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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Έκτακτης

τίτλος.

Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός)

117(Ι) του 2002

(Αρ. 3) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί

223(Ι) του 2002

Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμους

188(Ι) του 2003

του 2002 έως (Αρ. 2) του 2015 (που στο εξής θα

178(Ι) του 2007

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

23(Ι) του 2009

και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί

44(Ι) του 2009

Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμοι

75(Ι) του 2009

του 2002 έως (Αρ. 3) του 2015.

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.
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Τροποποίηση του

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 3 του

προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (12) αυτού, του

βασικού νόμου.

ακόλουθου νέου εδαφίου:

«(13) Οι διατάξεις του εδαφίου (3) δεν εφαρμόζονται
αναφορικά με λογιστικά κέρδη που προκύπτουν κατά την
αναδιοργάνωση:

Νοείται

ότι,

συμπεριλαμβάνονται

τέτοια
στα

κέρδη

λογιστικά
που

υπόκεινται

κέρδη
στις

πρόνοιες λογιζόμενης διανομής κατά το φορολογικό έτος
στο οποίο επισυμβαίνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα
γεγονότα:

(i)

Μερική ή ολική αποξένωση από τη λήπτρια εταιρεία
του μεταβιβαζόμενου στοιχείου ενεργητικού από το
οποίο προέκυψαν τέτοια λογιστικά κέρδη.

(ii)

Άμεση ή έμμεση, μερική ή ολική αποξένωση, η οποία
λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης, των
μετοχών της λήπτριας εταιρείας από τη μεταβιβάζουσα
εταιρεία ή από άλλη εταιρεία οι οποίες αποκτήθηκαν
κατά την αναδιοργάνωση.

(iii) Μείωση του κεφαλαίου της λήπτριας ή οποιασδήποτε
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εταιρείας παρεμβάλλεται μεταξύ της μεταβιβάζουσας
και της λήπτριας εταιρείας το οποίο εκδόθηκε κατά την
αναδιοργάνωση:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις της πιο πάνω
επιφύλαξης εφαρμόζονται με την ίδια χρονολογική σειρά των
γενόμενων

αποξενώσεων

στα

λογιστικά

κέρδη

που

εξαιρέθηκαν και τα οποία κατ’ αναλογίαν αφορούν την εν
λόγω αποξένωση και συμπεριλαμβάνονται στα κέρδη της
εταιρείας από την οποία γίνεται η αποξένωση:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, το άθροισμα των λογιστικών
κερδών που αναπροσαρμόζονται δε δύναται να υπερβαίνει
το ποσό των λογιστικών κερδών που αρχικά εξαιρέθηκαν
των προνοιών της λογιζόμενης διανομής με βάση τις
διατάξεις του παρόντος εδαφίου.».

