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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2027 της 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1985 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς διά την Άμυναν της Δημοκρατίας Νόμος 
του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 5 του 1985 

ΝΟΜΟΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ω Ν Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Σ ΕΚΤΑ
ΚΤΟΥ ιΒΙ Σ Φ Ο Ρ Α Σ Δ Ι Α ΤΗΝ ΕΝ1 ΣιΧΥΣ IN Τ Η Σ ΑΜΥΝΤΙιΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ , Π Ε Ρ Ι ΚΙΑΘΙΔΡΥΣΕΩΣ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΤΙΚΗΝ ΘΩΡΙΑΚΙΣΙΝ Τ Η Σ 
Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ ΚΑΙ Ο Ε Ρ 1 ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω ς ακολούθως : 

1. Ο π α ρ ώ ν 'Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Εκτάκτου Εισφοράς Συνοπτικός 
διά την 'Αμυναν της Δημοκρατίας Νόμος του 1985. τίτλος. 

2.—(Π) (Εν τω παρόντι Νόιμω, εκτός εάν εκ του κει'μένου προκύπτη Ερμηνεία, 
διάφορος έννοια— 

«αποδοχαί» : 
(α) αναφορικώς προς μισθωτόν κέκτηται την έννοιαν ήτις 

αποδίδεται εις τους όρους τούτους υπό των περί Κοινω

νικών Ασφαλίσεων Νόμων" 
(β) αναφοριικώς προς αυτοτελώς εργαζόμενον σημαίνει παν 

'κερδαινόμενον υπ ' οουτού εισόδημα* 
(y) αναφορικώς προς πρόσωπον το οποίον λαμβάνει σύντα

ξιν ση'μαίνει το ποσόν το παραχωρούμενον προς το πρό

σωπον αυτόν υπό μορφήν συντάξεως' 
(δ) αναφορικώς προς πρόσωπον κατέχον ή ασκούν οιονδή

ποτε αξίωμα σημαίνει χρηματικήν αντιμισθίαν ή αποζη

•μίωσιν καταδαλλοιμένην εν σχέσει προς το α ξ ί ω μ α αυτό : 

Νοείται ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου 
'Νόμου, ο όρος «αποδοχαί» περιλαμβάνει δ ιά τους σκοπούς 
του παρόντος Νόμου οιονδήποτε επίδομα, χρηίματικής ή άλλης 
μορφής, καταδαλλόμενον συνεπεία της ασκήσεως οιουδήποτε 
αξιώματος ή της παροχής οιωνδήποτε μισθωτών υπηρεσιών, ως 
και παν ποσόν καταΦαλλόιμενον υπό μορφήν δεκάτου τρίτου 
μισθού ή ά λ λ ω ς π ω ς . π έ ρ α ν της συνήθους αντι/μισθίας ή αποζη

(605) 
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58 του 1*961 
4 του 1963 

21 του 1966 
60 του 1969 
47 του 1973 
37 του 1975 
12 του 1976 
15 του 1977 

8 του 1979 
40 του 1979 
24 του 1981 
41 του 1983. 

44 του 1963 
34 του 1965 
70 του 1968 
63 του 1973 
16 του 1982. 

41 του 1980 
48 του 1982 
11 του 1983 

7 του 1984. 

μιώσεως ή συντάξεως δι' έκαστον συγκεκριμένον χρονικών διά
στημα αίλλά δεν περιλαμβάνει οιονδήποτε έτερον χσρήγημα ή; 
φιλοδώρηιμα αφυπηρετήσεως ουδέ οιαδήποτε ποσά καταβαλλό
μενα υπό εγκεκριμένου Ταμείου Προνοίας ή αμοιβή ν κτωμένην 
υπό αλλοδαπού προσώπου εργσδοτσυμένου υπό ξένης Κυβερνή
σεως, Διεθνούς Οργανισμού ή υπό εταιρείας εκ των (καθοριζο
μένων εις το εδάφιον (1) του άρθρου 28Α του περί Φορολογίας 
του Εισοδήματος Νόμου' 

