
Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 117(Ι) του 2002  

Ο ΠΕΡΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ 

 

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—  

«Οδηγία 90/435/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1990 σχετικά με το κοινό 
φορολογικό καθεστώς για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών 
μελών», (EE L 225 της 20.8.1990 σ. 6-9), 

 

ΜΕΡΟΣ I  

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της 
Δημοκρατίας Νόμος του 2002. 

Συνοπτικός τίτλος. 

2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά— Ερμηνεία. 

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και 
οποιοδήποτε δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν λειτουργό του Τμήματος Εσωτερικών 
Προσόδων· 

 

«έκτακτη εισφορά» σημαίνει την έκτακτη εισφορά που καταβάλλεται δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου· 

 

«εταιρεία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Φορολογίας του 
Εισοδήματος Νόμο, αλλά δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε εταιρεία η οποία είναι ιδιοκτήτης 
Κυπριακού πλοίου ή εταιρεία που έχει εισόδημα από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης 
πλοίων όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και 
Φορολογικές Διατάξεις) Νόμων· 

118(Ι) του 2002. 

 

38(Ι) του 1992 
29(Ι) του 1995 
63(Ι) του 1999 
73(Ι) του 1999. 

(2) Οι όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο που δεν ορίζονται διαφορετικά 
έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον περί Φορολογίας του 
Εισοδήματος Νόμο. 

 

ΜΕΡΟΣ II  
ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 

 

3.—(1) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, κάθε πρόσωπο που καθορίζεται 
στο εδάφιο (2) υποχρεούται να καταβάλλει έκτακτη εισφορά για την ενίσχυση της 
αμυντικής ικανότητας της Δημοκρατίας. 

Υποχρέωση 
καταβολής 
έκτακτης 
εισφοράς. 

(2) Τα πρόσωπα τα οποία υποχρεούνται να καταβάλλουν έκτακτη εισφορά σύμφωνα με το 
εδάφιο (1) είναι— 

 

(α) Κάθε πρόσωπο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία το οποίο λαμβάνει οποιαδήποτε 
μερίσματα από εταιρεία, σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατόν (15%) στο ποσό του 
μερίσματος: 

 

Νοείται ότι εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία απαλλάσσεται από την 
καταβολή έκτακτης εισφοράς αναφορικά με μερίσματα τα οποία λαμβάνει από εταιρεία 
που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία: 

 

Νοείται περαιτέρω ότι εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία ή εταιρεία που δεν 
είναι κάτοικος στη Δημοκρατία αλλά έχει 
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μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία, η οποία λαμβάνει μερίσματα από εταιρεία που δεν 
είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, στην οποία η εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη 
Δημοκρατία ή η εταιρεία που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία αλλά έχει μόνιμη 
εγκατάσταση στη Δημοκρατία, κατέχει άμεσα τουλάχιστον ένα τοις εκατόν (1%) του 
μετοχικού κεφαλαίου απαλλάσσεται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς επί των εν λόγω 
μερισμάτων: 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι αυτή η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται αν η καταβάλλουσα το 
μέρισμα εταιρεία επιδίδεται περισσότερο από πενήντα τοις εκατόν (50%) σε 
δραστηριότητες οι οποίες απολήγουν σε εισόδημα από επένδυση και η επιβάρυνση του 
αλλοδαπού φόρου πάνω στο εισόδημα της καταβάλλουσας το μέρισμα εταιρείας είναι 
σημαντικά ολιγότερη από τη φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας που είναι κάτοικος στη 
Δημοκρατία ή της εταιρείας που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία αλλά έχει μόνιμη 
εγκατάσταση στη Δημοκρατία· 

(β) κάθε πρόσωπο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, το οποίο λαμβάνει ή πιστώνεται με 
ποσό τόκου, εκτός τόκου που εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου (γ), σε ποσοστό 
δέκα τοις εκατόν (10%) επί του ποσού των τόκων που λαμβάνονται ή πιστώνονται: 

Νοείται ότι— 

(i) Τόκος που αποκτά ένα πρόσωπο από τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησής του, 
περιλαμβανομένου τόκου που συνδέεται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή της 
επιχείρησης, δε θεωρείται τόκος για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου· 

(ii) τόκος που λογίζεται ότι καταβάλλεται σε εταιρεία δυνάμει του άρθρου 39 του 
περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας 
παραγράφου· 
(iii) άτομο του οποίου το συνολικό ετήσιο εισόδημα, περιλαμβανομένων και των 
τόκων, δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων λιρών (£7.000) ετησίως, έχει 
δικαίωμα επιστροφής του παρακρατηθέντος φόρου επί των τόκων πέραν του ποσού 
που αντιστοιχεί στο τρία επί τοις εκατόν (3%)· 

