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Απάντηση 1 
1) α) Αν οι µετοχές δεν κατανεµηθούν άµεσα αλλά κρατηθούν από τον εργοδότη για µεταγενέστερη 
παραχώρηση στους υπαλλήλους, το όφελος για τους υπαλλήλους θα προκύψει την ηµέρα που θα τους 
παραχωρηθούν οι µετοχές και θα ισούται µε την αγοραία αξία των µετοχών την ηµέρα που θα τους 
παραχωρηθούν.  Για το συνολικό όφελος ύψους €7.500 θα πρέπει να γίνει παρακράτηση του φόρου  
που αναλογεί στο πιο πάνω όφελος για τους υπαλλήλους, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί 
Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµου και των σχετικών Κανονισµών µέσω του συστήµατος 
παρακράτησης φόρου από τις αποδοχές (PAYE).Ο φόρος που θα παρακρατηθεί κατά την 31/3/2011 
θα πρέπει να καταβληθεί µέχρι την 30/4/2011. 

  β) Για τον εργοδότη θα επιτρέπεται να αφαιρεθεί ως έξοδο το κόστος που δαπανήθηκε κατά την 
ηµεροµηνία απόκτησης  των µετοχών δηλαδή για την Παράδεισος Λτδ το ποσό €5.000 αποτελεί  
εκπιπτόµενη δαπάνη το 2010. 
 
 
 
1) β) Παράδεισος Λτδ – Εταιρικός Φόρος για το έτος που έληξε στις 31/12/2010 

 Εργασία € € 
Καθαρό κέρδος   600.000 
Πλέον:-    
∆ικηγορικά έξοδα για αύξηση κεφαλαίου 1 750  
Έξοδα επιβατικού οχήµατος 6 1.000  
Απόκτηση εµπορικής εύνοιας 1 45.000  
Φιλοδώρηµα στον ∆ιευθυντή Πωλήσεων 1 -  
Ζηµία από επανεκτίµηση µετοχών 10 10.000  
Αποσβέσεις 9α 28.000  
Εξισωτική πρόσθεση – παλιοί ΗΥ 9β 2.000  
Περιορισµός τόκων:-    
- διαµέρισµα διευθυντή                         €4.680 2   
- αγορά µετοχών της Ουρανός Λτδ      €4.800 5α   
- δωρεά ιδιωτικού αυτοκινήτου           €    -    6 -  
Μέγιστος περιορισµός €8.000  5β 8.000  
Εξισωτική πρόσθεση – ΚΖΑ460 9ε 5.240  
   101.750 
Μείον:-    
Έξοδο παραχώρησης µετοχών στους υπαλλήλους Απάντηση 

1α 
5.000  

Κόστος αγοράς εµπορικής εύνοιας 2006 1 10.000  
Μερίσµατα  2.000  
Μεικτός τόκος τραπεζικών καταθέσεων 1 3.000  
Τόκοι εισπρακτέοι από µητρική εταιρεία 7 9.000  
Κέρδος από µόνιµη εγκατάσταση εξωτερικού 8 -  
Προγράµµατα ΗΥ–εξαντλήθηκαν οι κεφ. εκπτώσεις 9γ -  
Κεφ. Εκπτώσεις καταστήµατος Λονδίνου 4 2.160  
Κεφ. Εκπτώσεις καινούργιων ΗΥ 9β 9.000  
   (40.160) 
Φορολογητέο Εισόδηµα   661.590 
Ζηµιά από µεταφορά θυγατρικής Ουρανός Λτδ 5γ  - 
Ζηµιά έτους θυγατρικής Ουρανός Λτδ 5γ  - 
Ζηµιά από θυγατρική Κήπος Λτδ 3  (18.000) 
   643.590 
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€ 
Εταιρικός φόρος 10%   64.359,00 
Προσωρινή φορολογία   (1.000,00) 
   63.359,00 
Πίστωση ξένου φόρου - Αγγλίας 4  (15.550,00) 
                                  - µόνιµης εγκατάστασης 8  (2.896,00) 
   44.913,00 
Πρόσθετος φόρος 10%   4.491,30 
Εταιρικός φόρος πληρωτέος   49.404,30 
 

