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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 195(Ι)/2021
Αρ. 4867, 21.12.2021
Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021 εκδίδεται
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 195(Ι) του 2021
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2021
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(I) του 2015
208(Ι) του 2015
209(I) του 2015
68(Ι) του 2016
106(I) του 2017
131(I) του 2017
98(I) του 2018
118(I) του 2018
25(I) του 2019
87(I) του 2019
155(I) του 2019
172(I) του 2019
184(Ι) του 2020
6(Ι) του 2021
32(Ι) του 2021
177(Ι) του 2021.
Τροποποίηση
του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της
Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί
Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμους του 2002 έως (Αρ. 3) του 2021 (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 (Αρ. 4) του 2021.

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, της
ακόλουθης νέας παραγράφου:
«(α1) Εταιρεία μη κάτοικος της Δημοκρατίας, η οποία είναι κάτοικος σε άλλη
δικαιοδοσία και περιλαμβάνεται σε κατάλογο με δικαιοδοσίες τρίτων χωρών
που έχουν αξιολογηθεί από τα κράτη μέλη συλλογικά ως μη συνεργάσιμες για
φορολογικούς σκοπούς ή η οποία έχει συσταθεί ή εγγραφεί σε τέτοια
δικαιοδοσία και δεν είναι φορολογικός κάτοικος σε άλλο κράτος που δεν
περιλαμβάνεται στον εν λόγω κατάλογο και λαμβάνει οποιαδήποτε μερίσματα
από εταιρεία κάτοικο της Δημοκρατίας, σε ποσοστό δεκαεπτά τοις εκατόν
(17%) στο ποσό του μερίσματος:
Νοείται ότι, η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται σε περίπτωση που η
εταιρεία που λαμβάνει το μέρισμα συμμετέχει άμεσα, είτε μόνη της είτε από κοινού
με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες που είναι μη κάτοικοι της Δημοκρατίας και
που είναι κάτοικοι σε άλλες δικαιοδοσίες, οι οποίες περιλαμβάνονται σε κατάλογο
με δικαιοδοσίες τρίτων χωρών που έχουν αξιολογηθεί από τα κράτη μέλη συλλογικά
ως μη συνεργάσιμες για φορολογικούς σκοπούς ή που έχουν συσταθεί
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ή εγγραφεί σε τέτοια δικαιοδοσία και δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι σε άλλα κράτη
που δεν περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο και συμμετέχουν και αυτές άμεσα
στην εταιρεία κάτοικο της Δημοκρατίας που καταβάλλει το μέρισμα, είτε µε
δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατόν (50%), είτε µε
κεφάλαιο σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατόν (50%), είτε δικαιούται να
εισπράττει άνω του πενήντα τοις εκατόν (50%) των κερδών:
Νοείται περαιτέρω ότι, η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην
περίπτωση όπου το μέρισμα που λαμβάνει εταιρεία μη κάτοικος της Δημοκρατίας
καταβάλλεται αναφορικά με τίτλους εισηγμένους σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο
χρηματιστήριο αξιών.»ˑ
(β)

με την προσθήκη, πριν από την πρώτη επιφύλαξη της παραγράφου (β) του εδαφίου
(2) αυτού, των ακολούθων νέων επιφυλάξεων:
«Νοείται ότι, ανεξαρτήτως των λοιπών διατάξεων της παρούσας παραγράφου,
η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και σε κάθε εταιρεία που είναι μη κάτοικος της
Δημοκρατίας και είναι κάτοικος σε άλλη δικαιοδοσία, η οποία περιλαμβάνεται σε
κατάλογο με δικαιοδοσίες τρίτων χωρών που έχουν αξιολογηθεί από τα κράτη μέλη
συλλογικά ως μη συνεργάσιμες για φορολογικούς σκοπούς ή που έχει συσταθεί ή
εγγραφεί σε τέτοια δικαιοδοσία και δεν είναι φορολογικός κάτοικος σε άλλο κράτος
που δεν περιλαμβάνεται στον εν λόγω κατάλογο και λαμβάνει ή πιστώνεται με ποσό
τόκου που αποκτάται από πηγές εντός της Δημοκρατίας και το εν λόγω ποσό δεν
καταβάλλεται από άτομο.
Νοείται περαιτέρω ότι, η ως άνω επιφύλαξη δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση
όπου ο τόκος που λαμβάνει ή πιστώνεται μια εταιρεία μη κάτοικος της Δημοκρατίας
καταβάλλεται αναφορικά με τίτλους εισηγμένους σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο
χρηματιστήριο αξιών.».

Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος
Νόμου.

(γ)

με την προσθήκη στην τρίτη επιφύλαξη της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) αυτού,
ως έχει αναριθμηθεί σύμφωνα με την παράγραφο (β), αμέσως μετά τη λέξη «Νοείται»
(πρώτη γραμμή) των λέξεων «έτι περαιτέρω»ˑ και

(δ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά τη δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (3) αυτού, της
ακόλουθης νέας επιφύλαξης:

«Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι διατάξεις της πιο πάνω επιφύλαξης δεν
εφαρμόζονται σε περίπτωση που η εταιρεία που λαμβάνει το μέρισμα είναι εταιρεία
στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (α1) του εδαφίου (2), οπότε
το ποσό έκτακτης εισφοράς που καταβλήθηκε λόγω λογιζόμενης διανομής δεν
επιστρέφεται.».
3. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2022.

