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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 

 
 

 
  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός τίτλος. 
117(Ι) του 2002 

223 (Ι) του 2002 
188(Ι) του 2003 
178(Ι) του 2007 

23(Ι) του 2009 
44(Ι) του 2009 
75(Ι) του 2009 

111(Ι) του 2009 
40(Ι) του 2010 

132 (Ι) του 2010 
114(Ι) του 2011 

190(Ι) του 2011. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκτάκτου Εισφοράς 
για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 
και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εκτάκτου Εισφοράς για την 
Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμους του 2002 έως (Αρ. 2) του 2011 
(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 Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμοι του 
2002 έως 2012. 

 

Τροποποίηση του 
άρθρου 3 του 
βασικού νόμου. 

2. Το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται 
ως ακολούθως: 
 
(α) Με την προσθήκη πριν την πρώτη επιφύλαξη αυτού, της 

ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 
 

 «Νοείται ότι οι διατάξεις της πιο πάνω παραγράφου 
αναφορικά με λογιζόμενη διανομή μερίσματος δεν 
εφαρμόζονται αναφορικά με τα κέρδη των φορολογικών ετών 
2012, 2013 και 2014, νοουμένου ότι κατά την διάρκεια των 
ετών 2012, 2013 και 2014, αντίστοιχα, η εταιρεία έχει 
αποκτήσει εγκαταστάσεις μηχανήματα και κτίρια (εξαιρουμένων 
ιδιωτικών μηχανοκινήτων οχημάτων) όπως αυτά ερμηνεύονται 
στο άρθρο 10 των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων 
του 2002 έως (Αρ. 2) του 2011.  Για σκοπούς εφαρμογής της 
διάταξης αυτής, το κόστος απόκτησης των στοιχείων αυτών 
αφαιρείται από τα κέρδη για υπολογισμό του ποσού το οποίο 
θα ληφθεί υπόψη για σκοπούς λογιζόμενης διανομής:»· και  

 
  

(β) με την προσθήκη στην επιφύλαξη που ακολουθεί την 
επιφύλαξη που εντίθεται στο βασικό νόμο με τον παρόντα 
Νόμο, μετά τη λέξη “Νοείται” (πρώτη γραμμή) της λέξης 
“περαιτέρω”. 

 
Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος Νόμου. 

3. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η  Ιανουαρίου 2012. 

 
Αρ. Φακ.:  23.01.053.064-2012 
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