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NOMOΣ ΠOY TPOΠOΠOIEI TOYΣ ΠEPI EKTAKTHΣ EIΣΦOPAΣ ΓIA THN AMYNA THΣ 

ΔHMOKPATIAΣ NOMOYΣ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2010 
  

 

  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. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για 

την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2010 

και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα 

της Δημοκρατίας Νόμους του 2002 μέχρι (Αρ. 2) του 2010 (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 μέχρι (Αρ.2) του 

2010. 

Tροποποίηση   

του άρθρου 3 

του βασικού 

νόμου. 

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

 

 (α) Με την αντικατάσταση από το τέλος της τέταρτης επιφύλαξης 

της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) αυτού, του σημείου της 

τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως 

μετά των ακόλουθων νέων επιφυλάξεων: 

 

 

 

  «Νοείται έτι, έτι περαιτέρω ότι οποτεδήποτε διατίθεται 

από  εταιρεία περιουσιακό στοιχείο σε άτομο μέτοχο αυτής ή 

σε συγγενή αυτού μέχρι και δευτέρου βαθμού συγγενείας ή 

σύζυγο αυτού, χωρίς την καταβολή αντιπαροχής ή με 

αντιπαροχή που είναι μικρότερη από την  αγοραία αξία του 

περιουσιακού στοιχείου που διατίθεται, λογίζεται ότι η εταιρεία 

διανέμει μέρισμα ίσο με την αγοραία αξία ή με τη  διαφορά 

μεταξύ της αγοραίας αξίας και του ποσού της αντιπαροχής: 

 

 Νοείται έτι, έτι, έτι περαιτέρω ότι οι διατάξεις της πιο 

πάνω επιφύλαξης δεν εφαρμόζονται όταν η εν λόγω εταιρεία 

απέκτησε με δωρεά το περιουσιακό στοιχείο από άτομο 

μέτοχό της ή από συγγενή αυτού μέχρι και του δευτέρου 

βαθμού συγγενείας ή από σύζυγο αυτού·»· και 
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52 του 1980 

135 του 1990 

70(Ι) του 1994 

80(Ι) του 1997 

48(Ι) του 1999 

79(Ι) του 1999 

119(Ι) του 2002 

66(Ι) του 2008 

135(Ι) του 2010. 

(β) με την αντικατάσταση από το τέλος της πέμπτης επιφύλαξης 

του εδαφίου (3) αυτού, του σημείου της τελείας με άνω και 

κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά  των ακόλουθων 

νέων επιφυλάξεων- 

 

 Νοείται έτι περαιτέρω ότι ο όρος «εταιρικός φόρος» 

περιλαμβάνει την έκτακτη εισφορά που επιβάλλεται σύμφωνα 

με τον παρόντα Νόμο, το φόρο που επιβάλλεται σύμφωνα με 

τον  εκάστοτε σε ισχύ περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών 

Κερδών Νόμο και οποιοδήποτε ποσό αλλοδαπού φόρου που 

δεν πιστώνεται έναντι του φόρου εισοδήματος ή και έναντι 

της έκτακτης εισφοράς για το έτος στο οποίο οφείλονται: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Νοείται έτι, έτι περαιτέρω ότι- 

 

i) σε περίπτωση έγκρισης ψηφίσματος από εταιρεία για 

εκούσια διάλυση ή εκκαθάρισή της, η  υποβολή της 

δήλωσης του λογιζόμενου μερίσματος και η καταβολή 

της έκτακτης εισφοράς σύμφωνα με αυτή, αναφορικά 

με το λογιζόμενο μέρισμα επί των κερδών του 

φορολογικού έτους και των κερδών των αμέσως δύο 

προηγούμενων φορολογικών ετών, υποβάλλεται το 

αργότερο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που 

επισυμβαίνει το πιο πάνω γεγονός και ο Διευθυντής 

έχει εξουσία να επιβάλει σχετική φορολογία επί της 

εταιρείας για είσπραξη της έκτακτης εισφοράς· 

 

ii) oι διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με 

λογιζόμενη διανομή, δεν εφαρμόζονται στα λογιστικά 

κέρδη που προκύπτουν στη διάρκεια της διάλυσης ή 

εκκαθάρισης εταιρείας, όταν τα περιουσιακά στοιχεία 

αυτής δεν επαρκούν για την εξόφληση των πιστωτών 

της και κανένα ποσό δεν μπορεί να διανεμηθεί ή να 

καταβληθεί στους μετόχους αυτής· 
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iii) οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους εταιρείας στα 

