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Ο περί Εκτάκτου-Εισφοράς (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1990 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 111 του 1990 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκτάκτου Εισφοράς Συνοπτικός 
(Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1990. τίτλος. 

2. —(1) Στον παρόντα Νόμο εκτός αν από το κείμενο προκύπτει Ερμηνεία, 
διαφορετική έννοια: 

«αμοιβή» σημαίνει χρηματική αντιμισθία με οποιοδήποτε τρόπο 
καταβαλλόμενη για οποιοδήποτε αξίωμα ή μισθωτές υπηρεσίες, το 
οποίο ασκείται ή οι οποίες παρέχονται οπουδήποτε και περιλαμβάνει 
οποιοδήποτε επίδομα, χρηματικής ή άλλης μορφής, το οποίο 
καταβάλλεται ένεκα του αξιώματος ή των υπηρεσιών αυτών καθώς 
επίσης και συντάξεις, αλλά δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο 
χορήγημα ή φιλοδώρημα αφυπηρέτησης ή οποιαδήποτε ποσά τα 
οποία καταβάλλονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας· 

«εισφορά» σημαίνει την έκτακτη εισφορά η οποία επιβάλλεται 
δυνάμει του παρόντος Νόμου* 

«εκτοπισμένος» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο 
κατά το χρόνο αμέσως πριν από την Τουρκική εισβολή είχε την 
κύρια επαγγελματική του στέγη σε περιοχή η οποία κατέστη 
απροσπέλαστη ένεκα της Τουρκικής εισβολής. 

(2) Οι όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και που δεν 
καθορίζονται διαφορετικά σ* αυτόν, έχουν την έννοια που αποδίδουν 
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58 του 
4 του 
21 του 
60 του 
47 του 
37 του 
12 του 
15 του 
8 του 
40 του 
24 του 
41 του 
33 του 
14 του 
73 του 
180 του 
163 του 
301 του 
26 του 
109 του 
133 του 
173 του 
233 του 
14 του 
39 του 
101 του 
137 του 
4 του 
23 του 
41 του 
164 του 
159 του 
196 του 

1961 
1963 
1966 
1969 
1973 
1975 
1976 
1977 
1979 
1979 
1981 
1983 
1984 
1985 
1985 
1986 
1987 
1987 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1989 
1989 
1989 
1989. 
1978 
1978 
1979 
1987 
1988 
1989. 

στους όρους αυτούς οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμοι του 
1961 μέχρι 1989 και οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμοι 
του 1978 μέχρι 1989. 

Επιβολή 
εισφοράς. 

Πίνακας. 

Εφαρμογή 
του παρόντος 
Νόμου. 
Είσπραξη 
εισφοράς. 
31 του 1962. 

Εφαρμογή 
ορισμένων 
Νόμων και 
απαλλαγές. 
Πίνακας. 

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

3. Για την τριμηνία... η οποία αρχίζει την 1η Απριλίου, 1990 και για 
κάθε επόμενη τριμηνία, κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος 
Νόμου, επιβάλλεται και εισπράττεται εισφορά, με βάση τους συντε
λεστές και σύμφωνα με τις διατάξεις που αναγράφονται στον Πίνακα, 
επί του εισοδήματος οποιουδήποτε προσώπου το οποίο προέρχεται από 
οποιαδήποτε πηγή εκτός από αμοιβή. 

4. Η εφαρμογή του παρόντος Νόμου ανατίθεται στο Διευθυντή του 
Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων. 

5. Η εισφορά, παρόλο που δεν αποτελεί φόρο, εισπράττεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου του 1962 και 
κατατίθεται στο Ταμείο Ανακουφίσεως Εκτοπισθέντων και Παθόντων το 
οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο και τη διαχείριση του Γενικού Λογιστή. 

6. Οι διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 
1961 μέχρι 1989 και των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων 
Νόμων του 1978 μέχρι 1989, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, 
σύμφωνα με τις προσαρμογές που αναφέρονται στον Πίνακα, αλλά καμιά 
προσωπική έκπτωση δεν παραχωρείται και κανένα εισόδημα δεν απαλ
λάσσεται από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς εκτός από: 

(α) Το εισόδημα πλοιοκτήτη Κυπριακού πλοίου όπως αναφέρεται 
στους περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Φορολογικές Διατάξεις) 
Νόμους του 1963 μέχρι 1982, περιλαμβανομένου και οποιου
δήποτε εισοδήματος το οποίο προέρχεται από τη διαχείριση 
Κυπριακού πλοίου* 

