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ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ 3/2020Α 

 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Η παρούσα Ιεραρχική Προσφυγή στρέφεται κατά του κύρους της απόφασης του 

Εφόρου Φορολογίας να επιβάλει στην Αιτήτρια αναθεωρημένη φορολογία έκτακτης 

εισφοράς για την άμυνα για λογιζόμενη διανομή μερισμάτων από τα κέρδη του έτους 

2005, περιλαμβανομένου και του κέρδους από πώληση διαμερισμάτων, μετά από 

απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου ημερομηνίας 27/07/2018.  Το ποσό του 

αμφισβητούμενου φόρου ανέρχεται στις €58.267.07.- πλέον τόκους. 

 

2. ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

 

Τα στοιχεία και γεγονότα που αφορούν και/ή συνθέτουν την παρούσα υπόθεση με 

χρονολογική σειρά έχουν ως ακολούθως: 

 

o Η εταιρεία Koani Estates Co Ltd (στο εξής «η Αιτήτρια»), είναι εταιρεία περιορισμένης 

ευθύνης με κύρια οικονομική δραστηριότητά την εκμετάλλευση ιδιόκτητης υπεραγοράς 

και εστιατορίου-καφετέριας στην Αγία Νάπα.  

 

o Κατά τη διάρκεια του έτους 2005, η Αιτήτρια πραγματοποίησε κέρδος από πώληση 

διαμερισμάτων το οποίο παρουσιάζεται στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το 

έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005, και συγκεκριμένα στον λογαριασμό 

κερδοζημιών, ως «έκτακτο κονδύλι» μετά από τη γραμμή του κέρδους/ζημιάς από 

συνήθεις δραστηριότητες μετά την φορολογία. Το κέρδος ήταν κεφαλαιουχικής 

φύσεως και για το λόγο αυτό υπόκειτο σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών ο οποίος και 

καταβλήθηκε. 

 

o Στις 21/3/2016 εκδόθηκε η απόφαση του Εφοριακού Συμβουλίου (στο εξής «ΕΦ.ΣΥ.») 

με την οποία επικύρωσε την απόφαση του Εφόρου ημερομηνίας 5/6/2012 να 

συμπεριλάβει στα λογιστικά κέρδη της Αιτήτριας για σκοπούς λογιζόμενης διανομής 

μερισμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 3(3) και 3(5) του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την 

Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.117(Ι)/2002, όπως τροποποιήθηκε), το κέρδος που 
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προέκυψε από την πώληση διαμερισμάτων κατά τη διάρκεια του έτους 2005 και να 

μην αφαιρέσει τον φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών.  

 

o Στις 20/7/2018 εκδόθηκε η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου αναφορικά με την 

προσφυγή της Αιτήτριας κατά της πιο πάνω απόφασης του ΕΦ.ΣΥ. η οποία  ακύρωνε 

την απόφαση του ΕΦ.ΣΥ. για το λόγο ότι από τη φορολογία του Εφόρου δεν φαινόταν 

να υπολογίστηκε ο εταιρικός φόρος και να αφαιρέθηκε αυτός προτού ο Έφορος 

καταλήξει στο τελικό, επιβαλλόμενο ποσό. 

 

o Στις 11/01/2019 ο Έφορος, αφού επιβεβαίωσε ότι δεν προέκυπτε εταιρικός φόρος 

σύμφωνα με τον προσδιορισμό του εταιρικού φόρου που υποβλήθηκε από την ίδια 

την Αιτήτρια για το έτος 2005, προχώρησε στην έκδοση νέας φορολογίας έκτακτης 

αμυντικής εισφοράς για λογιζόμενη διανομή μερίσματος προς συμμόρφωση με την 

πιο πάνω απόφαση Δικαστηρίου, όπως προνοείται στο άρθρο 21(3) του περί 

Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο (Ν74/78 όπως τροποποιήθηκε), η οποία 