(γ) κάθε άτομο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία για τόκους που λαμβάνει ή πιστώνεται 
από πιστοποιητικά αποταμιεύσεως, χρεόγραφα αναπτύξεως και από καταθέσεις στον 
Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης, καθώς και τόκοι που αποκτά ταμείο προνοίας σε 
ποσοστό τρία τοις εκατόν (3%)· 

(δ) κάθε πρόσωπο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία το οποίο έχει εισόδημα από ενοίκια, 
σε ποσοστό τρία τοις εκατόν (3%) επί του ποσού των ακαθαρίστων ενοικίων μειωμένων 
κατά ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατόν (25%)· 

(ε) κάθε οργανισμός δημόσιου δικαίου, σε ποσοστό τρία τοις εκατόν (3%) επί του 
φορολογητέου εισοδήματος του, εκτός από εισόδημα που εμπίπτει στις διατάξεις των 
παραγράφων (α), (β) και (δ), πριν την αφαίρεση των εκπτώσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 13 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου. 

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, εταιρεία η οποία 
είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, λογίζεται ότι έχει διανείμει εβδομήντα τοις εκατόν (70%) 
των κερδών της που κτώνται ή προκύπτουν στο φορολογικό έτος, μετά τη μείωσή τους από 
τον εταιρικό φόρο που πληρώθηκε ή που είναι πληρωτέος πάνω στα εν λόγω κέρδη, υπό 
μορφή  
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μερισμάτων στους ενδιαφερόμενους μετόχους της κατά το τέλος της περιόδου των δυο ετών 
από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, και οι 
ενδιαφερόμενοι μέτοχοι θα φορολογούνται ανάλογα σε έκτακτη εισφορά πάνω σε τέτοια 
μερίσματα. Οποιαδήποτε έκτακτη εισφορά είναι πληρωτέα από μέτοχο ως συνέπεια 
λογιζόμενης διανομής μερίσματος καταβάλλεται κατά πρώτο λόγο από την εταιρεία η οποία 
θα χρεώνει τέτοια εισφορά στους μετόχους: 

Νοείται ότι σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, το σύνολο των κερδών των τελευταίων 
πέντε ετών πριν από τη διάλυση τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί ή δεν έχουν λογιστεί ότι 
έχουν διανεμηθεί θα λογίζονται ότι διανέμονται κατά τη διάλυση: 

Νοείται περαιτέρω ότι εταιρεία που εμπίπτει στο παρόν εδάφιο υποβάλλει στο Διευθυντή 
σχετική δήλωση του λογιζόμενου μερίσματος επί καθορισμένου εντύπου και καταβάλλει την 
έκτακτη εισφορά σύμφωνα με τέτοια δήλωση. 

(4) Το ποσό των λογιζόμενων μερισμάτων δυνάμει του εδαφίου (3) μειώνεται με 
οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα διανεμήθηκε στη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του 
φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται και σε περίπτωση που το πραγματικό 
μέρισμα πληρώνεται μετά την παρέλευση των δύο ετών από το τέλος του έτους στο οποίο τα 
κέρδη αναφέρονται, οποιοδήποτε ποσό λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνει το 
πραγματικό μέρισμα επί του οποίου παρακρατείται η πληρωτέα έκτακτη εισφορά δυνάμει 
του παρόντος άρθρου. 

(5) Για τους σκοπούς του εδαφίου (3), ο όρος «κέρδη» σημαίνει τα λογιστικά κέρδη όπως 
υπολογίζονται σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές αρχές αλλά μετά την αφαίρεση 
οποιωνδήποτε μεταφορών στα αποθεματικά που προβλέπονται σε οποιοδήποτε νόμο: 

Νοείται ότι οι διατάξεις των εδαφίων (4) μέχρι (8) του άρθρου 13 του περί Φορολογίας 
του Εισοδήματος Νόμου που αφορούν συμψηφισμό ζημιών συγκροτήματος, δεν επηρεάζουν 
τα λογιστικά κέρδη. 

(6) Οι διατάξεις του εδαφίου (3) δεν εφαρμόζονται αναφορικά με κέρδη που αναλογούν 
στους μετόχους που δεν είναι κάτοικοι στη Δημοκρατία. 

(7) Όταν εταιρεία καταβάλλει μέρισμα, οφείλει να εφοδιάζει κάθε μέτοχο με 
πιστοποιητικό, στο οποίο θα δηλώνονται τα πιο κάτω: 

(α) Το ποσό του μερίσματος το οποίο πληρώνεται στο μέτοχο, 

(β) η έκτακτη εισφορά που παρακρατήθηκε από την εταιρεία αναφορικά με το μέρισμα 
που πληρώθηκε. 