«Διευθυντής» σημαίνει τον .Διευθυντή ν ή Αναπληρωτήν Διευθυν
τήν των Υπηιρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εις ό,τι αφορά 
την καταβολήν της κατά τας παραγράφους (στ), (ζ) , (η) και (θ) 
ταυ εδαφίου (2) του άρθρου 3 εκτάκτου εισφοράς τον Διευθυντήν 
του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και πάντα υπ* αυτού εξσυ
σιοδοτηθεντα επί τούτω Λειτουργόν του Τμήματος Εσωτερικών 
Προσόδων 

«εισόδημα» σημαίνει το υπόλοιπον των κερδών εταιρείας τινός 
το εναπομένον μετά την αφαίρεσιν τοιούτων ποσών οία οι περί 
Φορολογίας του 'Εισοδήματος Νόμοι επιτρέπουν, εξαιρέσει— 

(α) ζηιμίας μεταφερομένης εκ προηγουμένων ετών 
(β) είκπτώ'σεως λόγω επενδύσεων 
(γ) εκπτώσεως διά την άμεσο ν μείωσιν αξίας και φθοράν ην 

υφίστανται στοιχεία πατγίου ενεργητικού ως προνοείται 
εις την παράγραφον (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 12 
των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων 

(δ) εκπτώσεως διά την εισαγωγήν ξένου συναλλάγματος 
προερχομένου εκ της εξαγωγής επιτοπίως κατασκευαζό
μενων ή παραγομένων προϊόντων' 

«έκτακτος εισφορά» σημαίνει την έ'κτακτον εισφοράν την κατα
βλητέαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου' 

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπήν την καθιδρυαμένην δυνάμει 
του άρθρου 9" 

«εταιρεία» σημαίνει πάσαν εταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης συ
σταθείσαν ή εγγραφείσαν δυνάμει παντός εν τη Δημοκρατία ισχύ
οντος *Νόμου ως και πασαν εταιρείαν ήτις, αν και συνεστήθη ή 
ενεγράφη εκτός της Δημοκρατίας, διεξάγει επιχειρήσεις εν τη 
Δημοκρατία, περιλαμβανομένης πάσης συνεργατικής εταιρείας και 
συνεργατικού ταμιευτηρίου. Ο όρος δεν περιλαμβάνει εταιρείαν 
εκ των καθοριζομένων εις το εδάφιον (1) του άρθρου 28Α των 
περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Νόμων καθώς επίσης ικαι εται
ρείαν ήτις είναι πλοιοκτήτης κυπριακού πλοίου ως αναφέρεται 
εις το άρθρον 3 των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Φορολογικαί Δια
τάξεις) 'Νόμων' 

«Νόμος» σηιμαίνει τους περί Κοινωνυκών Ασφαλίσεων Νόμους 
WJ 1980 έως 1984' του 
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«οργανισμός προσώπων» σημαίνει οιονδήποτε σώμα, μετά ή άνευ 
νομικής προσωπικότητος, ω ς και πάσαν εταιρείαν, αδελφότητα 
ή άίλλην ένωσιν προσώπων, κεκτημένων νομική ν προσωπικότητα 
ή μή" 

«πρόσωπον» περιλαμβάνει οργοαασμόν προσώπων' 
«σύνταξις» σημαίνει χ ο ρ ή γ η μ α ή 'επίδομα ή εν πάση περιπτώσει 

παν χρηματικόν ποσόν, καταβαλλόμενον περιοδικώς προς οιονδή
ποτε πρόσωπον συνεπεία συμπληρώσεως συγκεκριμένου έτους της 
ηλικίας του ή συνεπεία ανικανότητος, αναπηρίας ή θανάτου ή 
συνεπεία αφυπηρετήοεως εκ τίνος αξιώματος ή μισθωτής υπηρε
σίας ή τερματισμού των εργασιών προσώπου αυτοτελώς εργαζο
μένου, ανεξαρτήτως εάν το χορήγημα ή επίδομα ή χρηματικόν 
ποσόν καταβάλλεται δυνάμει νόμου ή συμβάσεως ή εάν κατα
βάλλεται υπό της Δημοκρατίας ή του Ταμείου Κοινωνικών Ασφα
λίσεων ή άλλου δημοσίου ή ιδιωτικού ταμείου λειτουργούντος εν 
τη Δημοκρατία , νοουμένου ότι το χορήγημα ή βοήθημα ή χρημα
τικόν ποσόν δεν αποτελεί αντιπαροχήν έναντι προσφοράς υπηρε
σιών υπό του δικαιουμένου εις τούτο προσώπου" 