στάλθηκε στην Αιτήτρια μέσω ασφαλισμένης επιστολής που περιείχε και την 

αιτιολογία έκδοσης της νέας φορολογίας 

 

o Στις 29/2/2019 η Αιτήτρια, μέσω του νομικού της συμβούλου κ. Αντώνη Κεφάλα, 

υπέβαλε ένσταση κατά της πιο πάνω φορολογίας για τους λόγους ότι η απόφαση του 

Εφόρου  ήταν εκπρόθεσμη και παράνομη και αποτελεί κατάχρηση εξουσίας, η νέα 

φορολογία ήταν πανομοιότυπη με αυτή για την οποία προσέφυγαν στο Δικαστήριο και 

ακυρώθηκε αλλά δεν λήφθηκε υπόψη, ότι πεπλανημένα θεωρήθηκε το κέρδος από 

πώληση διαμερισμάτων ως λογιστικό κέρδος και επομένως λογιζόμενο διανεμητέο, 

ότι επιβλήθηκε φόρος επι φόρου και διπλή φορολογία. 

 

o Στις 4/6/2019 κατόπιν εξέτασης της ένστασης, ο Έφορος έστειλε επιστολή πρόθεσης 

φορολογίας δίνοντας απάντηση στα σημεία που εγέρθηκαν στην ένσταση και 

εξηγώντας τον τρόπο υπολογισμού του κέρδους για σκοπούς έκτακτης αμυντικής 

εισφοράς για λογιζόμενη διανομή μερίσματος, καλώντας την Αιτήτρια σε περίπτωση 

διαφωνίας να υποβάλει γραπτώς τους λόγους μαζί με αποδεικτικά στοιχεία. 

 

o Στις 3/7/2019 η Αιτήτρια, μέσω του νομικού της συμβούλου, υπέβαλε ένσταση 

παραθέτοντας τους ίδιους λόγους και ισχυρισμούς που παρέθεσε με την ένστασή της 

ημερομηνίας 29/02/2019, αναφέροντας, επίσης, ότι η απόφαση του Εφόρου είναι 

λανθασμένη και εκδικητική αφού λήφθηκε λίγες μόνο μέρες προτού λήξει η προθεσμία 

επιβολής νέας φορολογίας μετά από ακυρωτική απόφαση του Διοικητικού 



4 

 

Δικαστηρίου και ζήτησε την επανεξέταση της απόφασης λαμβάνοντας υπόψη τόσο 

τους ισχυρισμούς της όσο και τα ευρήματα και το σκεπτικό του Δικαστηρίου. 

 

o Στις 19/5/2020 ο Έφορος, εμμένοντας στην θέση του, προχώρησε στη λήψη τελικής 

απόφασης και στην έκδοση τελικής φορολογίας έκτακτης αμυντικής εισφοράς για 

λογιζόμενη διανομή μερίσματος για το έτος 2005 ενημερώνοντας την Αιτήτρια μέσω 

ασφαλισμένης επιστολής. 

 

o Στις 15/6/2020 η Αιτήτρια άσκησε εμπρόθεσμα Ιεραρχική Προσφυγή στο ΕΦ.ΣΥ. 

σύμφωνα με το Άρθρο 20Α(1)(β) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων 

Νόμου. 

 

o Στις 24/6/2020 η Πρόεδρος και τα Μέλη του ΕΦ.ΣΥ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι η 

παρούσα Ιεραρχική Προσφυγή πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 20(Α)(1)(β) και 

(2)  του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου (Ν.4/78, όπως 

τροποποιήθηκε) και ως εκ τούτου, αποφάσισαν να προχωρήσουν στην εξέτασή της. 

 

o Στις 25/6/2020 η Πρόεδρος του ΕΦ.ΣΥ. κοινοποίησε στον Έφορο την Ιεραρχική 

Προσφυγή της Αιτήτριας και ζήτησε την υποβολή της έκθεσής του σύμφωνα με το 

άρθρο 20(Α)(3)  του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου (Ν.4/78, όπως 

τροποποιήθηκε) μαζί με τον σχετικό φορολογικό φάκελο. 

 

o Ο Έφορος στις 24/09/2020 απέστειλε την έκθεση γεγονότων στο Εφοριακό 

Συμβούλιο.  

 

o Η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση ενώπιον του Εφοριακού Συμβουλίου στις 14      

Ιανουαρίου 2021. 

 

o Ο εκπρόσωπος της Αιτήτριας ζήτησε αναβολή λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας και     

έτσι η ακρόαση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε στις 17/2/2021. 