(8) Στην περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου εταιρείας, οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται ή 
είναι πληρωτέα στους μετόχους, μέχρι του ποσού του αδιανέμητου φορολογητέου 
εισοδήματος οποιουδήποτε έτους το οποίο προκύπτει προτού αφαιρεθούν οι εκπτώσεις για 
ζημιές που μεταφέρονται από προηγούμενα έτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του 
περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, θα λογίζονται ως διανεμηθέντα μερίσματα 
υποκείμενα σε έκτακτη εισφορά δυνάμει του παρόντος Νόμου: 

Νοείται ότι τα κατά το εδάφιο αυτό λογιζόμενα ως διανεμηθέντα μερίσματα μειώνονται 
με οποιοδήποτε μέρισμα εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (3). 

(9) Έκπτωση αναφορικά με το ξένο φόρο επί του εισοδήματος που υπόκειται σε έκτακτη 
εισφορά θα παραχωρείται σύμφωνα με τα άρθρα 34, 35 και 36 του περί Φορολογίας του 
Εισοδήματος Νόμου. 
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 (10) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου εταιρεία που έχει επιλέξει να
φορολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 46 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου
απαλλάσσεται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς για τα έτη 2003, 2004 και 2005. 

Καταβολή της 
εισφοράς. 

4.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο πληρώνει μερίσματα ή τόκους, οφείλει όπως
παρακρατεί έκτακτη εισφορά σύμφωνα με το εδάφιο (2) του 

 άρθρου 3 από οποιαδήποτε πληρωμή γίνεται ή θα γίνει και καταβάλλει αυτή στο
Διευθυντή μαζί με κατάσταση η οποία παρέχει πλήρη στοιχεία των συνθηκών συνεπεία
των οποίων έγινε η παρακράτηση και πώς υπολογίστηκε η έκτακτη εισφορά που
παρακρατήθηκε. 

 (2) Οποιαδήποτε έκτακτη εισφορά, η οποία απαιτείται όπως παρακρατηθεί δυνάμει
των διατάξεων του εδαφίου (1), θεωρείται ως έκτακτη εισφορά που επιβλήθηκε στο
πρόσωπο από το οποίο απαιτείται όπως η εν λόγω έκτακτη εισφορά παρακρατηθεί και
δύναται να ανακτηθεί από αυτό: 

 Νοείται ότι τίποτε από όσα προβλέπονται στον παρόντα Νόμο δεν ερμηνεύεται ότι
εμποδίζει το Διευθυντή να εισπράξει την έκτακτη αυτή εισφορά από το πρόσωπο το οποίο
απέκτησε το μέρισμα ή τον τόκο, παρά το γεγονός ότι δεν επεβλήθη φορολογία επί του
προσώπου αυτού: 

 Νοείται περαιτέρω ότι όταν δεν παρέχονται καταστάσεις ή άλλα στοιχεία, ο
Διευθυντής δύναται να καθορίσει κατά την κρίση του το ποσό της έκτακτης εισφοράς το
οποίο έπρεπε να παρακρατηθεί. 

 (3) Αν οποιαδήποτε τέτοια έκτακτη εισφορά δεν παρακρατηθεί ή αν, αφού
παρακρατήθηκε, δεν καταβληθεί στο Διευθυντή μέσα στο μήνα ο οποίος έπεται του μήνα
κατά τον οποίο έπρεπε να εγίνετο ή έγινε η παρακράτηση, προστίθεται σε αυτή τόκος με
ποσοστό εννέα τοις εκατόν ετησίως. 

 (4) Η εισφορά επί των ενοικίων και των κερδών καταβάλλεται σε δύο εξαμηνιαίες
δόσεις, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου και τις 31 Δεκεμβρίου του κάθε έτους αντίστοιχα.
Στην περίπτωση που η εισφορά δεν καταβληθεί εντός της προθεσμίας αυτής προστίθεται
σ' αυτή τόκος σε ποσοστό εννέα τοις εκατόν (9%) ετησίως. 

 (5) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η βεβαίωση, καταβολή,
είσπραξη και παρακράτηση οποιουδήποτε ποσού έκτακτης εισφοράς καθώς και
οποιουδήποτε τόκου επ' αυτής διενεργείται σύμφωνα με τις ανάλογες διατάξεις των περί
Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων και του περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου. 4 του 1978 

 23 του 1978  
41 του 1979  

164 του 1987  
159 του 1988  
196 του 1989  

10 του 1991  
57 του 1991  

86(Ι) του 1994 
104(Ι) του 1995  

80(Ι) του 1999   
153(Ι) του 1999.  

31 του 1962. 

 

 
ΜΕΡΟΣ III  

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η έκτακτη εισφορά 
δεν εκπίπτει από το 
φόρο εισοδήματος. 

5. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, η έκτακτη εισφορά η
οποία είναι πληρωτέα δυνάμει του παρόντος Νόμου δεν εκπίπτει από το φορολογητέο
εισόδημα οποιουδήποτε προσώπου. 
 

