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Ο περί 'Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο
52 του Συντάγματος.
Αριθμός 223(Ι) του 2002
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα
της Δημοκρατίας Νόμο του 2002 (που στο εξής θα αναφέρεται 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.

Συνοπτικός τίτλος.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της διαγραφής του όρου «εταιρεία» από το εδάφιο
(1) αυτού.

Τροποποίηση του
άρθρου 2 του
βασικού νόμου.

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) αυτού με την ακόλουθη νέα
παράγραφο:
«(α) Κάθε πρόσωπο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία το οποίο λαμβάνει ή λογίζεται ότι
λαμβάνει οποιαδήποτε μερίσματα από εταιρεία, σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατόν (15%) στο
ποσό του μερίσματος:
Νοείται ότι εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία απαλλάσσεται από την καταβολή
έκτακτης εισφοράς αναφορικά με μερίσματα τα οποία λαμβάνει από εταιρεία που είναι κάτοικος
στη Δημοκρατία:
Νοείται περαιτέρω ότι εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία ή εταιρεία που δεν είναι
κάτοικος στη Δημοκρατία αλλά έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία, η οποία λαμβάνει
μερίσματα από εταιρεία που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, στην οποία η εταιρεία η οποία
είναι κάτοικος στη Δημοκρατία ή η εταιρεία που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία αλλά έχει
μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία, κατέχει άμεσα τουλάχιστον ένα τοις εκατόν (1%) του
μετοχικού κεφαλαίου απαλλάσσεται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς επί των εν λόγω
μερισμάτων. Η απαλλαγή αυτή δεν εφαρμόζεται—
(i) Αν η καταβάλλουσα το μέρισμα εταιρεία επιδίδεται άμεσα ή έμμεσα περισσότερο από πενήντα
τοις εκατόν (50%) σε δραστηριότητες οι οποίες απολήγουν σε εισόδημα από επένδυση· και
(ii) η επιβάρυνση του αλλοδαπού φόρου πάνω στο εισόδημα της καταβάλλουσας το μέρισμα
εταιρείας είναι σημαντικά λιγότερη από τη φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας που είναι
κάτοικος στη Δημοκρατία ή της εταιρείας που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία αλλά έχει
μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία:
Νοείται ακόμη ότι μερίσματα που εκδίδονται από εισόδημα που προέρχεται από μερίσματα τα
οποία υπέστησαν

117(Ι) του 2002

Τροποποίηση του
άρθρου 3 του
βασικού νόμου.
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φόρο εισοδήματος -στην πηγή με συντελεστή 20% και η έκδοση των οποίων γίνεται σε περίοδο έξι
ετών από την ημερομηνία απόκτησής των, απαλλάσσονται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς»·

(β) με την αντικατάσταση των λέξεων «του παρακρατηθέντος φόρου» στην επιφύλαξη (iii) της παραγράφου
(β) του εδαφίου (2) αυτού (τρίτη και τέταρτη γραμμές) με τις λέξεις «της παρακρατηθείσας έκτακτης
εισφοράς» ·
(γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(γ) κάθε άτομο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία για τόκους που λαμβάνει ή πιστώνεται από
πιστοποιητικά αποταμιεύσεως της Κυπριακής Κυβέρνησης, χρεόγραφα αναπτύξεως της Κυπριακής
Κυβέρνησης και από καταθέσεις στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης και τόκοι που αποκτά
ταμείο προνοίας σε ποσοστό τρία τοις εκατόν (3%)·»·

(δ) με τη διαγραφή των επιφυλάξεων στο τέλος του εδαφίου (3) και την προσθήκη των ακόλουθων
επιφυλάξεων:
«Νοείται ότι σε περίπτωση προσώπου μη κατοίκου στη Δημοκρατία το οποίο λαμβάνει μέρισμα από
εταιρεία κάτοικο στη Δημοκρατία προερχόμενο από κέρδη τα οποία σε οποιοδήποτε στάδιο υπέστησαν
λογιζόμενη διανομή δυνάμει του παρόντος άρθρου, η έκτακτη εισφορά που καταβλήθηκε λόγω της
λογιζόμενης διανομής που αναλογεί στο μέρισμα που λαμβάνει τέτοιο πρόσωπο επιστρέφεται:
Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση διάλυσης εταιρείας, το σύνολο των κερδών των τελευταίων πέντε
ετών πριν από τη διάλυση τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί ή δεν έχουν λογιστεί ότι έχουν διανεμηθεί θα
λογίζονται κατά τη διάλυση ως διανεμηθέντα μερίσματα και λογίζεται ότι οι μέτοχοι λαμβάνουν τέτοια
μερίσματα. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση διάλυσης εταιρείας για σκοπούς αναδιοργάνωσης
σύμφωνα με τέτοιες προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται
δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ακόμη ότι εταιρεία που εμπίπτει στο παρόν εδάφιο υποβάλλει στο Διευθυντή σχετική δήλωση
του λογιζόμενου μερίσματος επί καθορισμένου εντύπου και καταβάλλει την έκτακτη εισφορά
σύμφωνα με τέτοια δήλωση.»·
(ε) με την προσθήκη στην επιφύλαξη του εδαφίου (5) αυτού μετά τη λέξη «συγκροτήματος,» (τρίτη γραμμή)
των λέξεων «καθώς και οποιαδήποτε ποσά, περιλαμβανομένων και πρόσθετων αποσβέσεων, που
προέρχονται ή που είναι αποτέλεσμα επανεκτίμησης κινητών και ακινήτων αξιών,»·
(στ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (8) αυτού των λέξεων «υποκείμενα σε έκτακτη εισφορά δυνάμει του
παρόντος Νόμου» (έκτη και εβδόμη γραμμές) με τις λέξεις «και λογίζεται ότι οι μέτοχοι λαμβάνουν τέτοια
μερίσματα»·
(ζ) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου:
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«(11) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) και των εδαφίων (3) μέχρι
(9) ο όρος «μερίσματα» δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε μερίσματα που προέρχονται άμεσα
ή έμμεσα από κέρδη πραγματοποιηθέντα από την εκμετάλλευση κυπριακού πλοίου ή από
την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 των περί
Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμων.».
38(I) του 1992
29(I) του 1995
63(I) του 1999
73(I) του 1999.

4. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2003.

Έναρξη της ισχύος
του παρόντος
Νόμου.

