καταβληθή εντός της ημερομηνίας ήτ ις καθορίζεται υπό του 
Διευθυντού, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (8) του άρθρου 3, 
προστίθεται εις αυτήν τόκος κατά ποσοστόν εννέα τοις εκατόν αι 
δε διατάξεις οιουδήποτε Νόμου αφορώντος εις την είσπραξιν και 
ανάκτησιν φόρων εφαρμόζονται επί της εισπράξεως και ανα

κτήσεως του τόκου αυτού». 
Έναρξις 5. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται την Ιην Φεβρουαρίου 
ισχύος του J 9 8 6 
παρόντος 
Νόμου. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