(β) το εισόδημα που εμβάζεται από το εξωτερικό οποιουδήποτε 
αλλοδαπού φυσικού προσώπου το οποίο δεν έχει τη μόνιμη του 
διαμονή (Domicile) στη Δημοκρατία
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(γ) το εισόδημα με τη μορφή τόκου επί ξένου χρηματικού 
κεφαλαίου το οποίο τυγχάνει απαλλαγής δυνάμει του άρθρου 10 
των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 1961 μέχρι 
1989· 

(δ) το εισόδημα συνεταιρισμών ή εταιρειών το οποίο τυγχάνει 
απαλλαγής δυνάμει της παραγράφου (κγ) του άρθρου 8 των περί 
Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 1961 μέχρι 1989· 

(ε) το εισόδημα το οποίο αποκτάται ή προκύπτει στη Δημοκρατία 
από ή προς όφελος οποιουδήποτε προσώπου από τη λειτουργία 
βιομηχανικών επιχειρήσεων οι οποίες έχουν δημιουργηθεί μετά 
την 1η Απριλίου 1978 από ξένα χρηματικά κεφάλαια, κατόπιν 
ειδικής έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών 

(στ) τα ποσοστά του εισοδήματος τα οποία τυγχάνουν απαλλαγής 
δυνάμει της παραγράφου (κα) του άρθρου 8 των περί Φορο
λογίας του Εισοδήματος Νόμων του 1961 μέχρι 1989· 

(ζ) το εισόδημα συνεταιρισμού ή εταιρείας που ανήκει σε αλλο
δαπούς από την άσκηση επιχείρησης η οποία σχετίζεται με 
δραστηριότητες εκτός της Δημοκρατίας· 

(η) το εισόδημα εγκεκριμένου Ταμείου Προνοίας: 
Νοείται ότι το εισόδημα Ταμείου Προνοίας θα υπόκειται σε 

έκτακτη εισφορά αν αυτό διαλυθεί κατά τη διάρκεια της ισχύος 
του παρόντος Νόμου* 

(θ) τα κέρδη οποιασδήποτε μεταποιητικής επιχείρησης τα οποία 
καθορίζονται δυνάμει της επιφύλαξης της παραγράφου 1 και της 
υποπαραγράφου (γ) της επιφύλαξης της παραγράφου 4 του 
Δεύτερου Παραρτήματος των περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
Νόμων του 1961 μέχρι 1989, στην έκταση που αυτά φορο
λογούνται με συντελεστή μηδέν δυνάμει των πιο πάνω διατάξεων 

(ι) τα μερίσματα από μετοχές οποιασδήποτε μεταποιητικής επι
χείρησης τα οποία καθορίζονται δυνάμει της παραγράφου (κζ) 
του άρθρου 8 των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 
1961 μέχρι 1989, στην έκταση που αυτά απαλλάσσονται του 
φόρου δυνάμει των διατάξεων εκείνης της παραγράφου. 

7. Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να Αδικήματα, 
δώσει ειδοποίηση ή να υποβάλει δηλώσεις ή καταλόγους ή να παράσχει 
στοιχεία ή να εκτελέσει οποιοδήποτε καθήκον που επιβάλλεται με βάση 
τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή υποβάλλει ανακριβή κατάσταση ή 
δήλωση είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες 
λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές· στην περίπτωση νομικού προσώπου 
επιβάλλεται πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες. 

8. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη των περί Φορολογίας του Έκπτωση 
Εισοδήματος Νόμων του 1961 μέχρι 1989, η εισφορά η οποία κατά- εισΦορ*ς 
βάλλεται δυνάμει του παρόντος Νόμου αφαιρείται από το φορολογητέο φορολογητέο 
εισόδημα οποιουδήποτε προσώπου. εισόδημα. 

9.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς Κανονισμοί, 
για τον καθορισμό, βεβαίωση και είσπραξη της εισφοράς και γενικά για 
την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το παρόν άρθρο κατατίθενται 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά πάροδο εξήντα ημερών από την 
κατάθεση τους η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν προβεί σε τροποποίηση 
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ή ακύρωση τους, ολικώς ή μερικώς, τότε οι πιο πάνω Κανονισμοί μετά 
τ η ν πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην επίσημη εφη
μερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ, εκτός αντιθέτου ρητής 
πρόνοιας, από την ημερομηνία της πιο πάνω δημοσίευσης. Σε περίπτωση 
τροποποίησης τους, ολικώς ή μερικώς, από τη Βουλή των Αντι
προσώπων αυτοί δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημο
κρατίας όπως έχουν τροποποιηθεί και τίθενται σε ισχύ, εκτός αντιθέτου 
ρητής πρόνοιας, από την ημερομηνία της πιο πάνω δημοσίευσης. 

