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Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 109(1) του 1998 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την 

Αμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1998 και θα 
διαβάζεται μαζί με τους περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Αμυνα της Δημο
κρατίας Νόμους του 1985 μέχρι 1998 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 
μαζί ως οι περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Αμυνα της Δημοκρατίας Νόμοι 
του 1985 μέχρι (Αρ. 2) του 1998. 

«Επιστροφή 
έκτακτης 
εισφοράς. 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης «μέχρι 

της 31ης Δεκεμβρίου 1998» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «μέχρι της 
30ής Ιουνίου 1999»· και 

(β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) 
αυτού του ποσού «£1.750» (τρίτη γραμμή) από το ποσό «£3.000». 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, ευθύς μετά το άρθρο 3, 
του ακόλουθου νέου άρθρου: 

3Α.—(1) Το συνολικό ποσό της έκτακτης εισφοράς το οποίο 
καταβάλλεται για κάθε φορολογικό έτος, σύμφωνα με τις διατά
ξεις της παραγράφου (α) ή/και (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3, 
από πρόσωπο του οποίου οι συνολικές αποδοχές του ίδιου έτους 
δεν υπερβαίνουν το ποσό των £2.500, επιστρέφεται μέχρι τις 30 
Απριλίου του έτους που ακολουθεί το έτος για το οποίο κατε
βλήθη η έκτακτη εισφορά η οποία επιστρέφεται: 

Νοείται ότι δεν επιστρέφεται οποιοδήποτε ποσό σε πρόσωπο το 
οποίο δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας: 

Νοείται περαιτέρω ότι, αναφορικά με το έτος 1998, επιστρέ
φεται μόνο το ποσό της έκτακτης εισφοράς που αφορά την 
περίοδο από την 1η Αυγούστου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1998 και 
το ποσό αυτό επιστρέφεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 1999. 

(2) Το ποσό της έκτακτης εισφοράς το οποίο καταβάλλεται από 
εργοδότη για κάθε φορολογικό έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 3, επί των αποδοχών 
των μισθωτών που απασχολεί, των οποίων οι συνολικές αποδοχές 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

5 του 1985 
7 του 1986 
92 του 1986 
120 του 1986 
193 του 1986 
154 του 1987 
235 του 1987 
115 του 1988 
171 του 1988 
226 του 1989 
39 του 1990 

30(1) του 1993 
60(1) του 1993 
93(1) του 1995 
96(1) του 1996 
76(1) του 1998. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
νέου άρθρου. 
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του ίδιου έτους δεν υπερβαίνουν το ποσό των £2.500, επιστρέ
φεται μέχρι τις 30 Απριλίου του έτους που ακολουθεί το έτος για 
το οποίο κατεβλήθη η έκτακτη εισφορά η οποία επιστρέφεται: 

Νοείται ότι δεν επιστρέφεται οποιοδήποτε ποσό έκτακτης 
εισφοράς επί των αποδοχών μισθωτού ο οποίος δεν είναι πολίτης 
της Δημοκρατίας: 

Νοείται περαιτέρω ότι, αναφορικά με το έτος 1998, επιστρέ
φεται μόνο το ποσό της έκτακτης εισφοράς που αφορά την 
περίοδο από την 1η Αυγούστου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1998 και 
το ποσό αυτό επιστρέφεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 1999. 

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος 'πολίτης της 
Δημοκρατίας' έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από 
τον εκάστοτε σε ισχύ περί Πολίτου της Δημοκρατίας Νόμο.». 

Έναρξη 4. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1999. 
της ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 


