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Έκδοση 2/2017

Φορολογικά Νέα
Νέα Λογιζόμενη διανομή για το 2016

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε για τις πρόνοιες της
λογιζόμενης διανομής του Περί Έκτακτης Εισφοράς για την
Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου. Οι πρόνοιες αυτές
εφαρμόζονται στα κέρδη εταιρειών φορολογικών κατοίκων
Κύπρου που αναλογούν σε μετόχους φορολογικούς κατοίκους
Κύπρου που έχουν την κατοικία (domicile) τους στην Κύπρο. Οι
πρόνοιες αυτές δεν εφαρμόζονται στο μερίδιο των κερδών που
αναλογούν άμεσα ή έμμεσα σε μετόχους μη φορολογικούς
κάτοικους Κύπρου ή σε μετόχους φορολογικούς κάτοικους
Κύπρου που δεν έχουν την κατοικία (domicile) τους στην
Κύπρο.
Συγκεκριμένα οι πρόνοιες της λογιζόμενης διανομής ισχύουν σε
περιπτώσεις όπου μία Κυπριακή εταιρεία δεν έχει διανείμει
τουλάχιστον 70% των λογιστικών κερδών της (όπως αυτά
υπολογίζονται για σκοπούς της λογιζόμενης διανομής) εντός
δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα
κέρδη αναλογούν.
Συνεπώς, οι εταιρείες που επηρεάζονται από τις πρόνοιες αυτές
θα πρέπει να υπολογίσουν τα κέρδη του 2014 που λογίζονται
ως διανεμηθέντα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 και να
καταβάλουν την έκτακτη εισφορά για την άμυνα έως τις 31
Ιανουαρίου 2017. Τα κέρδη που λογίζονται ως διανεμηθέντα
υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά σε ποσοστό 17%.
Είμαστε στη διάθεσή σας να σας βοηθήσουμε με τους σχετικούς
υπολογισμούς καθώς και με την συμπλήρωση και υποβολή των
σχετικών φορολογικών δηλώσεων.
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