«Τοομείον» σημαίνει το Ταμείον διά την Αμυντικήν θωράκ ισ ι ν της 
Δημοκρατ ίας το καθιδρυόμενον δυνάμει του άρθρου 6' 

«φορολογικών έτος» κέκτηται την εις τον όρον τούτον αποδιδο
μένην έννοιαν υπό του άρθρου 2 του περί Φορολογίας του Εισο
δήματος Νόμου. 

(2) Οι εν τω παρόντι Νόμω χρησιμοποιούμενοι όροι οι μη ά λ λ ω ς 
οριζόμενοι κέκτηνται την εις τους όρους τούτους αποδιδομένην έν
νοιαν υπό των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 
1984. 

ΜΕΡΟΣ Ι . - Ε Π Ι Β Ο Λ Η ΕΚΤΑΚΤΟΥ Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Α Σ 
3.—(1) Παρά τας διατάξεις οιουδήποτε ετέρου Νόμου παν πρό γπ0χρέωσ;ς 

σωπον εκ των 'καθοριζομένων εν τω εδαφίω (2) υποχρεούται όπως προς κατα
μέχρι της 31ης Ιανουαρίου, 1986 καταβάλλει έκτακτον εισφοράν διά δολ,ίν 

την ενισχυσιν της αμυντικής ικανότητος της δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς . εισφοράς 
(2) Υπόχρεοι δ ι ά την καταβολήν της κατά το εδάφιον (Ί) εκτά

κτου ε ισφοράς είναι—1 

(α) π α ς μισθωτός, εις ποσοστόν ήμισυ τοις εκατόν (%%) επί 
των αποδοχών αυτού, καταβλητέον υπό του μισθωτού" 

(β) π α ς εργοδότης , εις ποσοστόν ήμισυ τοις εκατόν (Vi%) 
επί των αποδοχών οιουδήποτε μισθωτού απασχολουμένου 
υπ' αυτού, καταβλητέον υπό του εργοδότου ' 

( γ ) π α ς αυτοτείλώς εργαζόμενος, εις ποσοστόν ήμισυ τοις 
εκατόν (χ/2%) επί των αποδοχών αυτού" 

(δ) παν πρόσωπον λαμβάνον σύνταξιν, εις ποσοστόν ήμισυ 
τοις εκατόν (ιΛ%) επί της συντάξεως αυτού' 

(ε) παν πρόσωπον κα ΐ έχον ή ασκούν α ξ ί ω μ α εν τη Δημο

κρατία, εις ποσοστόν ήμισυ τοις εκατόν (%%). επί των 
αποδοχών αυτού' 

(στ) παν πρόσωπον λαμβάνον οιαδήποτε μερίσματα ποορά εται

ρε ίας ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν η ς εν τη ^Δημοκρατία, εις ποσοστόν 
ήμισυ τοις εκατόν (Vi%) επί του ποσού του μερίσματος 
προ της αφαιρέσεως του αναλογούντος φόρου εισοδή

ματος' ' 
(ζ) π α ν πρόσωπον λαμβάνον ή πιστούμενον με τόκους, εκ 

καταθέσεων ή δανείων εντός της Δημοκρατίας , εις πόσο

ι 
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Κοίτάθεσις 
εκτάκτου 
εισφοράς 
εις το Τα
μείον και 
διάθεσις 
αυτής. 

Εφαρμογή 
τουπαρόν
τος Νόμου. 