Επιφυλάξεις. 10. —(Ι) Ό λ ο ι οι κανονισμοί και τα διατάγματα τα οποία εκδόθηκαν, 
οι διορισμοί οι οποίοι έγιναν και οι ειδοποιήσεις οι οποίες δόθηκαν 

55 του 1974 δυνάμει των περί Εκτάκτου Εισφοράς (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμων 
15 του 1976 του 1^74. .μέχρι Ι 9 7 7 > τ ω ν m& Εκτάκτου Εισφοράς (Προσωρινές 
22 του 1977. Διατάξεις) Νόμων του 1978 και 1979 και των περί Προσωρινής 
34 του 1978 Νομοθεσίας (Παράταση της Ισχύος) Νόμων του 1980 μέχρι 1989, 
^ του 1980 λογίζονται ότι εκδόθηκαν, έγιναν ή δόθηκαν δυνάμει του παρόντος 
13 του 1981 Νόμου και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να ανακληθούν, καταρ-
\\ τθΙ> ΙΟΜ Ύνβούν. ακυρωθούν ή αντικατασταθούν δυνάμει του παρόντος Νόμου. 
31 του 1984 
23 τον 1985 
32 του 1986 
44 του 1987 
36 του 1988 
40 του 1989. 

(2) Οποιαδήποτε βεβαίωση η οποία έγινε δυνάμει των περί Εκτάκτου 
Εισφοράς (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμων του 1974 μέχρι 1977, των περί 
Εκτάκτου Εισφοράς (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμων του 1978 και 1979 
και των περί Προσωρινής Νομοθεσίας (Παράταση της Ισχύος) Νόμων 
του 1980 μέχρι 1989, η οποία δεν έχει διευθετηθεί οριστικά, λογίζεται 
ότι έγινε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και οποιαδήποτε 
περαιτέρω σχετική ενέργεια στο στάδιο στο οποίο βρίσκεται κατά την 
ημερομηνία της έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου λαμβάνεται 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

(3) Αν υφίσταται οποιαδήποτε υποχρέωση για πληρωμή εισφοράς 
δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε εκπνεύσαντος νόμου ο οποίος 
επιβάλλει την εισφορά αυτή και ο οποίος δεν ισχύει κατά την ημερο
μηνία της έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, και η εισφορά αυτή 
δεν καθορίσθηκε ή/κα ι εισπράχθηκε μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, η 
εισφορά επιβάλλεται ή /κα ι εισπράττεται δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου αλλά με βάση τους συντελεστές και τους όρους που 
καθορίζονταν αντίστοιχα στις διατάξεις των περί Εκτάκτου Εισφοράς 
(Προσωρινές Διατάξεις) Νόμων του 1974 μέχρι 1977, των περί Εκτάκτου 
Εισφοράς (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμων του 1978 και 1979 και των 
περί Προσωρινής Νομοθεσίας (Παράταση της Ισχύος) Νόμων του 1980 
μέχρι 1989. 

(4) Οποιοδήποτε αδίκημα διαπράχθηκε από οποιοδήποτε πρόσωπο 
κατά παράβαση των περί Εκτάκτου Εισφοράς (Προσωρινές Διατάξεις) 
Νόμων του 1974 μέχρι 1977, των περί Εκτάκτου Εισφοράς (Προσωρινές 
Διατάξεις) Νόμων του 1978 και 1979 και των περί Προσωρινής 
Νομοθεσίας (Παράταση της Ισχύος) Νόμων του 1980 μέχρι 1989 το 
οποίο δε διευθετήθηκε οριστικά, λογίζεται ότι διαπράχθηκε κατά παρά
βαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιαδήποτε ποινή στην 
οποία υπόκειται οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάμει οποιουδήποτε από τους 
προαναφερθέντες νόμους, λογίζεται ως ποινή στην οποία υπόκειται το 
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πρόσωπο αυτό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και οποια
δήποτε περαιτέρω σχετική ενέργεια λαμβάνεται δυνάμει του παρόντος 
Νόμου: 

Νοείται ότι καμιά ποινή η οποία επιβάλλεται δυνάμει του παρόντος 
Νόμου δεν μπορεί να υπερβαίνει την ποινή η οποία προεβλέπετο στον 
οικείο νόμο ο οποίος ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατά την οποία 
διαπράχθηκε το αδίκημα. 