πλαίσια διάλυσης ή εκκαθάρισης αυτής οποιωνδήποτε 

περιουσιακών στοιχείων, η αγοραία αξία, μετά τη 

μείωση αυτής με οποιοδήποτε τυχόν φόρο 

κεφαλαιουχικών κερδών πληρώθηκε, των οποίων 

υπερβαίνει το κόστος απόκτησης αυτών από την 

εταιρεία, λογίζεται ως διανεμηθέν μέρισμα ίσο με τη 

διαφορά μεταξύ της κατά την ημερομηνία διανομής 

αγοραίας αξίας και του κόστους απόκτησής των·  

 

iv) σε περίπτωση πραγματοποίησης κερδών κατά τη 

διάρκεια εκούσιας διάλυσης ή εκκαθάρισης εταιρείας, η 

λογιζόμενη διανομή μερίσματος επί των κερδών αυτών 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό ή την αξία των 

καθαρών περιουσιακών στοιχείων που διανέμονται ή 

δύνανται να διανεμηθούν στους μετόχους.»· 

 

 

 

 

 

 

(γ) με την αντικατάσταση από το τέλος του εδαφίου (4) αυτού  

αμέσως μετά τη λέξη «άρθρου» και πριν την υφιστάμενη 

επιφύλαξη αυτού, του σημείου της άνω και κάτω τελείας  με 

το σημείο της τελείας και την προσθήκη αμέσως μετά, της 

ακόλουθης φράσης: 

 

«Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, η φράση 

‘πραγματικό μέρισμα’ περιλαμβάνει πραγματικό μέρισμα που 

διανεμήθηκε στη διάρκεια του φορολογικού έτους, στο οποίο 

τα κέρδη αναφέρονται:»· 

 

 

 

 

(δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου  (8) αυτού, εξαιρουμένων 

των δύο υφιστάμενων επιφυλάξεων αυτού, με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο-  

 

«(8) Στην περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου εταιρείας, 

οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται ή είναι πληρωτέα σε άτομο 

μέτοχο πέραν του ποσού του μετοχικού  κεφαλαίου που 

πραγματικά καταβλήθηκε από τέτοιο μέτοχο, λογίζονται ως 

διανεμηθέντα μερίσματα:». 
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Tροποποίηση   

του άρθρου 4 

του βασικού 

νόμου. 

3. Tο άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως-  

 

 (α) Με την προσθήκη  στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά   τη λέξη 

«τόκους» και πριν το σημείο του κόμματος (δεύτερη γραμμή)  

των λέξεων «ή ενοίκια»· 

 

 (β) με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος του 

εδαφίου (1) αυτού, με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη 

στο τέλος αυτού της ακόλουθης επιφύλαξης:   

 

   «Νοείται ότι, για τους σκοπούς παρακράτησης έκτακτης 

εισφοράς επί ενοικίων σύμφωνα με το παρόν εδάφιο, 

«πρόσωπο» σημαίνει εταιρεία, συνεταιρισμό, τη Δημοκρατία και  

αρχή τοπικής διοίκησης.»· 

 

 (γ) με την προσθήκη στην πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου (2) αυτού, 

αμέσως μετά τη λέξη «τόκο» (τέταρτη γραμμή), των λέξεων «ή 

τα ενοίκια»· 

 

 (δ) με τη διαγραφή από το εδάφιο (4) αυτού, των λέξεων «των 

κερδών» (πρώτη γραμμή) και την αντικατάστασή τους με τις  

λέξεις «των μερισμάτων ή τόκων από πηγές εκτός της 

Δημοκρατίας». 

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου 

με την προσθήκη 

νέου άρθρου 7Β. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως  μετά από 

το άρθρο 7Α αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 

 «Διοικητικά 

πρόστιμα. 