στον ήμισυ τοις εκατόν (V2%) επί των λαμβανομένων ή 
πιστουμένων τάκων' 

(η) παν πρόσωπον λαμ&άνον ενοίκια εις ποσοστόν ήμισυ τοις 
εκατόν (Va%) επί των ακαθαρίστων ενοικίων μειωμένων 
κατά ποσοστόν 25 το'ΐς εκατόν' και 

(Θ) πάσα εταιρεία ήτις κέκτηται εισόδημα εκ κερδών εξ οιασ
δήποτε εμπορικής, βιομηχανικής, γεωργ ικής ή (κτηνοτρο
φικής τίνος επιχειρήσεως, διεξαγοίμένης εν τη Δημοκρατία, 
εις ποσοστόν ήμισυ τοις εκατόν (V2%) επί του εισοδήματος 
αυτής. 

(3) Το ύψος της εκτάκτου εισφοράς της καταβλητέας δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος 'Νόμου υπολογίζεται επί του συνόλου των 
αποδοχών άνευ περιορισίμού ή ορίου ως προς το ύψος των τοιούτων 
αποδοχών. 

(4) Αι αποδοχα ί αυτοτελώς εργαζομένου εν ουδειμιά περιπτώσει 
Θα λογίζωνται ως χαμηΐλότεραι ταυ ποσού επί του οποίου υπολογί
ζεται η εισφορά διά τους σκοπούς των περί Κοινωνικών Ασφαλή 
σεων Νόμων. 

(5) Παν πρόσωπον ή οργανισμός ή ταμείον παρέχον οιανδήποτε 
σύνταξιν επί της οποίας δέον όπως καταβληθή έκτακτος εισφορά 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου υποχρεούται όπως α π ο : 

κόπτη την επί της τοιαύτης συντάξεως αναλογούσαν έκτακτον ειάφο
ράν και καταβάλλη ταύτην εις το Ταμείον, καθ ' ον τρόπον και χρό
νον ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει. 

(6) Τηρουμένων των διατάξεων τσυ εδαφίου (2) αι διατάξεις των 
εκάστοτε εν ιοχύι περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων και 
τ ο ν περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων εφαρμόζονται , 
τηρουμένων των αναλογιών, εις τας περιπτώσεις προσώπων υπό
χρεων εις την καταβολήν εκτάκτου εισφοράς δυνάμει των παρα
γ ρ ά φ ω ν (στ ) , ( ζ ) , (η) και (θ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του 
παρόντος Νόιμου. 

(7) Το ποσόν το καταβαλλόμενο ν ως έκτακτος εισφορά δυνάμει 
των δ ιατάξεων του παρόντος Νό'μου εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέ
πεται να υποΐλογισθή ως στοιχ'είον κόστους διά την π α ρ α γ ω ^ ή ν 
προϊόντος ή την παροχήν υπηρεσιών αποκλειόμενης ούτω της μετα
κολίσεως του ρηθέντος ποσού εις βάρος του οπ/οραστού του προϊόν
τος ή της υπηρεσίας >και μη επιτρεπομένης της αφαιοέσεως του ρη
θέντος ποσού κατά τον υπολογισμόν του φορολογητέου εισοδήμα
τος αυτού διά σκοπούς επιβολής φορολογίας δυνάμει οιουδήποτε 
ετέρου 'Νόμου. 

(8) Η έκτακτος εισφορά καταβάλλεται κατά τ α κ τ ά χρονικά δια
στήματα καθοριζόΐμενα υπό του Διευθυντού δ ι ' εκάστην κατηγορίαν 
προσώπων υττοχρέων εις καταβολήν τοιαύτης εισφοράς. 

4. Παν ποσόν εισπραττόμενο ν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου κατατίθεται εις το Ταμείον, αποκλειόμενης της καταθέσεως 
αυτού εις οιονδήποτε έτερον ταμείον ή λογαρ ιασμόν της Δημοκρα
τ ίας καθώς επίσης της διαθέσεως του δι' οφειλάς δη'μιουργηθείσας 
διά σκο'πούς αμυντικής θωρακίσεως προ της ενάρξεως της ισχύος 
του παρόντος Νόμου. 

