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Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 12) του 1983 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρβρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 79 του 1983 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝ
ΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 

ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ 
Επειδή απεδείχθη ότι ωρισμένα ποσά εγκριθέντα υπό της Βουλής Προοίμιον. 

των Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1983 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι* ους δεν γίνεται πρόβλεψις εις τον περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1983. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Συμπληρω- Συνοδικός 

ματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 12) του 1983. τίτλος. 
2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθησαν ήδη. νομίμως ως Έγκρισις 

ειδικευθείσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα πληρωμής 
μετά ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ως τοιαύται διά την ^*τ^ ιαα! ^ 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Παγίου ποΓ/ίουΧσμ°υ 

Ταμείου της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά την χρήσιν του Ταμείου 
έτους του λήγοντος την τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1983, ποσόν ποσού 
μη υπερβαίνον το έν εκατσμμύριον διακοσίας χιλιάδας λίρας προς ξ}·200·000 

κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά την χ^^του 
περίοδον ταύτην. έτους του 

λήγοντος 
την31ην 
Δεκεμβρίου, 
1983. 

3. Τρ υπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ως ειδι Ειδίικεοσις 
κευθείσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους ανα των δαπανη
φερομένους εις το εν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μη ®'£*?ιένων 

υπερβαίνον το εις το κεφάλαιον και άρθρον τούτο αναφεράμενον Π(να^" 
ποσόν δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τας εν τω κεφα
λαίο και άρθρω τούτω αναφερομένας και ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας km σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Αρ. 

57Α 

Τακτικαί Δαττάναι 

Κεφάλαιον 

Τμήμα Εσωτερικών 
Προσόδων. 

Αρ. 

751 

Άρθρον 

Εττιστροφαί Φόρου 
Εισοδήματος. 

Ολικόν 

Ποσόν 

£ 
1,200,000 

1,200,000 

Σκοποί 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά την επιστροφήν 
Φόρου Εισοδήματος εις 
δικαιούχα πρόσωπα. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