Εργασία 1 
Το κόστος αγοράς €10.000 εµπορικής εύνοιας αφαιρείται στον προσδιορισµό φορολογητέου 
εισοδήµατος. 
Από την 1/1/2009, ο τόκος από τραπεζικές καταθέσεις €3.000, υπάγεται σε έκτακτη αµυντική εισφορά 
και δεν φορολογείται στον Φόρο Εισοδήµατος. 
Τα δικηγορικά έξοδα ύψους €750, που πληρώθηκαν για την αύξηση κεφαλαίου δεν εκπίπτουν, αφού 
αφορούν κεφαλαιουχικής φύσης έξοδα. 
Απόκτηση εµπορικής εύνοιας €45.000 δεν εκπίπτεται στο έτος αγοράς αλλά στο έτος πώλησης. 
Το φιλοδώρηµα που πληρώθηκε στον ∆ιευθυντή Πωλήσεων ύψους €3.300 εκπίπτεται του 
φορολογητέου εισοδήµατος. 
 

Εργασία  2 
Περιορίζονται τόκοι στο κόστος του διαµερίσµατος για επτά έτη (€52.000 x 9%) = €4.680. 
 

Εργασία  3 
Η ζηµιά ύψους €18.000 µπορεί να εκχωρηθεί από την Κήπος Λτδ, αφού πληρούνται τα κριτήρια για 
συµψηφισµό ζηµιών συγκροτήµατος.  Είναι κάτοικοι Κύπρου και µέλη του ιδίου συγκροτήµατος για 
ολόκληρο το φορολογικό έτος ανεξαρτήτως του πότε  η Κήπος Λτδ δραστηριοποιήθηκε.  
 

Εργασία  4 
Φορολογείται η µίσθωση και το ενοίκιο και δεν χρειάζεται οποιαδήποτε αναπροσαρµογή. 
Οι κεφαλαιουχικές εκπτώσεις για το έτος είναι 3% x (€100.000 αρχικό κόστος - €28.000 κόστος γης) 
= €2.160. 
Αφαιρείται η πίστωση ξένου φόρου που πληρώθηκε στην Αγγλία ύψους €15.550.  
 

Εργασία  5 
α) Περιορισµός τόκων: €100.000 x 4.8% = €4.800 δεν επιτρέπεται. 
β) Ο Μέγιστος περιορισµός τόκων είναι το συνολικό ποσό των πληρωτέων τόκων δηλ. €8.000 και όχι 
€9.480 (€4.800+€4.680 εργασία 2). 
γ) Οι ζηµιές της Ουρανός Λτδ για το 2009 και το 2010, δεν µπορούν να συµψηφιστούν έναντι του 
κέρδους της Παράδεισος Λτδ γιατί οι µετοχές της Κήπος Λτδ, κατέχονται άµεσα ως εµπορικό 
στοιχείο.  
 

Εργασία 6 
∆εν γίνεται περιορισµός τόκων για το ιδιωτικό µηχανοκίνητο όχηµα γιατί αποκτήθηκε δια  δωρεάς , 
αλλά τα έξοδα δεν εκπίπτονται. 
 

 Εργασία 7 
Από 1/1/09 οι τόκοι εισπρακτέοι του άρθρου 39 δεν φορολογούνται στον Φ.Ε. αλλά υπάγονται στην  Έκ
Εισφορά για την Άµυνα. 
 
Εργασία 8 
Το κέρδος από την µόνιµη εγκατάσταση εξωτερικού φορολογείται στην Κύπρο, καθότι, το κέρδος 
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προέρχεται από εισόδηµα από επενδύσεις και η επιβάρυνση του αλλοδαπού φόρου (4%),  είναι 
χαµηλότερη από το 50% του Κυπριακού εταιρικού φόρου, δηλ. ‹ 5%. Εποµένως, το κέρδος, δεν 
απαλλάσσεται στην Κύπρο, όµως ο αλλοδαπός φόρος θα πιστωθεί έναντι του κυπριακού φόρου. 
(€72.400 x 4% = €2.896). 
 