5.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου υπεύθυ
νος διά την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου ως και διά την επί
λυσιν πάσης δ ιαφοράς ήτις ήθε'λε προκύψει ή την επίλυσιν παντός 
θέματος έχοντος σχέσιν προς την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου, 
είναι ο Διευθυντής, ο οποίος λογίζεται ως έχων προς τον σκοπόν 
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τούτον, και τηρουμένων των αναλογιών, πάσαν εξουσίαν, αρμοδιό
τητα ή υποχρέωσιν δι' ων ούτος περιβέβληται δυνάμει των διατά
ξεων του Νόμου. 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η βε'βαί
ωσις, καταβολή, είσπραξις και παρακράτησις της εκτάκτου εισφο
ράς ως και η διοικητική εφαρμογή του παρόντος Νόμου διενεργείται 
συμφώνως προς τας ανάλογους διατάξεις του Νόμου διά των οποίων 
ρυθμίζεται η βεβαίωσις, καταβολή, είσπραξις και παρακράτη'σις 
εισφοράς προς το Ταμείον Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως και η δι
οικητική εφαρμογή αυτού, τηρουμένων κατ' αναλογίαν των εν τω 
Νόμω εξαιρέσεων, επιφυλάξεων και περιορισμών εν ω μέτρω τούτο 
είναι εφαρμόσιμο ν. 

(3) Παρά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, ποσά καταβαλλό
μενα υιτύ μορφήν εκτάκτου εισφοράς υπό προσώπου εργοδότου μένου 
υπό της Δημοκρατίας ή υπό της Δημοκρατίας ως εργοδότου ή ποσά 
καταβαλλό'μενα υπό μορφήν ε!κτάκτου εισφοράς εν σχέσει προς'συν
τάξεις παρεχομένας υπό της Δημοκρατίας καταβάλλονται αμέσως 
εις το Ταμείον μη εφαρμοζόμενης εν προκειμένω της διαδικασίας 
εισπράξεως αυτών υπό του Διευθυντού : 

'Νοείται ότι η διαδικασία αμέσου καταβολής της εκτάκτου εισφο
ράς εις το Ταμείον δυνατόν να επιτραπή εις ωρισμένας περιπτώσεις 
υπό του Διευθυντού εάν ούτος πεισθή ότι δεν είναι απαραίτητος 
η εφαρμογή της διαδικασίας εισπράξεως αυτής υπό του Διευθυντού. 

(4) Οιονδήποτε πρόσωπον το οποίον καταβάλλει μερίσματα ή τό
κους, εξαιρουμένων τόκων επί των οποίων ουδείς φόρος εισοδή
ματος επιβάλλεται δυνάμει του άρθρου 10 των περί Φορολογίας 
του Εισοδήματος Νόμων, οφείλει όπως παρακράτηση έκτακτον εισφο
ράν κατά το εν τω άρθρω 3 εκτιθ'έμενον ποσό στον εξ οιουδήποτε 
πληρωμής γενοΐμένης ή γενησομένης προς οιονδήποτε πρόσωπον και 
αποστείλη ταύτην πάραυτα προς τον Διευθυντήν ομού μετά κατα
στάσεως παρεχούσης πλήρη στοιχεία των συνθηκών συνεπεία των 
οποίων ιεγένετο η παρακράτησις και δει'κνυούσης πως υπελογίσθη 
η παρακρατηθείσα έκτακτος εισφορά. 

(5) Οιαδήποτε έκτακτος εισφορά απαιτουμένη όπως παρακρατη
θή, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4), θεωρείται ως φόρος 
επιβληθείσης επί του προσώπου παρά του οποίου απαιτείται όπως 
η εν λόγω έκτακτος εισφορά παρακρατηθή και δύναται να ανακτηθή 
εξ αυτού καθ* οιονδήποτε τρόπον προβλεπό'μενον εν οιοδήποτε Νόμω 
διέποντι την είσπραξιν φόρων : 

