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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία

Προοίμιο.

διέρχεται δύσκολη οικονομική περίοδο και, προς αποφυγή
περαιτέρω επιδείνωσης της δημοσιονομικής κατάστασης
καθίσταται αναγκαίο, μεταξύ άλλων, να αποκοπεί ως έκτακτη
εισφορά προς τη Δημοκρατία μέρος των ακαθάριστων
αποδοχών

των

εργοδοτουμένων και συνταξιούχων του

ιδιωτικού τομέα καθώς και των αυτοτελώς εργαζομένων·
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Έκτακτης

Εισφοράς Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς
Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα Νόμος του 2011.

Ερμηνεία.

2.- (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει
διαφορετική έννοια:
«ακαθάριστες αποδοχές» σημαίνει:
(α)

Το εισόδημα μισθωτού στον ιδιωτικό τομέα, υπό μορφή
μισθού,

ημερομισθίου,

αμοιβής

για

υπερωριακή

εργασία, φιλοδωρήματος, επιδόματος, που χορηγούνται
για μισθωτές υπηρεσίες, αλλά δεν περιλαμβάνει –
(i)

οποιοδήποτε φιλοδώρημα αφυπηρέτησης·

(ii)

οποιαδήποτε

ποσά

πληρώνονται

από

εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας·
(iii)

αποδοχές

αλλοδαπού ατόμου, το οποίο
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εργοδοτείται από ξένη κυβέρνηση ή διεθνή
οργανισμό·
(iv)

αποδοχές

ξένων

διπλωματικών

και

προξενικών αντιπροσώπων που δεν είναι
πολίτες της Δημοκρατίας·
(v)

αποδοχές του πλοιάρχου, των αξιωματικών
και

άλλων

μελών

επιλέξιμου

του

κυπριακού

απασχολείται

σε

πληρώματος
πλοίου

επιλέξιμη

που

ναυτιλιακή

δραστηριότητα·
(vi)

επιδόματα

για

κάλυψη

επαγγελματικών

δαπανών για λογαριασμό του εργοδότη·
(β)

τo κερδαινόμενο από αυτοτελώς εργαζόμενο άτομο
εισόδημα από οποιαδήποτε επιχείρηση ασκείται στη
Δημοκρατία,

118(Ι) του 2002
230(Ι) του 2002
162(Ι) του 2003
195(Ι) του 2004
92(Ι) του 2005
113(Ι) του 2006
80(Ι) του 2007
138(Ι) του 2007
32(Ι) του 2009
45(Ι) του 2009
74(Ι) του 2009
110(Ι) του 2009
41(Ι) του 2010
133(Ι) του 2010
116(Ι) του 2011
197(Ι) του 2011.

όπως

αυτό

ορίζεται

στον

περί

Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο και το οποίο δε
θα λογίζεται ως χαμηλότερο του ποσού επί του
οποίου υπολογίζεται η εισφορά για τους σκοπούς
τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου· και

59(Ι) του 2010
114(Ι) του 2010
126(Ι) του 2010.

(γ)

αναφορικά με άτομο που λαμβάνει σύνταξη σημαίνει
το

ποσό

της

ακαθάριστης

σύνταξης

που

καταβάλλεται σε πρόσωπο που λαμβάνει σύνταξη
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δυνάμει

νόμου

ή

κανονισμών

ή

συμβάσεων

απασχόλησης σε συνταξιούχο του ιδιωτικού τομέα ή
αναφορικά

με

αυτόν,

αλλά

δεν

περιλαμβάνει

οποιοδήποτε ποσό φιλοδωρήματος ή εφάπαξ.

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.
«Διευθυντής»

σημαίνει

Εσωτερικών

Προσόδων

εξουσιοδοτημένο

το

Διευθυντή
και

λειτουργό

του

Τμήματος

οποιοδήποτε

δεόντως

του

Τμήματος

Εσωτερικών

Προσόδων·
«έκτακτη

εισφορά»

σημαίνει

την

έκτακτη

εισφορά

που

καταβάλλεται προς τη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του
παρόντος Νόμου·

«επιλέξιμο
44(Ι) του 2010.

κυπριακό

πλοίο»

και

επιλέξιμη

ναυτιλιακή

δραστηριότητα» έχουν την έννοια που αποδίδεται στον περί
Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμο.
(2) Όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο, οι
οποίοι δεν ορίζονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που
αποδίδεται

σε

αυτούς

από

τον

περί

Φορολογίας

του

4 του 1978 Εισοδήματος Νόμο και τον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως
23 του 1978
41 του 1979 Φόρων Νόμο.
164 του 1987
159 του 1988
196 του 1989
10 του 1991
57 του 1991
86(Ι) του 1994
104(Ι) του 1995
80(Ι) του 1999
153(Ι) του 1999
122(Ι) του 2002
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146(Ι) του 2004
214(Ι) του 2004
106(Ι) του 2005
135(Ι) του 2005
72(Ι) του 2008
46(Ι) του 2009
136(Ι) του 2010.
Εφαρμογή των
διατάξεων του
παρόντος Νόμου.

3.

Τηρουμένων

των

διατάξεων

του

παρόντος

Νόμου,

υπεύθυνος για την καλή και πιστή εφαρμογή του παρόντος
Νόμου είναι ο Διευθυντής, ο οποίος λογίζεται ως έχων προς το
σκοπό αυτό, και τηρουμένων των αναλογιών, κάθε εξουσία,
αρμοδιότητα ή υποχρέωση να προβαίνει σε οποιαδήποτε
ενέργεια, την οποία κρίνει αναγκαία για την εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Επιβολή έκτακτης
εισφοράς.