Εργασία 9  
 € 
α) Προσθέτονται πίσω οι αποσβέσεις €28.000 που παρουσιάζονται στον 
λογαριασµό κερδοζηµιών 28.000 
  
β) Παλιοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές  
  
Εξισωτική Κατάσταση 31.12.2010 
 € 
Κόστος 30.000 
Kεφαλ. Εκπτώσεις (2006-2009 4χρ Χ 20%Χ €30.000) (24.000) 
Απαράγραφο υπόλοιπο 6.000 
Προϊόν πώλησης (8.000) 
Εξισωτική πρόσθεση 2.000 
  
Καινούργιοι Η.Υ  
Kεφαλ. Εκπτώσεις 45.000 x 20% = €9.000 για το 2010 9.000 
  
γ) Προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών που αγοράστηκαν το 2006 για 
€20.000 

 

∆εν υπολογίζονται κεφαλαιουχικές εκπτώσεις αφού έχουν εξαντληθεί σε τρία 
χρόνια. - 
  
δ) Ακίνητα που επανεκτιµήθηκαν  
Για σκοπούς λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος, αφαιρούνται οι  €20.000 από 
το λογιστικό κέρδος. 

 

  
ε) Εξισωτική κατάσταση οχήµατος ΚFΑ 007  
  
Τιµή αγοράς το 2006 13.000 
Μείον Κεφαλ. Εκπτώσεις 20% x 3 χρόνια (2006-2008) (7.800) 
Απαράγραφο υπόλοιπο πριν τη πώληση 5.200 
Πώληση οχήµατος (11.000) 
Εξισωτική πρόσθεση πριν την επιλογή 5.800 
  
Επιλογή άρθρου 10(6)(α)  
Εξισωτική πρόσθεση όπως πιο πάνω (5.800) 
Κόστος νέου οχήµατος KZA460 8.000 
Η εξισωτική πρόσθεση του οχήµατος ΚFΑ 007 δεν θα γίνει  2.200 
( τροποποίηση για το 2009)  
  
Εξισωτική Κατάσταση οχήµατος KZA460  
  
Κόστος  KZA460 €8.000 αλλά λογίζεται ως €2.200 2.200 
Μείον Κεφαλ. Εκπτώσεις 20% x 1 χρόνο (2009) (440) 
Απαράγραφο υπόλοιπο πριν τη πώληση 1.760 
Πώληση οχήµατος (7.000) 
Εξισωτική πρόσθεση για το 2010 5.240 
  
  
Εργασία 10 
Ζηµία από επανεκτίµηση µετοχών - προσθέτεται στο καθαρό κέρδος για σκοπούς εξεύρεσης του 
φορολογητέου εισοδήµατος και για σκοπούς λογιζόµενης διανοµής. 
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1) γ) Παράδεισος Λτδ – Υπολογισµός λογιζόµενης διανοµής 

 Σηµ. € € 
Λογιστικά κέρδη   600.000 
Πλέον:-    
Ζηµία από επανεκτίµηση µετοχών 10 10.000  
Αποσβέσεις λόγω επανεκτιµήσεων 9δ 20.000  
   30.000 
Μείον:-    
Έξοδο παραχώρησης µετοχών   (5.000) 
   625.000 
Εταιρικός φόρος    (64.359) 
Αναθεωρηµένο λογιστικό κέρδος   560.641 
    
Έκτακτη αµυντική εισφορά πληρωτέα    
Λογιζόµενο µέρισµα 70% x €560.641   392.449 
Μείον πραγµατικό µέρισµα 11   (70.000) 
Κέρδος που υπόκειται σε λογιζόµενη διανοµή     

322.449 
    
Έκτακτη αµυντική εισφορά για κάτοικους Κύπρου 
(Πύλη Λτδ) 15% x 85% x €322.449 8 

 
41.112 

    
EAE πληρωτέα 31/1/2013    
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Απάντηση 2 
 
(α) Κύριοι σκοποί των επιτόπιων ελέγχων 
 
(i)Αύξηση βαθµού επιβολής συµµόρφωσης. Το φορολογικό σύστηµα αστυνοµεύεται 
αποτελεσµατικότερα µε αποτέλεσµα οι φορολογούµενοι να πληρώνουν το ορθό ποσό που τους 
αναλογεί στον ορθό χρόνο. 
 