 

3. ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ 

 

Τα θέματα που εγείρονται στην επίδικη υπόθεση είναι:  

(α) Το κατά πόσον η απόφαση του Εφόρου είναι παράνομη, αντινομική, προϊόν 

κατάχρησης εξουσίας και με την οποία έχουν παραβιαστεί οι αρχές του διοικητικού 
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Δικαίου και του δεδικασμένου, εφόσον η απόφαση είναι πανομοιότυπη με αυτήν που 

προσβλήθηκε στο Διοικητικό Δικαστήριο μετά την απόρριψη της Ιεραρχικής 

Προσφυγής της Αιτήτριας εταιρείας από το Εφοριακό Συμβούλιο (Ι.Π. 8/2012 και 

Προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο Αρ 550/2016 και 

(β) Κατά πόσον ορθά ο Έφορος περιέλαβε στα κέρδη που υπόκεινται σε λογιζόμενη 

διανομή μερίσματος για σκοπούς έκτακτης αμυντικής εισφοράς και το κέρδος από 

την πώληση διαμερισμάτων που πραγματοποιήθηκε από την Αιτήτρια το έτος 2005.  

 

4. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

 

4.1. Νομοθεσία σχετική με την παρούσα Ιεραρχική Προσφυγή 

 

      Άρθρα 3(3) και 3(5) του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της     

Δημοκρατίας Νόμου (Ν172(Ι)/2002 όπως τροποποιήθηκε 

 

«3(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, 

εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, λογίζεται ότι έχει διανείμει 

εβδομήντα τοις εκατόν (70%) των κερδών της που κτώνται ή προκύπτουν στο 

φορολογικό έτος, μετά τη μείωση τους από τον εταιρικό φόρο που πληρώθηκε 

ή που είναι πληρωτέος πάνω στα εν λόγω κέρδη, υπό μορφή μερισμάτων 

στους ενδιαφερόμενους μετόχους της 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. Οποιανδήποτε έκτακτη εισφορά είναι πληρωτέα 

από μέτοχο ως συνέπεια λογιζόμενης διανομής μερίσματος καταβάλλεται κατά 

πρώτο λόγο από την εταιρεία η οποία θα χρεώνει τέτοια εισφορά στους 

μετόχους:» 

 

«3(5) Για σκοπούς του εδαφίου (3), ο όρος «κέρδη» σημαίνει τα λογιστικά 

κέρδη όπως υπολογίζονται σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές αρχές αλλά 

μετά την αφαίρεση οποιονδήποτε μεταφορών στα αποθεματικά που 

προβλέπονται σε οποιοδήποτε νόμο: 

 

Νοείται ότι οι διατάξεις των εδαφίων (4) και (8) του άρθρου 13 του περί 

Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου που αφορούν συμψηφισμό ζημιών 

συγκροτήματος, καθώς και οποιαδήποτε ποσά, περιλαμβανομένων και 

πρόσθετων αποσβέσεων, που προέρχονται ή που είναι αποτέλεσμα 
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επανεκτίμησης κινητών και ακινήτων αξιών, δεν επηρεάζουν τα λογιστικά 

κέρδη.» 

 

 Άρθρο 21(3) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου 

(Ν4/78 όπως τροποποιήθηκε) 

 

«Εάν, συνεπεία αποφάσεως ληφθείσης επί ασκηθείσης προσφυγής, 

παρίσταται ανάγκη όπως γίνη νέα βεβαίωσις του φόρου ίνα εφαρμοσθή 

η απόφασις του Ανωτάτου Δικαστηρίου ή προς συμμόρφωσιν προς τας 

οδηγίας αυτού, η τοιαύτη νέα βεβαίωσις της φορολογίας δύναται να 

διενεργηθή εντός έξ μηνών από της ημερομηνίας καθ' ην εξεδόθη η 

τοιαύτη απόφασις [ανεξαρτήτως των χρονικών προθεσμιών που 

προβλέπονται στο άρθρο 23].» 

