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λ. 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΔΩ ΣΟΤ 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΠΡΟΟΓΩΝ 

Δθεζίβιεηνπ/Καζ΄νπ ε αίηεζε 

 
 

Γηώξγνο Τξηαληαθπιιίδεο κε Νάηαιε Παξηαζίδνπ (θα), γηα Άληεο 
Τξηαληαθπιιίδεο & Υηνί ΓΔΠΔ, γηα ηνπο εθεζείνληεο. 

Έιελα Παπαγεωξγίνπ (θα), Γηθεγόξνο ηεο Γεκνθξαηίαο Α΄, εθ 
κέξνπο ηνπ Γεληθνύ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, γηα ηνλ 
Δθεζίβιεην. 

_________________ 
 
 

ΝΑΘΑΝΑΗΛ, Δ.:  Η νκόθσλε απόθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζα δνζεί  
     από ηνλ Γηθαζηή Σ.Θ. Οηθνλόκνπ. 

 
____________________ 
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Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ:   Με ηελ ππό θξίζε πξσηόδηθε απόθαζε 

επηθπξώζεθε ε επηβνιή ζηνπο εθεζείνληεο έθηαθηεο εηζθνξάο γηα ηελ 

άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο ζε ζρέζε κε ηόθνπο θαη ελνίθηα, γηα ηα έηε 

1996-2002. 

 

Δθαξκνζηέα λνκνζεζία γηα ηελ επίδηθε πεξίνδν ήηαλ ν πεξί 

Δθηάθηνπ Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νόκνο ηνπ 1985 

(Ν. 5/1985), όπσο θαηά θαηξνύο ηξνπνπνηήζεθε κέρξη θαη δηα ηνπ Ν. 

27(Ι)/2002 (ελ ηνηο εθεμήο αλαθεξόκελνο σο ν «Νόκνο1»). 

 

Η ππνρξέσζε πξνο θαηαβνιή έθηαθηεο εηζθνξάο ξπζκηδόηαλ από 

ην άξζξν 3 ηνπ Νόκνπ ην νπνίν, ζην βαζκό όπνπ είλαη ζρεηηθό, είρε 

σο αθνινύζσο: 

 

«3(1) Παξά ηαο δηαηάμεηο νηνπδήπνηε εηέξνπ λόκνπ παλ πξόζωπνλ εθ 
ηωλ θαζνξηδνκέλωλ ελ ηω εδαθίω (2) ππνρξενύηαη όπωο κέρξη ηεο 30εο 
Ινπλίνπ 2002 θαηαβάιιεη έθηαθηνλ εηζθνξάλ δηα ηελ ελίζρπζηλ ηεο ακπληηθήο 
ηθαλόηεηνο ηεο Γεκνθξαηίαο. 
 
(2) Υπόρξενη δηα ηελ θαηαβνιήλ ηεο θαηά ην εδάθηνλ (1) εθηάθηνπ εηζθνξάο 
είλαη – 

                                                 

1
 Σήμερα ιστύοσν οι περί Έκτακτης Εισυοράς Νόμοι τοσ 2002 έως 2016 (Ν. 117(Ι)/2002 όπως 

τροποποιήθηκε) 
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………………… 
 
(δ) Παλ πξόζωπνλ ιακβάλνλ ή πηζηνύκελνλ κε ηόθνπο, από 
νπνηαδήπνηε πεγή εληόο ηεο Γεκνθξαηίαο, κε πνζνζηό ηέζζεξα ηνηο εθαηόλ 
(4%) επί ηωλ ιακβαλνκέλωλ ή πηζηνπκέλωλ ηόθωλ. 
 
(ε)  Παλ πξόζωπνλ ιακβάλνλ ελνίθηα εηο πνζνζηόλ ηέζζεξα ηνηο εθαηόλ 
(4%) επί ηωλ αθαζαξίζηωλ ελνηθίωλ κεηωκέλνλ θαηά πνζνζηόλ 25 ηνηο 
εθαηόλ. 
 
………………… 
 
(5)  Τεξνπκέλωλ ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ εδαθίνπ 2 αη δηαηάμεηο ηωλ εθάζηνηε ελ 
ηζρύη πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νόκωλ θαη ηωλ πεξί Βεβαηώζεωο 
θαη Δηζπξάμεωλ Φόξωλ Νόκωλ εθαξκόδνληαη, ηεξνπκέλωλ ηωλ αλαινγηώλ, 
εηο ηαο πεξηπηώζεηο πξνζώπωλ ππνρξέωλ εηο ηελ θαηαβνιήλ εθηάθηνπ 
εηζθνξάο δπλάκεη ηωλ παξαγξάθωλ (γ), (ζη), (δ), (ε), (ζ) θαη (η) ηνπ εδαθίνπ 
(2) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 
 
………………..» 

