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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
117(Ι) του 2002
223(Ι) του 2002
118(Ι) του 2003
178(Ι) του 2007
23(Ι) του 2009
44(Ι) του 2009.

Τροποποίηση του
άρθρου 3 του
βασικού νόμου.

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για

την Άμυνα της Δημοκρατίας (Tροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2009 και
θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της
Δημοκρατίας Νόμους του 2002 μέχρι (Αρ. 2) του 2009, (που στο εξής θα
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών
Nόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα
της Δημοκρατίας Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 3) του 2009.
2.

Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με τη διαγραφή της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) αυτού.

(β)

με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού(i)

της ακόλουθης νέας επιφύλαξης, αμέσως μετά την πρώτη
επιφύλαξη:
«Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση οργανισμού
δημοσίου δικαίου(i)

ο όρος «κέρδη» περιορίζεται στα κέρδη που
προκύπτουν από τη διεξαγωγή επιχείρησης. και

(ii)

οι όροι «μέτοχος» και «ενδιαφερόμενος μέτοχος»
περιλαμβάνουν και την Κυπριακή Δημοκρατία:». και

(ii)

της λέξης «έτι» αμέσως μετά τη λέξη «Νοείται» στην τρίτη
επιφύλαξη αυτού. και

(γ)

με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του εδαφίου (4)
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αυτού, με άνω και κάτω τελεία και με την προσθήκη αμέσως
μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, στην περίπτωση οργανισμού δημοσίου δικαίου ο
όρος «μέρισμα» περιλαμβάνει το ποσό από τα πλεονάσματα που
κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, σύμφωνα με
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.».

Έναρξη της ισχύος
του παρόντος
Νόμου

ΓΠ/ΜΑΧ/23.01.050.089-2009

3.

Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι αρχίζει από την 1η

Ιανουαρίου 2009.

