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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2009
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.

1.
Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της
Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί
Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμους του 2002 μέχρι (Αρ. 3) του 2009, (που
στο εξής θα αναφέρονται ως ο «βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμοι του 2002
έως (Αρ. 4) του 2009.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2.
Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην
κατάλληλη αλφαβητική σειρά του ακόλουθου νέου όρου και ορισμού αυτού:

Τροποποίηση
του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.

3.

Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με τη διαγραφή από τη δεύτερη επιφύλαξη της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) αυτού της
φράσης «στην οποία η εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία ή η εταιρεία η οποία
δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, αλλά έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία, κατέχει
άμεσα τουλάχιστο ένα τοις εκατό (1%) του μετοχικού κεφαλαίου» (τρίτη έως πέμπτη
γραμμή)·

(β)

με τη μετατροπή του σημείου της άνω τελείας στο τέλος της τρίτης επιφύλαξης της
παραγράφου (α) του εδαφίου (2) αυτού με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως
μετά της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:

«“μέτοχος”, περιλαμβάνει και τον κάτοχο μεριδίου σε συλλογικό επενδυτικό σχέδιο ανοικτού ή
κλειστού τύπου.».

«Νοείται έτι περαιτέρω ότι, πρόσωπο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, το οποίο
λογίζεται ότι λαμβάνει μερίσματα από οργανισμό συλλογικών επενδύσεων του οποίου η
σύσταση και λειτουργία διέπεται από τον περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών
Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο ή από άλλη
νομοθεσία που ρυθμίζει τη σύσταση και λειτουργία στη Δημοκρατία άλλων συλλογικών
επενδυτικών σχεδίων, υπόκειται σε έκτακτη εισφορά σε ποσοστό προς τρία τοις εκατόν
(3%) στο ποσό του μερίσματος.»·

200(Ι) του 2004
59(Ι) του 2008.

(γ)

με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) αυτού
με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο:
«(i)

(δ)

Τόκος που αποκτά πρόσωπο από τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησής του,
περιλαμβανομένου τόκου που συνδέεται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή της
επιχείρησης και τόκου που αποκτά συλλογικό επενδυτικό σχέδιο ανοικτού ή κλειστού
τύπου, δεν θεωρείται τόκος για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου˙»·

με την προσθήκη μετά την τρίτη επιφύλαξη του εδαφίου (3) αυτού της ακόλουθης νέας
επιφύλαξης:
«Νοείται έτι περαιτέρω ότι η διάλυση συλλογικού επενδυτικού σχεδίου ανοικτού ή
κλειστού τύπου εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.»·

(ε)

με τη μετατροπή του σημείου της τελείας στην υφιστάμενη επιφύλαξη του εδαφίου (8) αυτού
σε άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:
«Νοείται περαιτέρω ότι η εξαργύρωση μεριδίου ή μετοχής σε συλλογικό επενδυτικό
σχέδιο ανοικτού ή κλειστού τύπου δε συνιστά μείωση κεφαλαίου.».

Έναρξη της
4.
Ο παρών Νόμος λογίζεται ότι τέθηκε σε ισχύ από το φορολογικό έτος 2009.
ισχύος του
παρόντος
Νόμου.
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