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Φορολογικά Νέα
Λογιζόμενη διανομή για το 2015

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 σε Κυπριακές εταιρείες με μέτοχους
φορολογικούς κατοίκους Κύπρου που έχουν την κατοικία
(domicile) τους στην Κύπρο που δεν έχουν διανείμει
τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατόν (70%) των κερδών
συγκεκριμένου έτους υπό μορφή μερίσματος. 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.
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Οι πρόνοιες της λογιζόμενης διανομής ισχύουν σε περιπτώσεις όπου Κυπριακή εταιρεία δεν έχει
διανείμει τουλάχιστον 70% των κερδών της (όπως αυτά υπολογίζονται για σκοπούς της λογιζόμενης
διανομής) εντός δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναλογούν. Ως
εκ τούτου, τα σχετικά κέρδη του φορολογικού έτους 2013 υπόκεινται σε λογιζόμενη διανομή την 31
Δεκεμβρίου 2015.
Συνεπώς, οι εταιρείες που επηρεάζονται από τις πρόνοιες αυτές θα πρέπει να διανέμουν το
ανάλογο μέρισμα μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2015 και να πληρώσουν την αμυντική εισφορά για
το μέρισμα αυτό μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2016 (για μερίσματα που καταβάλλονται τον Δεκέμβριο
2015). Στη περίπτωση όπου εταιρεία αποφασίσει να μην διανείμει μέρισμα, η έκτακτη αμυντική
εισφορά στη λογιζόμενη διανομή είναι πληρωτέα μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2016. Η λογιζόμενη
διανομή και τα μερίσματα που διανέμονται κατά τη διάρκεια του 2015 υπόκεινται σε έκτακτη
αμυντική εισφορά σε ποσοστό 17%. Και στις δυο περιπτώσεις, οι σχετικές δηλώσεις του Τμήματος
Φορολογίας θα πρέπει να συμπληρωθούν και να κατατεθούν σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί
Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου για την αποφυγή προστίμων και τόκων.
Είμαστε στη διάθεσή σας να σας βοηθήσουμε με τους σχετικούς υπολογισμούς καθώς και με την
συμπλήρωση και υποβολή των σχετικών φορολογικών δηλώσεων.

Deloitte refers to one or more Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a
legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Tohmatsu Limited and its
member firms.
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries with a globally connected network of
member firms in more than 150 countries. Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address
their most complex business challenges. Deloitte has in the region of 200,000 professionals, all committed to becoming the standard of excellence.
Deloitte Limited is the Cyprus member firm DTTL. Deloitte Cyprus is among the nation's leading professional services firms, with more than 500 professionals,
operating out of offices in all major cities. For more information, please visit the Cyprus firm's website at www.deloitte.com/cy.
Deloitte Limited is a private company, registered in Cyprus (Reg. No. 162812). Offices: Nicosia, Limassol, Larnaca.
This communications contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the
“Deloitte network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss
whatsoever sustained by any person who relies on this communication.
© 2015 Deloitte Limited