(ii)Αύξηση βαθµού οικιοθελούς συµµόρφωσης. Με τις επί τόπου επισκέψεις των φοροθετών δίδεται η 
ευκαιρία στους φορολογούµενους να ενηµερωθούν για πρόνοιες των Νόµων που πιθανόν να 
αγνοούσαν και είχαν να κάνουν µε τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σαν αποτέλεσµα θα υπάρχει 
αύξηση στο βαθµό οικιοθελούς συµµόρφωσης στο µέλλον. 
 
(β)Εξουσίες του ∆ιευθυντή του ΤΕΠ  για διενέργεια επιτόπιων ελέγχων 
 
Στο άρθρο 30(3) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµου, καθορίζεται το δικαίωµα του 
∆ιευθυντή να: 
 
Προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο για εξέταση των βιβλίων, αρχείων, τιµολογίων, αποδείξεων, 
εξελεγµένων λογαριασµών που τηρούνται και η δυνατότητα του να λάβει µαζί του περικοπές ή 
αντίγραφα ως επίσης και για την εξακρίβωση εάν τηρείται η υποχρέωση για έκδοση τιµολογίων και 
αποδείξεων. 
 
Το δικαίωµα αυτό εξαντλείται εντός επτά ετών περιλαµβανοµένου του τρέχοντος. 
 
Άλλα Άρθρα του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµου µε βάση τα οποία ο 
∆ιευθυντής δύναται να ζητήσει στοιχεία 
 
Άρθρο 27 
 
Με βάση αυτό το άρθρο ο ∆ιευθυντής δύναται να ζητήσει γραπτώς την προσκόµιση βιβλίων, αρχείων, 
λογαριασµών, εγγράφων ή άλλων στοιχείων που σχετίζονται µε το αντικείµενο φόρου. Στην επιστολή 
που αποστέλλεται στο φορολογούµενο για να του γνωστοποιηθεί η διενέργεια επιτόπιας έρευνας 
γίνεται επίκληση του άρθρου αυτού 
 
Άρθρο 20 (3) 
 
Γίνεται επίκληση του άρθρου αυτού εάν εκκρεµεί ένσταση. 
 
Αναφορά σε φορολογικούς ελέγχους γίνεται και µέσα από τα άρθρα 28,31, 32 και 42 του ίδιου 
Νόµου. 
 

6 
 



 
(γ) Πιθανοί τρόποι επιλογής των υποθέσεων που θα  εξεταστούν µε επιτόπιο έλεγχο 
Η επιλογή των περιπτώσεων γίνεται κατόπιν: 

• Απόφασης του ∆ιευθυντή να εξετασθεί συγκεκριµένος κλάδος επαγγελµάτων, είτε επειδή τη 
συγκεκριµένη περίοδο υπάρχει άνθιση του, είτε επειδή ο συγκεκριµένος κλάδος έχει ψηλό 
ρίσκο για φοροδιαφυγή (π.χ. επιχειρήσεις µε διακίνηση µεγάλων ποσών µετρητών – Cash 
Business) 

• Αξιολόγησης των πληροφοριών που λήφθηκαν από: 
• Τρίτους (πελάτες, προµηθευτές, άλλα κυβερνητικά τµήµατα, τράπεζες, πληροφοριοδότες, 

διαδίκτυο κ.λ.π.) 
• Εξέτασης άλλου φορολογούµενου µε τον οποίο ο υποψήφιος είχε εµπορικές δοσοληψίες και 

υπάρχουν ενδείξεις ότι πιθανόν να µην έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία του. 
• Από το σύστηµα πληροφοριών ΤΕΠ- φακέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας/Κεφ. Κερδών. 
• Αξιολόγησης πληροφοριών για ανεξήγητο πλουτισµό 
• Μελέτης του ιστορικού του φορολογούµενου το οποίο παραπέµπει στο σχηµατισµό άποψης 

για µη συµµόρφωση σε ότι αφορά υποβολή φορολογικών δηλώσεων, υποβολή λογαριασµών, 
ασυνέπεια σε ότι αφορά τις φορολογικές οφειλές κ.λ.π. 

