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Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 εκδίδεται με 

δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 
 

Αριθμός 78(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ  
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2021  

 
 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 
 72(Ι) του 2012 
 29(Ι) του 2013 

119(Ι) του 2015 
208(Ι) του 2015 
209(Ι) του 2015 

68(Ι) του 2016 
106(Ι) του 2017 
131(Ι) του 2017 
  98(I) του 2018  
118(I) του 2018  
 25(I) του 2019  
 87(I) του 2019 

155(Ι) του 2019 
172(Ι) του 2019 
184(Ι) του 2020 

6(I) του 2021 
32(I) του 2021 

177(I) του 2021 
195(I) του 2021. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της 
Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Έκτακτης 
Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμους του 2002 έως (Αρ. 4) του 2021 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί 
ως οι περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμοι του 2002 έως 2022. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 3  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του 
εδαφίου (2) αυτού, με την ακόλουθη παράγραφο: 

  
  «(γ)(i)  κάθε πρόσωπο που είναι κάτοικος της Δημοκρατίας για τόκους που λαμβάνει ή 

πιστώνεται από πιστοποιητικά αποταμιεύσεως της Κυπριακής Κυβέρνησης, χρεόγραφα 
αναπτύξεως της Κυπριακής Κυβέρνησης, εταιρικά χρεόγραφα εισηγμένα σε αναγνω-
ρισμένο χρηματιστήριο αξιών, ομόλογα ή χρεόγραφα εισηγμένα σε αναγνωρισμένο 
χρηματιστήριο αξιών που εκδίδονται από αρχή τοπικής διοίκησης ή κρατικό οργανισμό 
σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%).  

   
       (ii) αρχή τοπικής διοίκησης και κρατικός οργανισμός για τόκους που λαμβάνουν ή 

πιστώνονται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%): 
  
  Νοείται ότι, τόκος που αποκτάται από πρόσωπο στο πλαίσιο της 

συνήθους διεξαγωγής της επιχείρησής του, περιλαμβανομένου και 
τόκου που συνδέεται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης, 
δεν θεωρείται  τόκος για τους σκοπούς των υποπαραγράφων (i) και 
(ii): 

 
  

 
Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς των υποπαραγράφων 

(i) και (ii) «κρατικός οργανισμός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον 



20(Ι) του 2014 
123(Ι) του 2016 
133(Ι) του 2016 

159(Ι) του 2017. 

όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Δηµοσιονοµικής Ευθύνης και 
του Δηµοσιονοµικού Πλαισίου Νόμου. 

  
       (iii) ταμείο συντάξεως, ταμείο προνοίας και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τόκους 

που λαμβάνουν ή πιστώνονται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%).». 
  
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 

3. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  

 