Αδικήματα και 
ποινές. 

6.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου αναφορικά με θέματα
ποινικής ευθύνης προσώπων που κατέχουν ή ασκούν οποιοδήποτε 
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αξίωμα, κάθε πρόσωπο το οποίο αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να καταβάλει έκτακτη 
εισφορά, την οποία υποχρεούται να καταβάλει δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης, σε χρηματική ποινή 
που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες, σε περίπτωση δε δεύτερης ή κατ' επανάληψη 
καταδίκης αυτού για το ίδιο αδίκημα, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες 
λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές. 

 

(2) Σε περίπτωση καταδίκης οποιουδήποτε προσώπου για το ότι αρνήθηκε ή παρέλειψε 
ή αμέλησε να καταβάλει έκτακτη εισφορά, αυτό, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη ποινή 
στην οποία υπόκειται, υποχρεούται όπως καταβάλει ποσό ίσο προς το ποσό το οποίο 
αρνήθηκε ή παρέλειψε ή αμέλησε να καταβάλει, καθώς και επί πλέον ποσό που δεν 
υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατόν του εν λόγω ποσού, σε περίπτωση δε δεύτερης ή κατ' 
επανάληψη καταδίκης αυτού, ποσό που δεν υπερβαίνει το εκατόν τοις εκατόν του ποσού 
αυτού, όπως το Δικαστήριο ήθελε διατάξει. 

 

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε 
διάταξη του παρόντος Νόμου και για τέτοια παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης δεν 
προνοείται άλλη ποινή, υπόκειται για κάθε αδίκημα που διαπράχθηκε έτσι σε χρηματική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες. 

 

(4) Όταν αποδεικνύεται ότι αδίκημα που διαπράχθηκε από νομικό πρόσωπο, κατά 
παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται 
δυνάμει αυτού, διαπράχθηκε με τη συναίνεση ή συνενοχή ή αμέλεια διευθυντή, συμβούλου, 
γραμματέα ή άλλου αξιωματούχου του νομικού προσώπου ή οποιουδήποτε προσώπου το 
οποίο ενεργεί με τέτοια ιδιότητα, τόσο αυτός όσο και το νομικό πρόσωπο είναι ένοχοι του 
αδικήματος αυτού και υπόκεινται, σε περίπτωση καταδίκης του στις ποινές που 
προβλέπονται σε κάθε περίπτωση. 

 

(5) Τίποτε από όσα διαλαμβάνονται στο παρόν άρθρο δε δύναται να ερμηνευθεί ότι 
παρεμποδίζει τη Δημοκρατία να διεκδικεί, με πολιτική αγωγή οποιοδήποτε ποσό οφείλεται 
σ' αυτή. 

 

7. Ποινική δίωξη για αδίκημα που προβλέπεται από τον παρόντα Νόμο δεν αρχίζει χωρίς 
τη συναίνεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 

Ποινική δίωξη. 

8. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει Κανονισμούς για την καλύτερη 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και να προβεί με τέτοιους Κανονισμούς 
στον καθορισμό ή ρύθμιση κάθε θέματος που χρειάζεται ή είναι δεκτικό καθορισμού ή 
ρύθμισης. 

Κανονισμοί. 

9. Οι περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμοι του 1985 μέχρι 
2002 διά του παρόντος καταργούνται χωρίς να επηρεάζεται οτιδήποτε έγινε ή 
παραλείφθηκε να γίνει δυνάμει τούτων: 

Επιφύλαξη. 

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(Ι) του 1993 
60(Ι) του 1993 
93(Ι) του 1995 
96(Ι) του 1996 
76(Ι) του 1998 

109(Ι) του 1998 
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78(Ι) του 1999 
151(Ι) του 1999 

9(Ι) του 2000  
38(Ι) του 2000 

168(Ι) του 2000 
157(Ι) του 2001 
27(Ι) του 2002. 

 

 Νοείται ότι όλοι οι κανονισμοί, όλα τα διατάγματα, όλες οι γνωστοποιήσεις και όλοι 
οι διορισμοί, καθώς επίσης όλες οι ειδοποιήσεις που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων 
των περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 1985 μέχρι 
2002, θα θεωρούνται ως να εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου και θα 
εξακολουθήσουν να ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, μέχρι να ανακληθούν, 
ακυρωθούν ή αντικατασταθούν: 

 Νοείται περαιτέρω ότι, οι φορολογίες οι οποίες δεν έχουν γίνει και η έκτακτη εισφορά 
η οποία δεν έχει επιβληθεί ή εισπραχθεί αναφορικά με το φορολογικό έτος 2002 και όλα 
τα προηγούμενα φορολογικά έτη θα γίνονται, επιβάλλονται και εισπράττονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις των περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 
1985 μέχρι 2002. 

Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος 

Νόμου. 

10. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2003. 
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