• Εξέτασης των υποβληθέντων λογαριασµών και προσδιορισµών και αφού κρίθηκε ότι 
υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για φοροδιαφυγή. Τα πιο κάτω στοιχεία συνήθως λαµβάνονται 
υπόψη: 
Επιφυλάξεις στην έκθεση ελεγκτή (qualified audit report)  
Συχνή αλλαγή ελεγκτών της επιχείρησης 
Μεγάλη αυξοµείωση στο ποσοστό µικτού κέρδους σε σύγκριση µε το µέσο όρο του κλάδου ή 
σε σύγκριση µε τα προηγούµενα έτη (µπορεί να υποδηλεί υπερτιµηµένες αγορές ή 
υποτιµηµένα αποθέµατα ή και τα δύο µαζί) 
Στρογγυλευµένα ποσά σε ότι αφορά κυρίως στα εµπορικά αποθέµατα 
Ασυνήθιστα ποσά εξόδων που δεν δικαιολογούνται εκ πρώτης όψεως από το εύρος των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή είναι στρογγυλευµένα ποσά 
Πολύ χαµηλή επικερδότητα- λόγος ύπαρξης της επιχείρησης 
Όταν παρουσιάζονται µεγάλα κονδύλια σαν πρόνοιες (provisions) 

 (δ) Πρόγραµµα εργασίας 
Ένα πρόγραµµα εργασίας πρέπει συνήθως να περιλαµβάνει τα πιο κάτω: 
(i) Συµφωνία λογαριασµών µε βιβλία 

• Πωλήσεις, Αγορές ,Ταµείο 
 
(ii) Έλεγχος τελικών ηµερολογιακών εγγραφών 

• Ασυνήθιστες και χωρίς δικαιολογητικά 
 
(iii) Εξέταση Ισοζυγίου 

• Εντοπισµός ασυνήθιστων κονδυλιών και σηµαντικά ποσά εξόδων  
 (iv)  Έλεγχος ταµείου και τραπεζών 

• Ταµειακό Έλλειµµα 
• Καταθέσεις/Εισπράξεις 
• Καταµέτρηση ταµείου κατά την πρώτη επίσκεψη στην παρουσία του φ/νου. 

(ν) Έλεγχος Λογαριασµού Πωλήσεων 
• Αξιολόγηση του τρόπου καταχώρησης των πωλήσεων  

(Έκδοση τιµολογίων/ αποδείξεων πληρωµής/ ταµειακές µηχανές εγκεκριµένες και γενικά εάν 
τηρούνται οι εν ισχύει κανονισµοί) 

• Εξέταση για ασυνήθιστες εγγραφές (αύξηση/µείωση πωλήσεων µε ηµερολογιακές εγγραφές) 
• Εντοπισµός υπερτιµολογήσεων/υποτιµολογήσεων (αγορές χωρίς τιµολόγια,  πωλήσεις σε 

συγγενικά πρόσωπα) 
(νi) Έλεγχος Λογαριασµού Αγορών 

• Τήρηση απαραίτητων δικαιολογητικών και τις λογιστικές εγγραφές 
• Ύπαρξη ηµερολογιακών εγγραφών για αύξηση/µείωση αγορών 
• Ορθή καταχώρηση επιστροφών αγορών στα βιβλία 
• Έλεγχος Τιµολογίων Αγορών/∆ελτίων Αποστολής (ποσοτικά, µε βάση την τιµή) 
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(νii) Έλεγχος Εξόδων 
• Τήρηση όλων των δικαιολογητικών 
• Τα έξοδα/δαπάνες να αντιπροσωπεύουν τα ποσά που διατέθηκαν ή δαπανήθηκαν 