 

Η παξαπνκπή, σο άλσ, δηα ηνπ εδαθίνπ (5) ζηνπο πεξί 

Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νόκνπο θαη ε αλαινγηθή ηνπο 

εθαξκνγή θαη δεδνκέλνπ όηη ην άξζξν 9 (16) ησλ Νόκσλ απηώλ 

νξίδεη όηη απαιιάζζεηαη από ην θόξν ην εηζόδεκα θάζε ηακείνπ όπσο 

είλαη νη εθεζείνληεο, έδσζε έξεηζκα ζηνπο ηειεπηαίνπο λα ηζρπξηζηνύλ 

όηη, εθόζνλ δπλάκεη ησλ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νόκσλ 

εμαηξνύληαη ηεο θαηαβνιήο θόξνπ εηζνδήκαηνο θαη εθόζνλ νη λόκνη 

απηνί ηπγράλνπλ αλαινγηθήο εθαξκνγήο ζε ζρέζε κε ηελ ππνρξέσζε 

πξνο θαηαβνιή έθηαθηεο εηζθνξάο γηα ηελ άκπλα, ζπλεπαθόινπζα 

εμαηξνύληαη θαη από ηελ ππνρξέσζε απηή. 
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Σν πξσηόδηθν Γηθαζηήξην αθνύ έιαβε ππόςε όηη ε έθηαθηε 

εηζθνξά επηβάιιεηαη ζε «θάζε πξόζσπν», έλλνηα πνπ θαιύπηεη, 

όπσο δελ ακθηζβεηήζεθε ηειηθά, ηνπο εθεζείνληεο, ζεώξεζε όηη ε 

έλλνηα απηή βξίζθεηαη ζηε ξίδα ηνπ ζθεπηηθνύ ηεο πξνζβαιιόκελεο 

δηνηθεηηθήο απόθαζεο.  Η πξνβιεπόκελε εμαίξεζε γηα ηα ηακεία 

ζηνπο πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νόκνπο έθξηλε όηη δελ 

ζπληζηά εξκελεπηηθό βνήζεκα επί ηνπ πξνθεηκέλνπ, νύηε θαη 

ζπλεπάγεηαη εμαίξεζε από ηελ έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ νπνία 

ηζρύνπλ νη εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ. 

 

Τπνζηεξίδνληαο ηελ πξσηόδηθε απόθαζε ε εππαίδεπηε δηθεγόξνο 

ηεο Γεκνθξαηίαο εηζεγήζεθε όηη ν ζθνπόο ηνπ εδαθίνπ 5 ήηαλ λα 

θαιύςεη πεξηπηώζεηο όπνπ δελ ππάξρεη εηδηθή δηάηαμε ζην Νόκν, σο 

ι.ρ. ε δηαδηθαζία ππνβνιήο έλζηαζεο.  Δλ πξνθεηκέλσ, ελ πάζε 

πεξηπηώζεη, είλαη θαλεξό όηη ξεηά ην εδάθην 1 απνθιείεη νπνηαδήπνηε 

δηάηαμε νπνηνπδήπνηε άιινπ λόκνπ. 

 

πκθσλνύκε κε ηελ ηειεπηαία απηή εηζήγεζε.  Η βαζηθή πξόλνηα 

ηνπ εδαθίνπ (1) ε νπνία θαη δεκηνπξγεί ηελ ππνρξέσζε πξνο 

θαηαβνιή εηζθνξάο, πξάηηεη ηνύην απνθιείνληαο ξεηά ηνλ 

επεξεαζκό ηέηνηαο ππνρξέσζεο από δηάηαμε νπνηνπδήπνηε άιινπ 
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λόκνπ.  πλεπώο ε παξαπνκπή δηα ηνπ εδαθίνπ (5) ζηνπο πεξί 

Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νόκνπο γηα ζθνπνύο αλαινγηθήο 

εθαξκνγήο, όπνηα έλλνηα θαη λα έρεη, δελ κπνξεί λα ζεκαίλεη 

αλαηξνπή ηεο ξεηήο πξόλνηαο ηνπ εδαθίνπ (1) θαη ηεο πεκπηνπζίαο 

ηνπ Νόκνπ πνπ είλαη ε ζέζπηζε ππνρξέσζεο πξνο θαηαβνιή 

έθηαθηεο εηζθνξάο γηα ηελ άκπλα από θάζε πξόζσπν «παξά ηαο 

δηαηάμεηο νηνπδήπνηε εηέξνπ Νόκνπ».   

 

Ωο εθ ησλ άλσ, ε έθεζε απνξξίπηεηαη κε €2500 έμνδα ππέξ ησλ 

εθεζηβιήησλ θαη ελαληίνλ ησλ εθεζεηόλησλ. 

 

      η. Ναζαλαήι, Γ. 

 

      Μ. Υξηζηνδνύινπ, Γ. 

 

      Γ.Ν. Γηαζεκήο, Γ. 

 

      Σ.Θ. Οηθνλόκνπ, Γ. 

 

      Α. Πνύγηνπξνπ, Γ. 
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