Ν. 235/87

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙ ΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ ΑΣ
Αρ. 2270 της 31ης ΟΚΤΩΒΡΙ ΟΥ 1987
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο mpf Ε κάκτου Εισφοράς διά την 'Αμυνον της Δημοκρα τία ς (Τροποποιητικός)
(Αρ. 2) Νόμος too 1987 εκδίδετα ι με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της
Κυπριακές Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 235 του 1987
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΙ ΣΦΟΡΑΣ ΔΙ Α
ΤΗΝ ΑΜΥΝΑΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Εκτάκτου Εισφοράς διά
την Άμυνα ν της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1987
και θα α να γινώσκητα ι ομού μετά των περί Εκτάκτου Εισφοράς διά την
Άμυναν της Δημοκρα τία ς Νόμων του 1985 έως 1987 (εν τοις εφεξής
αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών
Νόμος θα α να φέροντα ι ομού ως οι περί Εκτάκτου Εισφοράς διά την
Άμυναν της Δημοκρατίας Νόμοι του 1985 έως (Αρ. 2) του 1987.
2. Το άρθρον 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Διά της εκ του εδα φίου (1) αυτού διαγραφής των λέξεων και
αριθμού «31ης Οκτωβρίου 1987» (τρίτη γραμμή) και της α ντι
καταστάσεως των διά των λέξεων και αριθμού «31ης Ο κτωβρίου
1988»·
(β) διά της εκ του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής των λέξεων και του
ποσοστού «ένα τοις εκα τόν (1%)» όπου απαντώνται και της
αντικαταστάσεως α υτών διά των λέξεων και του ποσοστού «δύο
τοις εκατόν (2%)»· και
(γ) διά της εκ του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής της παραγράφου (δ)
και της α ντικα τα στάσεως της διά της ακολούθου νέας πα ρα 
γράφου:
«(δ) παν πρόσωπον λα μβάνον σύνταξιν υπερβαίνουσαν τας
£1,200 ετησίως, εις ποσοστόν δύο τοις εκατόν (2%) επί της
συντάξεως αυτού*».
3. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται την Ιην Νοεμβρίου 1987.

Τυπώθηκε στο Τυπογρα φείο της Κυπρια κής Δημοκρα τία ς, Λευκωσία .
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