εξολοκλήρου και αποκλειστικά για το σκοπό της κτήσης του εισοδήµατος 
(νiii) Έλεγχος Αποθεµάτων 

• Συµφωνία λογαριασµών µε καταστάσεις απογραφής αποθεµάτων και ασφαλιστήριο 
αποθεµάτων 

• Έλεγχος για υποτίµηση αξίας απογραφής 
• Καταµέτρηση 2-3 βασικών ειδών στην παρουσία    του φορολογούµενου 

                                                                                                                                            
 

Απάντηση 3 

Αλέξανδρος        
(i) Πώληση κύριας κατοικίας       
  €    € 
Έσοδα πώλησης (€700,000 x 50%)      350.000 
Μείον:       
Κόστος στις 12 Απριλίου 1995 (€400,000  x 50%)  (200.000)     
Πληθωρισμός ((€200.000 x 212.01/144.95) ‐ €200.000)  (92.528)     
Κόστος ανακαίνισης  (€100.000 x 50% x 50%)   (25.000)     
Πληθωρισμός (€25.000 x 212.01/196.68) ‐ €25.000  (1.949)     
      (319.477) 
Κεφαλαιουχικό κέρδος      30.523 
Διά βίου εξαίρεση  κύριας κατοικίας (υπολογισμός 1)      (30.523) 
Φορολογητέο κεφαλαιουχικό κέρδος      ‐ 
       
Υπολογισμός 1       
Διαθέσιμη διά βίου εξαίρεση  κύριας κατοικίας (€85.430 x 50%)      42.715 
Διαθέσιμη εξαίρεση που χρησιμοποιείται στην κύρια κατοικία      30.523 
       
(ii) Πώληση αγροτικής γης  €    € 
Έσοδα πώλησης      100.000 
Μείον:       
Κόστος 1 Ιανουαρίου 1980  (20.000)     
Πληθωρισμός ((€20.000 x 216.41/66.30) ‐ €20.000)  (45.282)     
      (65.282) 
Κεφαλαιουχικό κέρδος      34.718 
Εξαίρεση που παραμένει (€42.715 – €30.523)      (12.192) 
Φορολογητέο κεφαλαιουχικό κέρδος      22.526 
       
Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών πληρωτέος προς 20%      4.505 
       
  €    € 
(iii) Πώληση τεμαχίου γης      400.000 
Έσοδα πώλησης       
Μείον       
Κόστος Σεπτεμβρίου 2002  (100.000)     
Πληθωρισμός (€100.000 x 219.23/178.11) ‐ €100.000  (23.087)     
Έξοδα μεταβίβασης  (8.000)    (131.087) 
Κεφαλαιουχικό κέρδος      268.913 
Δια βίου εξαίρεση       ‐ 
Φορολογητέο κεφαλαιουχικό κέρδος      268.913 
       
Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών πληρωτέος προς 20%      53.783 
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(iv) Ανταλλαγή τεµαχίου γης € 
Αγοραία αξία  τεµαχίου γης υπ. αρ. 14 200.000 
Μείον Κόστος αγοράς τεµαχίου γης υπ. αρ. 14 (100.000) 
Πληθωρισµός((€100κ Χ 220.98/149.9)- €100κ) (47.418) 
Κέρδος διάθεσης 52.582 
Αναβαλλόµενο κέρδος(€147. 418 µεγαλύτερο του €140.000) - 
Κεφαλαιουχικό κέρδος 52.582 
  
Φόρος κεφ. Κερδών 20%  10.516 
  
(v) Ανταλλαγή διαµερίσµατος € 
Αγοραία αξία διαµερίσµατος    150.000 
Μείον κόστος αγοράς διαµερίσµατος   (60.000) 
Πληθωρισµός ((€60κ χ 220.17/166,74)- €60κ)   (19.226) 
 70.774 
Αναβαλλόµενο κέρδος (€79.226 µικρότερο του €120.000) (40.774) 
Κεφαλαιουχικό κέρδος 30.000 
  
Φόρος κεφ. Κερδών 20%  6.000 
  
Αναπροσαρµοσµένη αξία της γης του Αλέξανδρου € 
Κόστος 120.000 
Αναβαλλόµενο κέρδος (40.774) 
Αναπροσαρµοσµένη αξία 79.226 
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Απάντηση 4 
 
 
 
α) Μέρισµα ∆εκεµβρίου 2010 
Εταιρεία φορολογικός κάτοικος Κύπρου που πληρώνει µέρισµα σε άτοµο φορολογικό κάτοικο 
Κύπρου θα αφαιρέσει την έκτακτη αµυντική εισφορά προς 15%. 
 
