ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
i.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας αυξάνεται από 15% σε 17% από 1 Μαρτίου
2012.

ii.

Υποχρεωτική έκδοση αποδείξεων
α) Από τις 16 Ιανουαρίου 2012, όλα τα υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα
υποχρεούνται να εκδίδουν απόδειξη όταν παραδίδουν αγαθά ή όταν παρέχουν
υπηρεσίες σε καταναλωτές (μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα), εκτός και αν
εκδίδουν τιμολόγιο τοις μετρητοίς.
β) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης υπάρχει χρηματική επιβάρυνση 20% του
ποσού της απόδειξης και σε περίπτωση καταδίκης από δικαστήριο σε χρηματική
ποινή μέχρι και €1.700 ή/και σε φυλάκιση μέχρι και 3 χρόνια.

2. ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ
i.

Ο συντελεστής παρακράτησης άμυνας πραγματικού μερίσματος ή λογιζόμενης
διανομής αυξάνεται από 17% σε 20% από την 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι την 31
Δεκεμβρίου 2013. Ο συντελεστής εφαρμόζεται αναφορικά με εισοδήματα που
κτώνται ή λογίζεται ότι κτώνται ή προκύπτουν από την 1 Ιανουαρίου 2012 και
μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2013.

ii.

Έκτακτη Εισφορά για την άμυνα θα καταβάλλεται σε μερίσματα που
πληρώνονται μετά από 4 χρόνια από το χρόνο που πραγματοποιήθηκαν τα
κέρδη. Σε αυτήν την περίπτωση καταβάλλεται άμυνα αν ο μέτοχος είναι κάτοικος
Κύπρου, ανεξάρτητα αν είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

iii.

Εταιρεία που λαμβάνει μερίσματα που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από
μερίσματα στα οποία καταβλήθηκε έκτακτη εισφορά, απαλλάσσονται από την
καταβολή έκτακτης εισφοράς.

3. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Τα πιο κάτω μέτρα ισχύουν από το φορολογικό έτος 2012
Οποτεδήποτε εταιρεία παραχωρεί δάνειο ή άλλες χρηματικές διευκολύνσεις (εξαιρουμένου
υπολοίπου που προέρχεται από εμπορικές συναλλαγές) σε άτομο διευθυντή ή μέτοχο ή
των συζύγων αυτών ή σε συγγενείς τους μέχρι και δευτέρου βαθμού συγγένειας τότε:
i.

Το άτομο θεωρείται ότι έχει λάβει όφελος σε είδος ίσο με 9% ετησίως πάνω στο
μηνιαίο υπόλοιπο του που έχει δημιουργηθεί λόγω δανείου ή χρηματικής
διευκόλυνσης.

ii.

Το όφελος αυτό θα φορολογείται και θα πληρώνεται μέσω του συστήματος
παρακράτησης φόρου επί των αποδοχών (PAYE).

iii.

Το άρθρο 39 του βασικού νόμου το οποίο προνοούσε νοητό τόκο 9% στο
χρεωστικό υπόλοιπο, καταργείται.

iv.

Οι αποδοχές μισθωτών υπηρεσιών επί των οποίων οι εισφορές στο Ταμείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού, Ταμείο
Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, Ταμείο
Συντάξεων και Ταμείο Προνείας, εκπίπτονται για σκοπούς φόρου εισοδήματος
μόνο όταν έχουν πληρωθεί στο έτος που οφείλονται.
Στην περίπτωση που αυτές οι εισφορές και τα πρόστιμα τους πληρωθούν μέσα
σε δύο χρόνια από την ημερομηνία της οφειλής, αυτές οι εισφορές εκπίπτουν
στον χρόνο που πληρώνονται.

4. ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Κάθε μισθωτός του ιδιωτικού τομέα, ή/και αυτοτελώς εργαζόμενος ή/και πρόσωπο του
ιδιωτικού τομέα στο οποίο καταβάλλεται σύνταξη, υποχρεούται όπως από την 1
Ιανουαρίου 2012 μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2013, καταβάλει ως έκτακτη εισφορά προς τη
Δημοκρατία για την ενίσχυση των δημοσίων οικονομικών, ποσοστό επί των ακαθάριστων
αποδοχών του ως ακολούθως:
Ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές €
Μέχρι 2.500
2.501 – 3.500
3.501 – 4.500
4.501 και άνω

Ποσοστό Έκτακτης Εισφοράς
Μηδέν
2,5 (ελάχιστο ποσό έκτακτης εισφοράς €10)
3
3,5

Το 50% της εισφοράς καταβάλλεται από τον υπάλληλο και το υπόλοιπο 50% από τον
εργοδότη.
Στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους, η εισφορά θα αποκόπτεται και θα πληρώνεται
με παρακράτηση (PAYE). Στους αυτοτελώς εργαζόμενους οι πληρωμές θα γίνονται μαζί
με τις πληρωμές για προσωρινή φορολογία.
Η εισφορά θα εκπίπτεται για σκοπούς φορολογίας τόσο στους υπαλλήλους όσο και στους
εργοδότες.
Δεν επιβάλλεται εισφορά στα ακόλουθα:
Φιλοδώρημα αφυπηρέτησης.
Ποσά που πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας.
Αποδοχές αλλοδαπού ατόμου, το οποίο εργοδοτείται από ξένη κυβέρνηση ή διεθνή
οργανισμό.
Αποδοχές ξένων διπλωματικών και προξενικών αντιπροσώπων που δεν είναι
πολίτες της Δημοκρατίας.
Αποδοχές πληρώματος επιλέξιμων κυπριακών πλοίων.
Επιδόματα για κάλυψη επαγγελματικών δαπανών για λογαριασμό εργοδότη.

Λευκωσία, 3 Ιανουαρίου 2012

