
 

ρος όλα τα µέλη του Συνδέσµου             Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 18 

πό την Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων 

 ∆εκεµβρίου 2005  

χειρισµός έκτακτης εισφοράς για την άµυνα επί λογιζόµενης διανοµής 

 
γαπητοί συνάδελφοι 

πιθυµούµε να διευκρινίσουµε την καθοδήγηση που δώσαµε στην Τεχνική Εγκύκλιο Αρ.3 

ο άρθρο 3(3) του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµου Αρ. 

ατά συνέπεια η έκτακτη εισφορά για την άµυνα επί της λογιζόµενης διανοµής 

 πρώτη λογιζόµενη διανοµή (αν υπάρχει) από την εισαγωγή του Νόµου από το 

κ

ε εκτίµηση 

εόδωρος Φιλίππου 
Γενικός ∆ιευθυντής 
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έµα: Λογιστικός Θ

µερίσµατος  

Α
 
Ε
ηµεροµηνίας 17 Ιουνίου 2003 σε σχέση µε έκτακτη εισφορά για την άµυνα επί 
λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος. 
 
Τ
117(Ι) του 2002 (ο «Νόµος»), που ισχύει από την 1 Ιανουαρίου 2003, προβλέπει ότι κάθε 
λογιζόµενο µέρισµα θεωρείται ότι έχει διανεµηθεί στους ενδιαφερόµενους µετόχους της 
εταιρείας κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους 
στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται και οι ενδιαφερόµενοι µέτοχοι θα φορολογούνται 
ανάλογα σε έκτακτη εισφορά πάνω σε τέτοια µερίσµατα.  Ο Νόµος προβλέπει επίσης ότι 
οποιαδήποτε έκτακτη εισφορά είναι πληρωτέα από µέτοχο ως συνέπεια λογιζόµενης 
διανοµής µερίσµατος θα καταβάλλεται κατά πρώτο λόγο από την εταιρεία η οποία θα 
χρεώνει τέτοια εισφορά στους µετόχους. 
 
Κ
µερίσµατος θα πρέπει να λογιστεί κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια (συνήθως τα κέρδη εις 
νέον / σωρευµένες ζηµιές) όταν η λογιζόµενη διανοµή λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε το 
Νόµο, δηλαδή στο τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους 
στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. 
 
Η
φορολογικό έτος 2003, λαµβάνει χώρα στις 31 ∆εκεµβρίου 2005.  Εποµένως, η 
υποχρέωση της εταιρείας να πληρώσει την έκτακτη εισφορά εκ µέρους των µετόχων 
αποκρυσταλλώνεται εκείνη την ηµεροµηνία.  Ως τέτοια, εκτός αν πληρώθηκε, ικανοποιεί 
τα κριτήρια της παρούσας υποχρέωσης στο ∆ΛΠ37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες 
Υποχρεώσεις αι Ενδεχόµενα Περιουσιακά Στοιχεία» και θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως 
υποχρέωση στον ισολογισµό στις 31 ∆εκεµβρίου 2005.  Μια κατάλληλη περιγραφή αυτής 
της υποχρέωσης θα ήταν «Έκτακτη εισφορά για την άµυνα που οφείλεται από τους 
µετόχους επί της λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος»  
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