 

 Άρθρο 23 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου (Ν4/78 

όπως τροποποιήθηκε) 

 

«(1) Οσάκις ο Διευθυντής κρίνη ότι πρόσωπόν τι εφ' ου επεβλήθη φόρος 

δυνάμει οιουδήποτε νόμου, περιλαμβανομένου και νόμου Κοινοτικής 

Συνελεύσεως επιβαλόντος προσωπικήν εισφοράν υπό μορφήν φόρου 

εισοδήματος, ψηφισθέντος είτε προ είτε κατόπιν της ενάρξεως της ισχύος του 

παρόντος Νόμου, δεν εφορολογήθη ή εφορολογήθη δια ποσού ελάσσονος 

εκείνου δια του οποίου ώφειλε να φορολογηθή, ο Διευθυντής δύναται, εντός 

του φορολογικού έτους ή εντός έξ ετών από της λήξεως αυτού, να επιβάλη εις 

το πρόσωπον τούτο φορολογίαν τοιούτου ποσού ή τοιούτου επιπροσθέτου 

ποσού οίον επεβλήθη δυνάμει των διατάξεων του επιβαλόντος τον φόρον 

νόμου και έδει να είχε βεβαιωθή και εισπραχθή δυνάμει των εν λόγω 

διατάξεων, αι δε διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται επί της 

τοιαύτης βεβαιώσεως και του επί τη βάσει αυτής επιβληθέντος φόρου: Νοείται 

ότι κατά την διενέργειαν πάσης τοιαύτης βεβαιώσεως ο Διευθυντής χορηγεί 

τοιαύτας εκπτώσεις οίας προβλέπει ο επί του οικείου φορολογικού έτους 

εφαρμοζόμενος νόμος, ο δε βάσει της βεβαιώσεως καταβλητέος φόρος 

επιβάλλεται συμφώνως προς τους συντελεστάς οι οποίοι προβλέπονται υπό 

του επί του οικείου φορολογικού έτους εφαρμοζομένου νόμου.  
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(2) Οσάκις τις είναι ένοχος δόλου ή εσκεμμένης παραλείψεως, το χρονικόν 

όριον των έξ ετών το οποίον αναφέρεται εν τω εδαφίω (1) αυξάνεται εις 

δώδεκα έτη.» 

 

 Άρθρο 48 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου 

 

«Η επιδίωξη σκοπού κατάδηλα ξένου προς το σκοπό του νόμου, όπως 

επίσης η υπέρβαση των ακραίων ορίων της διακριτικής εξουσίας, 

συνιστούν κατάχρηση εξουσίας.» 

 

    Άρθρο 51 του Περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος 

 

«(1) Η διοίκηση δεν επιτρέπεται να ενεργεί με τρόπο ασυνεπή, αντιφατικό ή 

κακόπιστο, ώστε να εξαπατά ή να ταλαιπωρεί χωρίς λόγο το διοικούμενο. 

(2) Η διοίκηση δε δικαιούται, επικαλούμενη τις ίδιες της τις παραλείψεις για τις 

οποίες δεν είναι υπαίτιος ο διοικούμενος, να αγνοεί μια ευνοϊκή γι' αυτόν 

κατάσταση η οποία έχει διαρκέσει αρκετό χρόνο και να αρνείται την υπέρ του 

διοικουμένου συναγωγή των ωφελημάτων και των νόμιμων συνεπειών που 

προκύπτουν από την κατάσταση αυτή. 

(3) Δεν είναι επιτρεπτό στη διοίκηση να αίρει εκ των υστέρων, σε μια 

συγκεκριμένη περίπτωση, κίνητρα που προέβλεψε ο νόμος ή που η ίδια 

έθεσε, για να προσελκύσει ορισμένη συμπεριφορά των διοικουμένων. 

(4) Δεν είναι επιτρεπτό διοικητικές πράξεις να αντίκεινται σε παραστάσεις ή 

πληροφορίες των αρμόδιων αρχών ή σε πληροφορίες, τη χορήγηση των 

οποίων προβλέπει ο νόμος, εφόσον οι παραστάσεις και οι πληροφορίες είναι 

σύμφωνες με το νόμο.» 

 

    Άρθρο 24 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 

 

«(1) Έκαστος υποχρεούται να συνεισφέρη εις τα δημόσια βάρη αναλόγως των 

δυνάμεων αυτού. 

