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Ν. 119(Ι)/2015
119(I)/2015

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Έκτακτης Εισφοράς για

τίτλος.

την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα

117(Ι) του 2002

διαβάζεται μαζί με τους περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της

223(Ι) του 2002

Δημοκρατίας Νόμους του 2002 έως 2013 (που στο εξής θα

118(Ι) του 2003

αναφέρονται ως ο «βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών

178(Ι) του 2007

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Έκτακτης Εισφοράς για την

23(Ι) του 2009

Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμοι του 2002 έως 2015.

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.
Τροποποίηση του

2.

Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 2 του
βασικού νόμου.
(α)

Με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά,
των ακόλουθων νέων όρων και ορισμών αυτών:
«Δημοκρατία», σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.
«κάτοικος της Δημοκρατίας», όταν ο όρος αυτός
εφαρμόζεται στην περίπτωση ατόμου, σημαίνει άτομο
που είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, όπως ορίζεται από

118(Ι) του 2002

τις διατάξεις του περί Φορολογίας του Εισοδήματος
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230(Ι) του 2002

Νόμου, το οποίο επιπλέον έχει κατοικία (domicile) στη

162(Ι) του 2003

Δημοκρατία.

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
102(Ι) του 2012
188(Ι) του 2012
19(Ι) του 2013
26(Ι) του 2013
27(Ι) του 2013
17(Ι) του 2014
115(Ι) του 2014
134(Ι) του 2014
170(Ι) του 2014
116(Ι) του 2015.
(β)

Με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του
ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(3) Για

σκοπούς

του

παρόντος

Νόμου,

άτομο

θεωρείται ότι έχει κατοικία (domicile) στη Δημοκρατία εάν
έχει κατοικία καταγωγής στη Δημοκρατία με βάση τις
Κεφ. 195
75 του 1970

διατάξεις του περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμου
εξαιρουμένου-

100 του 1989
96(Ι) του 2015.
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(i)

Ατόμου το οποίο έχει αποκτήσει και διατηρεί
κατοικία επιλογής (domicile of choice) εκτός
της Δημοκρατίας, με βάση τις διατάξεις του
περί

Διαθηκών

νοουμένου

ότι

και
δεν

Διαδοχής
ήταν

Νόμου

κάτοικος

στη

Δημοκρατία όπως ορίζεται από τις διατάξεις
του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου,
για οποιαδήποτε περίοδο τουλάχιστον είκοσι
(20)

συνεχόμενων

ετών

πριν

από

το

φορολογικό έτος, ή

(ii)

ατόμου το οποίο δεν ήταν κάτοικος της
Δημοκρατίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις
του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου,
για

περίοδο

τουλάχιστον

είκοσι

(20)

συνεχόμενων ετών αμέσως πριν από την
έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου:
Νοείται ότι, ανεξαρτήτως της κατοικίας
καταγωγής, οποιοδήποτε άτομο είναι κάτοικος
στη

Δημοκρατία,

διατάξεις

του

Εισοδήματος

όπως

ορίζεται

περί

Φορολογίας

Νόμου,

για

από τις
του

τουλάχιστον

δεκαεπτά (17) από τα τελευταία είκοσι (20) έτη
πριν από το φορολογικό έτος, λογίζεται ως
κάτοικος (domicile) στη Δημοκρατία.».
Τροποποίηση του

3.

Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 3 του
βασικού νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση από την τέταρτη επιφύλαξη του
εδαφίου (3) αυτού, της φράσης «σε Κανονισμούς που
εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου» (όγδοη και
έννατη γραμμή), με τη φράση «από το Διευθυντή».
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(β) με τη μετατροπή του σημείου της τελείας στο τέλος της
υφιστάμενης επιφύλαξης του εδαφίου (4) αυτού, με το
σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη
αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, σε περίπτωση που το πραγματικό
μέρισμα διανεμήθηκε σε εταιρεία η οποία δεν ανήκει
άμεσα και εξ’ ολοκλήρου σε φυσικό πρόσωπο ή φυσικά
πρόσωπα και κατά τη κρίση του Διευθυντή, η παρεμβολή
της εταιρείας αυτής ως μετόχου της εταιρείας που
κατέβαλε το μέρισμα δεν εξυπηρετεί οποιοδήποτε
ουσιαστικό εμπορικό ή οικονομικό σκοπό, αλλά έχει ως
κύριο σκοπό την αποφυγή, τη μείωση ή την αναβολή της
καταβολής της έκτακτης εισφοράς, ο Διευθυντής δύναται
να θεωρήσει ότι το μέρισμα έχει καταβληθεί στο άτομο ή
άτομα που ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα την εταιρεία που
έλαβε το μέρισμα, και να απαιτήσει την καταβολή
έκτακτης εισφοράς πάνω στα μερίσματα αυτά είτε από
την εταιρεία που έλαβε το μέρισμα, είτε από το άτομο ή
άτομα τα οποία άμεσα ή έμμεσα ελέγχουν αυτήν.». και
(γ) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (10) αυτού, του
ακόλουθου νέου εδαφίου:

«(11) Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοδήποτε άτομο
το οποίο έχει την κατοικία (domicile) του στη Δημοκρατία,
μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία σε άλλο άτομο το
οποίο

δεν

έχει

την

κατοικία

(domicile)

του

στη

Δημοκρατία και το οποίο είναι σύζυγος ή συγγενής του ή
συγγενής του/της συζύγου του μέχρι τρίτου βαθμού
συγγενείας και ο Διευθυντής κρίνει ότι ο βασικός σκοπός
ή ένας από τους βασικούς σκοπούς της μεταβίβασης
είναι η αποφυγή καταβολής έκτακτης εισφοράς, το
εισόδημα που προκύπτει από τα εν λόγω περιουσιακά
στοιχεία

υπόκειται
4

σε

έκτακτη

εισφορά,

η

οποία
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εισπράττεται είτε από το άτομο που μεταβίβασε τα
περιουσιακά στοιχεία, είτε από το άτομο στο οποίο αυτά
μεταβιβάστηκαν.».

Έναρξη της

4.

Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από την ημερομηνία

ισχύος του

δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

παρόντος Νόμου.
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