
    
 
 
                                                               Προσθήκη στην Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 18 
Προς όλα τα µέλη του Συνδέσµου              
 
Από την Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων 
 
30 ∆εκεµβρίου 2005  
 
Θέµα: Λογιστικός χειρισµός έκτακτης εισφοράς για την άµυνα επί λογιζόµενης διανοµής 

µερίσµατος  
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι 
 
Σε συνέχεια της Τεχνικής Εγκυκλίου Αρ.18 ηµεροµηνίας 7 ∆εκεµβρίου 2005 έχουµε πάρει 
παρακλήσεις από µέλη µας για να τους δώσουµε καθοδήγηση αναφορικά µε: 
 

• τις λογιστικές εγγραφές καταχώρησης (α) της έκτακτης εισφοράς για την άµυνα επί 
της λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος όπως προβλέπεται από τον περί Εκτάκτου 
Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµο (Νόµος) και  (β) οποιασδήποτε 
µεταγενέστερης πραγµατικής πληρωµής µερίσµατος, και                                                                       

 
• τη γνωστοποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
Ως εκ τούτου η Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων του Συνδέσµου µας ετοίµασε τα 
παραδείγµατα που εκτίθενται στην επόµενη σελίδα. 
 
Να σηµειωθεί ότι τα παραδείγµατα των λογιστικών εγγραφών περιορίζονται στην πιο απλή 
µορφή µιας κατάστασης όπου όλοι οι µέτοχοι µιας εταιρείας είναι πάντα άτοµα που 
κατοικούν στην Κύπρο.  
 
Με εκτίµηση 
 
 
 
Θεόδωρος Φιλίππου 
Γενικός ∆ιευθυντής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Λογιστικές εγγραφές καταχώρησης της έκτακτης εισφοράς για την άµυνα επί λογιζόµενης 
διανοµής µερίσµατος και µεταγενέστερης πραγµατικής πληρωµής µερίσµατος 
 
1.  Λογιστική εγγραφή στις 31/12/2005 για καταχώρηση της αµυντικής εισφοράς πληρωτέας στη 
λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος για το φορολογικό έτος 2003, σε περιπτώσεις όπου δεν έγιναν 
προηγουµένως πραγµατικά µερίσµατα για το έτος αυτό: 

                  Χρέωση Πίστωση
Ίδια κεφάλαια (συνήθως κέρδη εις νέον / συσσωρευµένες ζηµιές)                                   10,5          
Αµυντική εισφορά µετόχων οφειλόµενη επί της λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος                         10,5 
        15% αµυντική εισφορά επί 70 κέρδους (όπως αναπροσαρµόστηκε σύµφωνα µε το Νόµο) για το   
        έτος 2003, λογιζόµενο ότι διανεµήθηκε µε βάση το Νόµο  
 
2.  Λογιστικές εγγραφές για καταχώρηση πραγµατικής πληρωµής µερίσµατος µετά τις 31/12/2005: 
 
(α)  Υποθέτοντας ότι η εταιρεία πληρώνει πραγµατικό µέρισµα µετά τις 31/12/2005 ενός 
χαµηλότερου ποσού από 70 που αναφέρεται πιο πάνω, ας πούµε 60, τότε µε βάση το άρθρο 3(4) του 
Νόµου, δεν υπάρχει υποχρέωση κατακράτησης αµυντικής εισφοράς και οι εγγραφές θα είναι ως εξής: 

         Χρέωση Πίστωση
Ίδια κεφάλαια (συνήθως κέρδη εις νέον )                                                                             51 
Μετρητά (πληρωµή µερίσµατος)           51 
       Μεικτό ποσό µερίσµατος                                                                         60 
       Μείον 15% αµυντική εισφορά επί κέρδους 60 η οποία έχει ήδη 
        πληρωθεί και χρεωθεί στα ίδια κεφάλαια                                                 9
       Καθαρό ποσό µερίσµατος που πληρώθηκε στους µετόχους                     51
 
(β)  Υποθέτοντας ότι η εταιρεία πληρώνει πραγµατικό µέρισµα µετά τις 31/12/2005 ενός 
µεγαλύτερου ποσού από 70 που αναφέρεται πιο πάνω, ας πούµε 75, τότε µε βάση το άρθρο 3(4) του 
Νόµου, υπάρχει υποχρέωση κατακράτησης αµυντικής εισφοράς επί του 5 (75-70) και οι εγγραφές θα 
είναι ως εξής: 
                                                                                                                                    Χρέωση    Πίστωση  
Ίδια κεφάλαια (συνήθως κέρδη εις νέον )                                                                      64,50        
Μετρητά ( πληρωµή αµυντικής εισφοράς)                                                                                         0,75                      
Μετρητά (πληρωµή µερίσµατος)                                                                                                      63,75 
        Μεικτό ποσό µερίσµατος                                                                  75,00 
        Μείον 15% αµυντική εισφορά επί κέρδους 70 η οποία έχει ήδη 
         πληρωθεί και χρεωθεί στα ίδια κεφάλαια                                        10,50
        Ποσό µερίσµατος που χρεώνεται στα ίδια κεφάλαια                       64,50
        Πληρωµές σε µετρητά ως εξής: 
             15% αµυντική εισφορά επί κέρδους 5 στις Φορολογικές Αρχές   0,75 
             Καθαρό ποσό µερίσµατος στους µετόχους                                  63,75 
 
Γνωστοποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις 
 
Ο Σύνδεσµος εισηγείται όπως η πιο κάτω γνωστοποίηση γίνεται στις οικονοµικές καταστάσεις (κατά προτίµηση 
στην Κατάσταση Μεταβολών των Ίδιων Κεφαλαίων) για οποιοδήποτε έτος από την εισαγωγή του Νόµου, 
ανεξάρτητα αν υπήρξε οποιαδήποτε λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος στο οικονοµικό έτος υπό αναφορά:  
 
«Από την 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως 
προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµο, κατά τη διάρκεια των 
δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν 
διανέµει αυτό το ποσό σαν µέρισµα.  Έκτακτη αµυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη 
λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος στην έκταση που οι µέτοχοι (άτοµα και εταιρείες), κατά  το τέλος της περιόδου 
των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται,  είναι φορολογικοί 
κάτοικοι Κύπρου.  Το ποσό αυτό της λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος µειώνεται µε οποιοδήποτε πραγµατικό 
µέρισµα ήδη διανεµήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται.  Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά 
καταβάλλεται από την εταιρεία για λογαριασµό των µετόχων.» 