(2) Ουδεμία τοιαύτη συνεισφορά διά καταβολής φόρου, τέλους ή εισφοράς 

οιασδήποτε φύσεως επιβάλλεται, ειμή διά νόμου ή κατ’ εξουσιοδότησιν νόμου. 

(3) Ουδείς φόρος, τέλος ή εισφορά οιασδήποτε φύσεως επιβάλλεται 

αναδρομικώς. Εισαγωγικοί δασμοί δύνανται να επιβάλλωνται από της 

ημερομηνίας της καταθέσεως της σχετικής προτάσεως νόμου ή νομοσχεδίου. 
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(4) Ουδείς φόρος, τέλος ή εισφορά οιασδήποτε φύσεως, εξαιρέσει των 

τελωνειακών δασμών, δύναται να είναι καταστρεπτικής ή απαγορευτικής 

φύσεως.» 

 

     Νομολογία σχετική με την παρούσα Ιεραρχική Προσφυγή 

 

Σχετικές με την ουσία της παρούσας Ιεραρχικής Προσφυγής είναι οι πιο κάτω 

αποφάσεις του Ανωτάτου και του Διοικητικού Δικαστηρίου: 

 

 Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου: ΚΕΟ PLC vs Κυπριακής Δημοκρατίας, 

Αρ. 1420/2012, Ημερ. 9/9/2015. 

 Ακίνητα Πική vs Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρ. 483/2016, Ημερ. 

09/06/2020. 

 Koani Estates Co Ltd v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Εφοριακού 

Συμβουλίου, Υπόθεση Αρ. 550/2016, 20/7/2018, η οποία αναφέρει: 

 

«Συνεπώς, η αιτήτρια δεν δύναται να δηλώνει η ίδια και να αποδέχεται ως 

μέρος του πάγιου ενεργητικού της συγκεκριμένο ακίνητο αλλά όταν μετά η 

φορολογική έκβαση δεν την ευνοεί να αλλάζει στάση. Ούτε δύναται να 

αποδέχεται ως φορολογητέο εισόδημα το ποσό πώλησης αλλά μετά να το 

απορρίπτει. 

 

Εν πάση περιπτώσει, πουθενά στον Νόμο δεν προνοείται ότι τα κέρδη για 

σκοπούς επιβολής έκτακτης αμυντικής εισφοράς πρέπει να προέρχονται από 

τις συνήθεις δραστηριότητες μίας εταιρείας.» 

 

«Το ΤΕΠ υπολόγισε την επίδικη φορολογία στο ποσό των Λ.Κ.324.783 που 

δηλώθηκε ως κέρδος από την αιτήτρια στη φορολογική της δήλωση μετά από 

συμψηφισμό με τα έξοδα που δήλωσε. Συνεπώς, δεν προκύπτει ότι η έκτακτη 

αμυντική εισφορά επιβλήθηκε επί του τιμήματος πώλησης πλέον του φόρου 

κεφαλαιουχικών κερδών.» 

 

«Για σκοπούς της παρούσας διαδικασίας, το επίδικο θέμα είναι η επιβολή 

έκτακτης αμυντικής εισφοράς. Το κατά πόσο ορθά ή λανθασμένα επιβλήθηκε 

στην αιτήτρια φόρος κεφαλαιουχικών κερδών δεν συνιστά επίδικο θέμα και ούτε 
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θα μπορούσε εφόσον παρήλθε η προθεσμία προσβολής της απόφασης 

εκείνης. 

 

Σε σχέση με το τελευταίο επιχείρημα της αιτήτριας, που αφορά στον μη 

υπολογισμό της μείωσης των κερδών της αιτήτριας από τον εταιρικό φόρο που 

πληρώθηκε ή είναι πληρωτέος επί των κερδών πριν την επιβολή της έκτακτης 

αμυντικής εισφοράς θεωρώ ότι η αιτήτρια είναι ορθή. Πράγματι, από την 

ειδοποίηση υπολογισμού του ΤΕΠ, δεν φαίνεται να υπολογίστηκε ο εταιρικός 

φόρος και να αφαιρέθηκε τέτοιος φόρος πριν καταλήξει στο τελικό 

επιβαλλόμενο ποσό.» 