Νοείται ότι ουδέν εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων ερμη
νεύεται ως κωλύον τον Διευθυντήν να είσπραξη την έκτακτον ταύτην 
εισφοραν εκ του προσώπου το οποίον απέκτησε το μέρισμα ή τόκον 
επί του οποίου επεβλήθη η έκτακτος εισφορά, παρά το γεγονός ότι 
δεν επεβλήθη φορολογία επί του προσώπου τούτου : 

Νοείται περαιτέρω ότι οσάκις δεν παρέχονται καταστάσεις ή άλ
λα στοιχεία, ο Διευθυντής δύναται να καθορίση, εξ όσων κάλλιον 
δύναται να κρίνη, το ποσόν της εκτάκτου εισφοράς το οποίον έδει 
να είχε. παρακρατηθή. 

(6) Εάν οιαδήποτε τοιαύτη έκτακτος εισφορά δεν παρακρατηθή 
ή εάν παρακρατηθείσα δεν αποσταλή εις τον Διευθυντήν εντός του 
μηνός ο οποίος έπεται του μηνός εν τω οπρίω έδει να εγένετο ή 
εγένετο η παρακράτησις, προστίθεται εις αυτήν το'κος κατά ποσο
στών εννέα τοις εκατόν αι δε διατάξεις οιουδήποτε Νόμου αφορών
τος εις την είσπραξιν και ανάκτησιν φόρων εφαρμόζονται επί της 
εισπράξεως και ανακτήσεως του τόκου τούτου. 

58 του 
4 του 

21 του 
60 του 
47 του 
37 του 
12 του 
15 του 

8 του 
4.0 του 
24 του 
41 του 

1961 
1963 
1966 
1969 
1973 
1975 
1976. 
1977 
1979 
1979 
1981 
1983 
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Καθίδρυσις 
Ταμείου. 

Πόροι του 
Ταμείου. 

Φύλαξις 
και επέν

δυσις 
πόρων." 

Επιτροπή 
διαχει

ρίσεως. 

Έλεγχος: 

Παρίοχή 
πληροφο

ριών υπό 
του φόρου 
εισοδήματος. 

Το ποσόν 
της εκτά

κτου εισφο

ράς δεν 
εκπίπτεται 
του φόρου 
εισοδή

ματος. 

Αδικήματα 
Και ποιναί. 

ΜΕΡΟΣ Ι Ι . ΚΑΘΙΔΡΥΣΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

6. Επί τω τέλει ενισχύσεως της αμυντικής ικανότητος της Δημο
κρατίας καθιδρύεται ταμείον καλούμενον «Ταμείον διά την Αμυντι
κή ν θωράκισιν της Δημοκρατίας». 

7. Οι πόροι του Ταμείου αποτελούνται : 
(α) εξ ειδικών φόρων και υποχρεωτικών εισφορών επιβαλλομέ

νων διά νόμου,. 
(β) εξ εθελοντικών εισφορών και δωρεών, 
(γ) εξ οιωνδήποτε τόκων ή εσόδων εκ καταθέσεων ή επενδύ

σεων. 
8.—(1) Το Ταμείον τελεί υπό την φύλαξιν του Γενικού Λογιστού 

όστις τηρεί τους αναγκαίους λογαριασμούς και τας αναγκαίας 
αποδείξεις.' 

(2) Ποτν κατατεθειμένο ν εν τω Ταμείω χρηματικόν ποσόν δύναται 
να επενδύεται καθ' ον τρόπον και καθ' ην έκτασιν ο Υπουργός Οικο
νομικών ήθελεν εκάστοτε καθορίσει. 

9.— (1) Καθιδρύεται Επιτροπή Διαχειρίσεως του Ταμείου ήτις απο
τελείται ε'κ των Υπουργών Αμύνης και Οικονομικών. 

(2) Η Επιτροπή διαχειρίζεται τα οικονομικά του Ταμείου, απο
φασίζει δε διά πάοαν δαπάνην διενεργηθηαομένην εκ του Ταμείου 
ως και διά πάν άλλο θέμα σχετιζόμενον προς την ύπαρξιν και λει
τουργίαν του Ταμείου. 