7Β. Ανεξαρτήτως των διατάξεων των άρθρων 6, 7 και 7Α 

του παρόντος Νόμου- 

 

  (α) Πρόσωπο που αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να δώσει 

ειδοποίηση ή να υποβάλει δήλωση ή να παράσχει 

στοιχεία ή να εκτελέσει οποιοδήποτε καθήκον, το 

οποίο προβλέπεται ρητά στον παρόντα Νόμο, εντός 

της χρονικής προθεσμίας που προβλέπεται ή 
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καθορίζεται ρητά από τον παρόντα Νόμο, υπόκειται 

σε χρηματική επιβάρυνση εκατό (100) ευρώ· 

 

  (β) πρόσωπο που αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να δώσει 

ειδοποίηση ή να υποβάλει δήλωση ή να παράσχει 

στοιχεία ή να εκτελέσει οποιοδήποτε καθήκον, για το 

οποίο ο παρών Νόμος προβλέπει προθεσμία 

συμμόρφωσης και ο Διευθυντής απαιτήσει από  

τέτοιο πρόσωπο όπως συμμορφωθεί εντός της 

προθεσμίας που καθορίζεται ρητά  σε ειδοποίηση που 

επιδίδεται δεόντως  στο πρόσωπο αυτό και η οποία 

δεν πρέπει να είναι μικρότερη των εξήντα (60) 

ημερών, υπόκειται, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, 

σε χρηματική επιβάρυνση  διακοσίων (200) ευρώ· 

 

  (γ) πρόσωπο που αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να δώσει 

ειδοποίηση ή να υποβάλει δήλωση ή να παράσχει 

στοιχεία ή να εκτελέσει οποιοδήποτε καθήκον, για το 

οποίο ο παρών Νόμος δεν προβλέπει προθεσμία 

συμμόρφωσης και ο Διευθυντής απαιτήσει από  

τέτοιο πρόσωπο όπως συμμορφωθεί εντός 

προθεσμίας που  καθορίζεται  σε ειδοποίηση που 

επιδίδεται δεόντως στο πρόσωπο αυτό και η οποία 

δεν πρέπει να είναι μικρότερη των εξήντα (60) 

ημερών, υπόκειται, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 

εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην 

ειδοποίηση, σε χρηματική επιβάρυνση  διακοσίων 

(200) ευρώ· 

 

  (δ) πρόσωπο που αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να δώσει 

ειδοποίηση ή να υποβάλει δήλωση ή να παράσχει 

στοιχεία ή να εκτελέσει οποιοδήποτε καθήκον, για το 

οποίο ο παρών Νόμος δεν προβλέπει προθεσμία 

συμμόρφωσης και η απαιτούμενη ειδοποίηση ή 

δήλωση  ή στοιχεία αφορούν άλλο πρόσωπο και ο 

Διευθυντής απαιτήσει από  τέτοιο πρόσωπο όπως 

συμμορφωθεί εντός προθεσμίας που καθορίζεται σε 

σχετική ειδοποίηση που επιδίδεται δεόντως στο 
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πρόσωπο αυτό και η οποία δεν πρέπει να είναι 

μικρότερη των εξήντα (60) ημερών, υπόκειται, σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της προθεσμίας 

που καθορίζεται στην ειδοποίηση, σε χρηματική 

επιβάρυνση  εκατό (100) ευρώ· 

 

  (ε) πρόσωπο που παραλείπει να καταβάλει οφειλόμενο 

φόρο μέχρι την από τον παρόντα Νόμο καθοριζόμενη 

προθεσμία ή μέχρι την προθεσμία που καθορίζεται σε 

ειδοποίηση του Διευθυντή, υπόκειται σε χρηματική 

επιβάρυνση ίση προς πέντε τοις εκατόν (5%) του 

οφειλόμενου φόρου.». 

 

Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

5.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η ισχύς του 

παρόντος Νόμου αρχίζει έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

   (2) Οι διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου θα ισχύουν 

αναφορικά με πράξεις διάθεσης που γίνονται από το φορολογικό έτος 

2011 και για όλα τα φορολογικά έτη που ακολουθούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ. Φακ.: 23.01.051.066-2010 

ΤΙ/ΜΑΤ 
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