11. Ο παρών Νόμος ισχύει από την 1η Απριλίου 1990 μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 1990. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Άρθρο 3) 

1. Οι συντελεστές εισφοράς είναι: 
Τριμηνιαίο Εισόδημα Συντελεστής 

Για κάθε λίρα μέχρι ποσό £800 . . μηδέν 
Για κάθε λίρα πάνω από £800 μέχρι £1,050 . . 2 σεντ 
Για κάθε λίρα πάνω από £1,050 μέχρι £1,650 5 σεντ 
Για κάθε λίρα πάνω από £1,650 8 σεντ: 
Νοείται ότι δεν καταβάλλεται εισφορά από εκτοπισμένο του οποίου το 

τριμηνιαίο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των £2,750, και όταν το 
εισόδημα αυτό υπερβαίνει το ποσό των £2,750, η καταβλητέα εισφορά 
υπολογίζεται με βάση τους ακόλουθους συντελεστές: 

Τριμηνιαίο Εισόδημα Συντελεστής 

Για κάθε λίρα πάνω από £2,750 μέχρι £2,950 . . 2 σεντ 
Για κάθε λίρα πάνω από £2,950 μέχρι £3,150 . . 5 σεντ 
Για κάθε λίρα πάνω από £3,150 . . 8 σεντ: 
Νοείται περαιτέρω ότι δεν καταβάλλεται εισφορά από οποιοδήποτε 

φυσικό πρόσωπο του οποίου το τριμηνιαίο εισόδημα δεν υπερβαίνει το 
ποσό των £2,250, και όταν το εισόδημα αυτό υπερβαίνει το ποσό των 
£2,250, η καταβλητέα εισφορά υπολογίζεται με βάση τους ακόλουθους 
συντελεστές: 

Τριμηνιαίο Εισόδημα  Συντελεστής 

Για κάθε λίρα πάνω από £2,250 μέχρι £2,450 2 σεντ 
Για κάθε λίρα πάνω από £2,450 μέχρι £2,650 5 σεντ 
Για κάθε λίρα πάνω από £2,650 8 σεντ. 
2. Τηρουμένων των διατάξεων της πιο κάτω παραγράφου 3, για τον 

προσδιορισμό του εισοδήματος αφαιρούνται όλες οι εκπτώσεις που 
επιτρέπονται δυνάμει των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 
1961 μέχρι 1989, εξαιρουμένων των ακολούθων: 

(α) Της έκπτωσης λόγω επένδυσης η οποία παραχωρείται δυνάμει 
των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου 2 του 
άρθρου 12· 

(β) της έκπτωσης λόγω εξάντλησης μεταλλείου η οποία παρα
χωρείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5 του Πρώτου 
Παραρτήματος* 

(γ) της ζημιάς η οποία μεταφέρεται από προηγούμενα χρόνια: 

Διάρκεια 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 



Ν. 111/90 1346 

Νοείται ότι, από την τριμηνία που αρχίζει την 1η Απριλίου 1976 και 
εφεξής, όπου το ποσό ζημιάς το οποίο, αν ήταν κέρδος ή όφελος θα 
εφορολογείτο δυνάμει του άρθρου 3, είναι τέτοιο ώστε να μη δύναται να 
συμψηφισθεί ολόκληρο με το εισόδημα του προσώπου από άλλες πηγές 
για την ίδια τριμηνία, το ποσό της ζημιάς αυτής, στην έκταση που αυτό 
δε συμψηφίζεται, μεταφέρεται και συμψηφίζεται με το εισόδημα του 
προσώπου αυτού των επόμενων τριμηνιών μέχρι να αποσβεσθεί αυτή η 
ζημιά. 

3. Στην περίπτωση προσδιορισμού του εισοδήματος από ενοίκια, 
αφαιρείται ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατόν του ακαθάριστου εισο
δήματος από αυτή την πηγή, καθώς επίσης και οι τόκοι πάνω στο 
κεφαλαίο το οποίο δανείσθηκε ο ιδιοκτήτης για την απόκτηση της 
οικοδομής της οποίας το ενοίκιο υπόκειται σε καταβολή έκτακτης 
εισφοράς: 

Νοείται ότι σε περίπτωση που έγινε μείωση ενοικίου δυνάμει 
οποιουδήποτε σε ισχύ νόμου η εισφορά η οποία αναλογεί στα μειωμένα 
αυτά ενοίκια και η οποία υπολογίσθηκε πριν από αυτή τη μείωση, 
μειώνεται κατά το ποσό κατά το οποίο έχει μειωθεί το ενοίκιο. 


