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Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς διά την Άμυνα ν της Δημοκρα τία ς (Τροποποιητικός)
Νόμος του 1988 εκδίδετα ι με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπρια κής
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 115 του 1988
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 1987
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο πα ρών Νόμος θα α να φέρηται ως ο περί Εκτάκτου Εισφοράς διά
την Άμυναν της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 και θα
αναγιγνώσκηται ομού μετά των περί Εκτάκτου Εισφοράς διά την
Άμυναν της Δημοκρατίας Νόμων του 1985 έως (Αρ. 2) του 1987 (εν τοις
εφεξής αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο
παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί της Εκτάκτου Εισφοράς
διά την Άμυναν της Δημοκρατίας Νόμοι του 1985 έως 1988.
2. Το άρθρον 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Διά της εκ του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής της παραγράφου (δ)
και της αντικαταστάσεως της διά της ακολούθου νέας
παραγράφου:
«(δ) παν πρόσωπον λαμβάνον σύνταξιν, εις ποσοστόν δύο
τοις εκατόν (2%) επί του ποσού της συντάξεως αυτού το
οποίον υπερβαίνει τας £1,200 ετησίως·»·
(β) διά της εκ του εδαφίου (5) αυτού διαγραφής των λέξεων
«δυνάμει των παραγράφων (στ), (ζ), (η), (θ) και (ι)» (πέμπτη και
έκτη γραμμαί) και της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων
«δυνάμει των παραγράφων (γ), (στ), (ζ), (η), (θ) και (ι)»· και
(γ) διά της αντικαταστάσεως της τελείας εις το τέλος της επι
φυλάξεως του εδαφίου (5) αυτού διά άνω τελείας και της εν αυτή
προσθήκης της ακολούθου παραγράφου:
«(ε) εκπτώσεις χορηγούμενοι δυνάμει των άρθρων 16, 17,
17Α, 18, 19, 21 και 23 των περί Φ ορολογίας του
Εισοδήματος Νόμων.».
3. Το εδάφιον (7) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως
ακολούθως:
(α) Διά της εξ αυτού διαγραφής των λέξεων «δυνάμει ης παρα
γράφου (η) και (θ)» (δευτέρα γραμμή) και της αντικαταστάσεως
των διά των λέξεων «δυνάμει των παραγράφων (γ), (η), (θ) και
(ι)»· και
(β) διά της εξ αυτού διαγραφής του αριθμού «(8)» (τετάρτη γραμμή)
και της αντικαταστάσεως του διά του αριθμού «(7)».
4.—(1) Τηρούμενης της διατάξεως του εδαφίου (2) του παρόντος
άρθρου, ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύι την πρώτην ημέραν του μηνός
του αμέσως επομένου της δημοσιεύσεως αυτού εις την επίσημον εφη
μερίδα της Δημοκρατίας.
(2) Η ισχύς του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου θεωρείται ως αρξαμένη
την Ιην Φεβρουαρίου, 1986.

Συνοπτικός
τίτλος.
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92 του 1986
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193 του 1986
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235 του 1987.
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Νόμου.