Η έκτακτη αµυντική εισφορά πάνω στο µέρισµα που θα πληρώσει η Ελλάδα Λτδ το ∆εκέµβριο του 
2010 στην Αθηνά θα είναι €150.000 x 50% x 15%= €11.250.  
 
∆εν απαιτείται από εταιρεία φορολογικό κάτοικο Κύπρου που πληρώνει µέρισµα σε άλλη εταιρεία 
φορολογικό κάτοικο Κύπρου, να αφαιρέσει την έκτακτη αµυντική εισφορά. Έτσι η διανοµή στην 
Ακρόπολις Λτδ δεν υπόκειται σε έκτακτη αµυντική εισφορά. 

β)Λογιζόµενη διανοµή 
Επειδή η Ελλάδα Λτδ είναι εταιρεία φορολογικός κάτοικος  που δεν διένειµε µερίσµατα ίσα µε το 
70% του λογιστικού της κέρδους µετά τη φορολογία µέσα σε δύο χρόνια, δηλαδή µέχρι τις 31 
∆εκεµβρίου 2010, οι προβλέψεις για λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος θα ισχύουν ως εξής: 
 
γ)ΕΑΕ στη λογιζόµενη διανοµή € 
Λογιστικό κέρδος (ως η ερώτηση)   

500.000 
Μείον - Κέρδος από επανεκτίµηση µετοχών (40.000) 
Μείον - Εταιρικός φόρος που πληρώθηκε για το έτος 2008 (56.000) 
Συν -  Επιπλέον απόσβεση λόγω της επανεκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων 45.000 
Λογιστικό κέρδος που υπόκειται σε λογιζόµενη διανοµή 449.000 
  
Συν - ΕΑΕ που αφαιρέθηκε στη πηγή πάνω σε εισόδηµα από τραπεζικούς τόκους  10.000 
Συν – Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών 20.000 
 479.000 
Λογιζόµενη διανοµή (70% x €479.000) 335.300 
Μείον - ∆ιανοµή µερίσµατος που έγινε (150.000

) 
Κέρδος που υπόκειται σε έκτακτη αµυντική εισφορά  185.300 
  
Έκτακτη αµυντική εισφορά πληρωτέα (€185.300 x 15%) 27.795 
 

Μέρισµα Ιανουαρίου 2011 
Εταιρεία φορολογικός κάτοικος Κύπρου που πληρώνει µέρισµα σε άτοµο φορολογικό κάτοικο 
Κύπρου, η Ελλάδα Λτδ, πρέπει να αφαιρέσει την έκτακτη αµυντική εισφορά προς 15%  (ΕΑΕ) ύψους 
(€200.000 x 50% x 15%)=€15.000 από το µέρισµα που πληρώθηκε στην Αθηνά. Η λογιζόµενη ΕΑΕ 
που πληρώνεται από την εταιρεία για το έτος 2008 δε µπορεί να συµψηφιστεί έναντι της ΕΑΕ που 
πληρώνεται επί της πληρωµής του µερίσµατος. 
 
Ως εταιρεία φορολογικός κάτοικος Κύπρου που πληρώνει µέρισµα σε άλλη εταιρεία φορολογικό 
κάτοικο Κύπρου, δεν απαιτείται από την Ελλάδα Λτδ να αφαιρέσει την έκτακτη αµυντική εισφορά 
από το µέρισµα που πληρώνει στην Ακρόπολη Λτδ και ούτε η ΕΑΕ στη λογιζόµενη διανοµή 
παραχωρείται ως φόρος που παρακρατείται. 
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