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Ψήφιση νομοσχεδίου αναφορικά με τις πρόνοιες
της Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα για
εξαίρεση κερδών από Λογιζόμενη Διανομή
Μερίσματος σε περιπτώσεις αναδιοργάνωσης
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Εν συντομία
Η Βουλή των Αντιπροσώπων σε συνεδρία της στις 16 Δεκεμβρίου 2015 προχώρησε στη ψήφιση
νομοσχεδίου που διευκρινίζει την εξαίρεση από Λογιζόμενη Διανομή Μερίσματος κερδών που
δημιουργούνται στα πλαίσια αναδιοργάνωσης.
Τέτοια κέρδη θα συμπεριλαμβάνονται στα κέρδη που υπόκεινται σε Λογιζόμενη Διανομή Μερίσματος
σε κατοπινό στάδιο σε περιπτώσεις άμεσης ή έμμεσης πώλησης των στοιχείων ενεργητικού που
μεταφέρθηκαν στη λήπτρια εταιρεία κατά την αναδιοργάνωση.

Λεπτομερώς
Νόμος που έχει
ψηφιστεί
Έκτακτη Εισφορά για
την Άμυνα
Με βάση την τροποποίηση,
οι πρόνοιες της λογιζόμενης
διανομής δεν θα
εφαρμόζονται σε κέρδη που
δημιουργούνται στα πλαίσια
αναδιοργάνωσης που
λαμβάνει χώρα με βάση τις
πρόνοιες του Περί
Φορολογίας Εισοδήματος
Νόμου.
Κέρδη τα οποία εξαιρούνται
με βάση την πιο πάνω
πρόνοια θα
συμπεριλαμβάνονται στα
κέρδη που υπόκεινται στις
πρόνοιες λογιζόμενης
διανομής σε μεταγενέστερο
στάδιο στο βαθμό που

πραγματοποιούνται μέσω
πώλησης από τη λήπτρια
εταιρεία των στοιχείων
ενεργητικού που
μεταφέρθηκαν κατά την
αναδιοργάνωση, άμεσης
(και, υπό προϋποθέσεις,
έμμεσης) πώλησης των
μετοχών της λήπτριας που
αποκτήθηκαν κατά την
αναδιοργάνωση, ή μείωσης
κεφαλαίου που εκδόθηκε
κατά την αναδιοργάνωση.

Η πιο πάνω τροποποίηση
διευκρινίζει ότι η αναβολή
φορολόγησης ισχύει και
όσον αφορά τις πρόνοιες
λογιζόμενης διανομής.

Καταληκτικά
Διευκρινίζεται η νομοθεσία
σε σχέση με τις
αναδιοργανώσεις.

Τα πιο πάνω θα
εφαρμόζονται με την
δημοσίευση του Νόμου στην
Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας.
Το σχόλιο της PwC
Με βάση το ευρύτερο
φορολογικό πλαίσιο,
παρέχεται αναβολή
φορολόγησης σε σχέση με
αναδιοργανώσεις.
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Επικοινωνία
Για μια πιο ενδελεχή συζήτηση για το πώς αυτό το θέμα μπορεί να επηρεάσει εσάς και την επιχείρησή σας,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

Θεόδωρος Παρπέρης
Συνέταιρος
Επικεφαλής Φορολογικών και
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marios.andreou@cy.pwc.com

Νίκος Φ Χειμαρίδης
Συνέταιρος
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Συμμόρφωσης
nicos.chimarides@cy.pwc.com

Ευτύχιος Ευτυχίου
Συνέταιρος
Συμβουλευτικές Φορολογικές
Υπηρεσίες
eftychios.eftychiou@cy.pwc.com

Αντώνης Χριστοδουλίδης
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antonis.christodoulides@cy.pwc.com
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Φορολογίας
chrysilios.pelekanos@cy.pwc.com
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ή με το άτομο με το οποίο συνήθως έρχεστε σε επικοινωνία.
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