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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2017 της 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1984 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 21) του 1984 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 91 του 1984 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΤΙΟΛΟ-

ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΓΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝίΕΑΚΟΣ ΙΑ ΟΓΔΟΗ ΚΟΝΤΑ ΤΕΣ ΣΑΡΑ 

Επειδή απεδείχθη ότι ορισμένα ποσά εγκριθέντα υπό της Βουλής Προοίμιον. 
τον Αντιπροσώπον διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1984 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη οα/άγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι' ους δεν γίνεται πρόβλεψις εις τον περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1984. 

Η Βουλή τον Αντιπροσώπον ψηφίζει ο ς ακόλουθος: 
1. Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ο ς ο περί Συμπληρο- Συνοπτικός 

ματυκού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 21) του 1984. τίτλος. 
2. Επιπρόσθετος τον ποσών άτινα εψηφίσθησαν ήδη νομίμος ος Έγκριση 

ειδικευθείσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα πληρωμής 
μετά ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμος ος τοιαύται, διά την ^ογ^ ιασμού 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπος πληροθή εκ του λογαριασμού Παγίου Παγίου 
Ταμείου της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά την χρήσιν του Ταμείου 
έτους του λήγοντος την τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1984 ποσόν ^Τηηη noo 
μη υπερβαίνον το εν εκατομμύριον λίρας προς κάλυψιν τον δαπα- δ ι ά ' ν ' 
νών της Κυβερνήσεος της Δημοκρατίας διά την περίοδον ταύτην. χρήσιντου 

έτους του 
λήγοντος 
την 31 ην 
Δεκεμβρίου, 
1984. 

3. Το υπό του άρθρου 2 γορηγούμενον ποσόν χορηγείται ος ειδι- Ειδίκευσις 
_ , , '~ ', /\ > ι · r ι /\ τ ω ν 5απανη-

κευθεισα πιστοσις δια τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε- οησομένων 
ρσμένους εις τα εν το Πίνακι Κεφάλαια και 'Αρθρα και ποσόν μη ποσών. 
υπερβαίνον το εις έκαστον κεφάλαιον και άρθρον τούτο αναφερό- πίναξ. 
μενον ποσόν δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τας εν 
τ ο κεφαλαίο και άρθρο τούτο αναφερομένας και ειδικώς καθο-
ριζομένας υπηρεσίας και σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Τακτικαί Δαπάναι Ι 
1 Σκοποί 

Αρ. 

56Α 

57Α 

Κεφάλαιον 

Τελωνεία 

Τμήμα Εσωτερικών 
Προσόδων. 

Αρ. 

761 

751 

Άρθρον 

Επιοτροφαί Δασμών 

Εττιστροφαί Φόρου 
Εισοδήματος. 

Ολικόν 

Ποσόν | 

£ 
500,000 

500,000 

1,000,000 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά την επιστροφήν 
δασμών και φόρων κατα
ναλώσεως εις δικαιούχα 
πρόσωπα βάσει των προ
νοιών της υφισταμένης νομο
θεσίας και κανονισμών. 

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

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