(3) Η Επιτροπή τελεί υπό την επίΘλεψιν και καθοδήγησιν του 
Προέδρου της Δημοκρατίας. 

10.—(1) Το Ταμείον ελέγχεται υπό του Γενικού Ελεγκτού οι δε 
εξηλεγμένοι λογαριασμοί αυτού υποβάλλονται υπό της Επιτροπής 
εις το Υπουργικόν Συμδούλιον οιμού 'μετά του απολογισμού διά την 
οΐ'κονοιμικήν διαχείρισιν του Ταμείου δι' έκαστον έτος δι' έγκρισιν. 

(2) Τόσον ο απολογισμός διά την οικονομική ν διοτχείρισιν του 
Ταμείου όσον και οι εξηλεγμένοι λογαριασμοί αυτού χαρακτηρί
ζονται ως εμπιστευτικοί και δεν υπόκεινται εις δημοσίευσιν. 

ΜΕΡΟΣ Ι Ι Ι .  Π Ο Ι Κ Ι Λ Α Ι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
11. Παρά τας διατάξεις οιουδήποτε ετέρου Νό'μου ο 'Εφορος επί 

του Φόρου Εισοδήματος υποχρεούται όπως παρέχη, τη αιτήσει του 
Διευθυντού, τα ανατγκαία στοιχεία και τας αναγκαίας πληροφορίας 
αναφορικώς προς το εισόδημα οιουδήποτε προσώπου τα οποία ή 
τας οποίας κατέχει εντός των πλαισίων των εξουσιών και καθηκόν
των δι* ων περιδέδληται δυνάμει των διατάξεων των περί Φορολο
γίας του Εισοδήματος Νόμων.· 

12. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου νόμου, ή δυ
νάμει του παρόντος Νό'μου καταβλητέα έκτακτος εισφορά δεν εκπί
πτεται εκ του φορολογητέου εισοδή·ματος ποτντός προσώπου. 

13.—(Ί) Τηρουμένων των διατάξεων παντός έτερου νόμου ανα
φορικώς προς θέματα ποινικής ευθύνης προσώπων κατεχόντων ή 
ασκούντων οιονδήποτε αξίωμα, πας όοτις αρνείται, παραλείπει ή 
αμελεί να καταβάλη έκτακτον ειαφοράν ην υποχρεούται να καταβάλη 



611 Ν. 5/85 

δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου είναι ένοχος αδικήματος 
και υττόκειται, επί τη 'καταδίκη του, εις χρηματι 'κήν ποινήν μη υπερ
βαίνουσαν τας πεντακόσιας λίρας, εν περιπτώσει δε δευτέρας ή 
κατ ' επανάληψιν καταδίκης αυτού διά το αυτό αδίκηιμα, εις χρημα
τικήν ποινήν ·μη υπερβαίνουσαν τ α ς εξακοσίας λ ίρας ή εις φυλάκισιν 
μη υπερβαίνουσαν τους ε ξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της 
φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης. 

(2) Εν περιπτώσει καταδίκης οιουδήποτε προσώπου επί τω ότι 
ηρνήθη ή παρέλειψεν ή ημέλησε να καταβάλη εκτάκτους εισφοράς 
ούτος, επιπροσθέτως οιασδήποτε ετέρας ποινής εις ην υπόκειται, 
υποχρεούται όπως καταδάλη τω Ταμείω ποσόν ίσον προς το ποσόν 
όπερ ηρνήθη ή παρέλειψεν ή η μέλη σε να καταδάλη , πλέον δε έτερον 
ποσόν μη υπερβαίνον ποσοστόν πεντήκοντα επί τοις εκατόν του ως 
είρηται ποσού, εν περιπτώσει δε δευτέρας ή κατ ' επανάληψιν κατα
δίκης αυτού δ ιά το αυτό αδίκημα, ποσόν μη υτίερβαίνον ποσοστόν 
εκατόν εττί τοις εκατόν του ποσού τούτου, ως το Δικαστήριον ήθελε 
διατάξει . 