4.- (1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου εν
ισχύι νόμου, κάθε μισθωτός του ιδιωτικού τομέα ή/και
αυτοτελώς εργαζόμενος ή/και πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα,
στο οποίο καταβάλλεται σύνταξη υποχρεούται όπως για την
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2012 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
2013, καταβάλλει ως έκτακτη εισφορά προς τη Δημοκρατία για
την ενίσχυση των δημοσίων οικονομικών, ποσοστό επί των
ακαθάριστων αποδοχών του, ως ακολούθως:
(α)

Για

ακαθάριστες

μηνιαίες

υπερβαίνουν

το

πεντακοσίων

ευρώ

αποδοχές

ποσό
(€2.500),

των
δεν

που

δεν

δύο χιλιάδων
καταβάλλεται

οποιοδήποτε ποσό.

(β)

Για ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές που υπερβαίνουν
το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(€2.500), καταβάλλεται ποσό ίσο με ποσοστό επί των
ακαθάριστων αποδοχών ως ακολούθως:
(i)

για κάθε ευρώ από δύο χιλιάδες πεντακόσια
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ένα

ευρώ

(€2.501)

έως

τρεις

χιλιάδες

πεντακόσια ευρώ (€3.500) καταβάλλεται ποσοστό
δυόμισι τοις εκατόν (2,5%) με ελάχιστο ποσό
έκτακτης εισφοράς δέκα ευρώ (€10)·
(ii)

για

κάθε

ευρώ

από

τρεις

χιλιάδες

πεντακόσια ένα ευρώ (€3.501) έως τέσσερεις
χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€4.500) ποσοστό τρία
τοις εκατόν (3%)· και
(iii)

για

κάθε

ευρώ

πεντακόσια

ένα

από

τέσσερεις

ευρώ

(€4.501)

χιλιάδες
και

άνω

ποσοστό τριάμισι τοις εκατόν (3,5%):

Νοείται ότι, η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται επί του συνόλου
των ακαθάριστων αποδοχών χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό ή
όριο στο ύψος αυτών:
Νοείται περαιτέρω ότι, εργοδοτούμενοι ή συνταξιούχοι, οι
οποίοι καταβάλλουν έκτακτη εισφορά δυνάμει των διατάξεων του
112(Ι) του 2011. περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και

Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου
Δημόσιου Τομέα Νόμου, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του
παρόντος Νόμου.

(2)

Στην περίπτωση μισθωτού, η καταβολή της έκτακτης

εισφοράς, σύμφωνα με το εδάφιο (1), γίνεται
από τον εργοδότη

εξ ημισείας

και το μισθωτό, δηλαδή σε ποσοστό

πενήντα τοις εκατόν (50%), εκατέρωθεν.
Βεβαίωση,
5. (1) Για τα φορολογικά έτη 2012 και 2013, επιβάλλεται
επιβολή και
έκτακτη εισφορά επί του συνολικού ποσού των ακαθάριστων
καταβολή της
έκτακτης εισφοράς.
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αποδοχών κάθε έτους, ως ακολούθως –
(α)

στην περίπτωση μισθωτού του ιδιωτικού τομέα ή/και
προσώπου που λαμβάνει σύνταξη του ιδιωτικού τομέα η
έκτακτη εισφορά βεβαιώνεται και καταβάλλεται σύμφωνα

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα Τρίτο:
9.7.1964
30.3.1973.

με τις διατάξεις του περί Φορολογίας του Εισοδήματος
Νόμου, των περί Παρακρατήσεως Φόρου εξ Αποδοχών
Κανονισμών και του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως
Φόρων Νόμου.
(β)

στην περίπτωση αυτοτελώς εργαζόμενου ατόμου, το
ποσό της έκτακτης εισφοράς δηλώνεται, με ίδιον
υπολογισμό από το αυτοτελώς εργαζόμενο άτομο σε
έντυπο

που

εγκρίνεται

από

το

Διευθυντή,

και

καταβάλλεται κατά τη διαδικασία και τις ημερομηνίες που
προβλέπονται για τις προσωρινές φορολογίες φόρου
εισοδήματος, τηρουμένων των αναλογιών, σύμφωνα με
τις διατάξεις του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως
Φόρων Νόμου.

Κατ’ αναλογίαν
εφαρμοζόμενες
διατάξεις.

6.

Οι διατάξεις του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων

Νόμου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, για τη
ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την υποβολή ενστάσεων,
προσφυγών, ψευδών δηλώσεων, τη διάπραξη αδικημάτων και
τις επιβλητέες ποινές, καθώς και για τη λήψη δικαστικών μέτρων
από το Διευθυντή για την είσπραξη της έκτακτης εισφοράς.

Έκτακτη εισφορά
και φορολογητέο
εισόδημα.

7.
η

Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου,
δυνάμει

εισφορά

του

εκπίπτει

παρόντος
από

το

Νόμου

καταβλητέα

φορολογητέο

έκτακτη

εισόδημα

του

προσώπου ή/και του εργοδότη ή/και του μισθωτού του
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ιδιωτικού τομέα ή/και του αυτοτελώς εργαζόμενου ή/και του
συνταξιούχου που αυτή αφορά, για σκοπούς του περί
Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου.
Κανονισμοί.

8. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για
την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου
καθώς και για τη ρύθμιση οποιωνδήποτε θεμάτων, τα οποία
απορρέουν από τον παρόντα Νόμο.

Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος Νόμου.

9. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Αρ. Φακ.: 23.01.052.281-2011
ΣΧΚ/ΝΑ

