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Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 68(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ EKTAKTΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2015 

    Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός  
τίτλος. 

117(Ι) του 2002 
223(Ι) του 2002 
188(Ι) του 2003 
178(Ι) του 2007 
  23(Ι) του 2009 
  44(Ι) του 2009 
  75(Ι) του 2009 
111(Ι) του 2009 
  40(Ι) του 2010 

       132(Ι) του 2010                   
114(Ι) του 2011 
190(Ι) του 2011 

72(Ι) του 2012 
29(Ι) του 2013 

119(Ι) του 2015 
208(Ι) του 2015 

      209(Ι) του 2015. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της 
Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Έκτακτης 
Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμους του 2002 έως (Αρ. 3) του 2015, (που στο εξής 
θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 
μαζί ως οι περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμοι του 2002 έως 2016. 

 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου.   

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, στην 
κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 
 

  
  

  72(Ι) του 2016. «“μίσθιο” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί 
Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Νόμο· 

   
  “μίσθωμα” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί 

Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Νόμο
. 

   
  “μισθωτής” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί 

Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Νόμο· 
 

  “χρηματοδοτική μίσθωση” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 
από τον περί Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Νόμο.». 

 
Τροποποίηση 
του άρθρου 3  
του βασικού  
νόμου. 

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, 

στο τέλος της παραγράφου (δ), του σημείου της άνω τελείας με άνω και κάτω τελεία και την 
προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

 «Νοείται ότι, μίσθωμα που καταβάλλεται αναφορικά με χρηματοδοτική μίσθωση με δικαίωμα 
αγοράς του μισθίου από το μισθωτή, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του περί 
Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Νόμου, δεν αποτελεί ενοίκιο για τους σκοπούς της παρούσας 
παραγράφου.». 
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