(3) Πας εργοδότης όστις, καίτοι παρεκράτησε την έκτακτον εισφο
ράν την καταδλητέαν υφ' οιουδήποτε των υπ ' αυτού απασχολουμέ
νων μισθωτών, αρνείται ή αμελεί ή παραλε ίπε ι όπως καταδάλη 
ταύτην τω Ταμείω είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, επί τη 
καταδίκη του, εις φυλάκισιν μη υπερδαίνουσαν τους δώδεκα μήνας 
ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερδαίνουσαν τ α ς χ ιλ ίας λίρας ή εις 
αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματ ικής τοι
αύτης. 

(4) Πας όστις παραβαίνει ή παραλε ίπε ι να συμμορφωθή προς οιαν
δήποτε των δ ιατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού 
εκδοθέντων Κανονισμών, εάν διά την τοιαύτην παράδασιν ή παρά
λειψιν συμμορφώσεως δεν προνοείται ετέρα ποινή, υπόκειται δι' έκα
στον ούτω διαπραττόμενον άδίΐκηιμα εις χρηιματικήν ποινήν μη υπερ
βαίνουσαν τ α ς ιτενταΐκοσίάς λίρας. 

(5) Οσάκ ι ς αποδεικνύεται ότι αδίκη'μα δ ιαπραχθέν υπό νομικού 
προσώπου, κατά παράδασιν των δ ιατάξεων του παρόντος Νόμου και 
των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών, διεπράχθη τη συναινέσει 
ή συνενοχή ή αμέλε ια διευθυντού, συμβούλου, γ ρ α μ μ α τ έ ω ς ή ετέρου 
αξ ιωματούχου του νομικού προσώπου ή οιουδήποτε προσώπου όπερ 
ενεργεί υπό τοιαύτην ιδιότητα, τόσον ούτος όσον και το νομικόν πρό
σωπον είναι ένοχοι του αδικήματος τούτου και υπόκεινται, επί τη 
καταδίκη τους, ε ι ς ποινικήν δίωξιν και εις τ α ς εν εκάστη περιπτώσει 
πρσδλεπαμένας ποινάς. 

(6) Ουδέν των εν τ ω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων δύναται 
να ερμηνευθή ω ς παρεμποδίζον την Επιτροπήν όπως διά πολιτικής 
α γ ω γ ή ς διεκδική οιονδήποτε ποσόν οφειλόιμενον τω Ταμείω. 

14. Ποινική δίωξις αδικήματος προβλεπομένου υπό του παρόντος Γίοινική 
Νόιμου ασκείται κατά τας διατάξεις του άρθρου 81 του Νόμου. δίωξις. 

15. Αι χρηματ ικαί ποιναί, τα τέλη και έξοδα αίτινες ή άτινα Χρηματικαΐ 
εισπράττονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καταβάλ ποινα1 κ λ π · . 
λονται εις το Ταμειον. λ σ ν α α ι 6 ι ς 

το Ταμείον. 

16.—(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Κανόνι Εξουσία 
σμούς δ ιά την καλυτέραν εν γένει εφαρμογήν των διατάξεων του !<κδόσεως

ώ 
παρόντος Νόμου και να προβή διά τοιούτων Κανονισμών εις τον ανον ιον 
καθορισμόν ή ρύθμισιν παντός θέματος χρήζοντος ή δεκτικού καθο
ρισμού ή ρυθμίσεως. 
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(2) Κανονισμοί γινόμενοι δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν εντός 
τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντι

προσώπων δι ' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακύρωση τους 
ούτω κατατεθέντος Κανονισμούς, εν όλω ή εν μ'έρ'ει, ούτοι δημο

σιεύονται αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας εν τη 
επισήμω εφηιμερίΐδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύι από της 
τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων, εν 
όλω ή εν μέρει, υττό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύ

ονται εν τη επισήμω εφη'μερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τρο

ποποιηθή υπ ' αυτής και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημο

σιεύσεως. 
'Εναρξις 17. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται την Ιην Φεβρουαρίου, 
ισχύος του 1 9 8 3 . 
παρόντος 

ου. 