 

5.    ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

 

 Η Αιτήτρια ισχυρίζεται ότι υπήρξε επιβολή φορολογίας με επίκληση 

λανθασμένης νομοθεσίας και του άρθρου αυτής  

 

Ο εκπρόσωπος της Αιτήτριας ήγειρε μέσω της ένστασής του, ημερομηνίας 

28/06/2019, ότι η επιβολή φορολογίας έκτακτης αμυντικής εισφοράς έγινε με 

επίκληση νομοθεσίας και άρθρου που δεν έχει σχέση με την επίδικη διαφορά.  

 

Πράγματι, ο Έφορος αναφέρει στην επιστολή του ημερομηνίας 11/01/2019, η οποία 

συνόδευε τη νέα φορολογία, ότι αυτή εκδόθηκε με βάση το άρθρο 23(3) του περί 

Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου Ν.4/78 όπως τροποποιήθηκε. Αυτό 

όμως ο Έφορος το αποδίδει σε τυπογραφικό λάθος.  

 

Και πιο συγκεκριμένα, στην απαντητική του επιστολή ημερομηνίας 04/06/2019, ο 

Έφορος αναφέρει τα εξής: «Η απόφαση μας να επιβληθεί νέα φορολογία έκτακτης 

αμυντικής εισφοράς για το έτος 2005 ελήφθηκε με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 

21(3) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου Ν.4/78, όπως 

τροποποιήθηκε και το άρθρο 23(3) που εκ παραδρομής αναφέρθηκε στην επιστολή 

μας ημερομηνίας 11/01/2019. Η αναφορά στο άρθρο 23(3) αφορά τυπογραφικό 

λάθος.»  

 

Καταρχάς σημειώνουμε ότι το άρθρο 23 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 

Φόρων Νόμου έχει μόνο δύο εδάφια. Δεν υπάρχει εδάφιο 3. Άρα και απ’ αυτό και 

μόνο αποδεικνύεται ότι είναι τυπογραφικό λάθος η αναφορά σε 23(3).  
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Περαιτέρω δε, το εν λόγω άρθρο δίνει το δικαίωμα στον Έφορο να εκδώσει 

φορολογία εντός έξι ετών (επεκτείνεται σε δώδεκα έτη σε περίπτωση δόλου ή 

εσκεμμένης παράληψης) από το τέλος ενός φορολογικού έτους σε περίπτωση που 

κρίνει ότι πρόσωπο δεν φορολογήθηκε ή φορολογήθηκε με χαμηλότερο ποσό απ’ 

ότι έπρεπε, κάτι το οποίο δεν ισχύει στην επίδικη υπόθεση.  

 

Το άρθρο 21(3) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, καθορίζει την 

χρονική προθεσμία που έχει ο Έφορος να εκδώσει νέα φορολογία για εφαρμογή 

απόφασης ή του Εφοριακού Συμβουλίου ή και απόφαση από το Διοικητικό 

Δικαστήριο και πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες είτε του Εφοριακού Συμβουλίου είτε 

του Διοικητικού Δικαστηρίου προς συμμόρφωση οδηγιών Δικαστηρίου.  

 

Στην παρούσα υπόθεση, ο Έφορος προχώρησε στην έκδοση νέας φορολογίας 

εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Διοικητικού 

Δικαστηρίου για εφαρμογή της, όπως προνοείται στο άρθρο 21(3) του περί 

Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου.  

 

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η αναφορά στο άρθρο 23(3) αφορά τυπογραφικό 

λάθος και ότι η νέα φορολογία εκδόθηκε με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 21(3) του 

περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου και όχι με βάση το άρθρο 23(3) 

στο οποίο αναφέρθηκε ο Έφορος εκ παραδρομής στην τελική του βεβαίωση.  

 

 Η Αιτήτρια ισχυρίζεται ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα ευρήματα του Δικαστηρίου  

 

Ο εκπρόσωπος της Αιτήτριας εταιρείας ισχυρίζεται στους λόγους της Ιεραρχικής 

Προσφυγής του ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα ευρήματα του Δικαστηρίου.  

 

Είναι η θέση της Αιτήτριας ότι ο Έφορος λανθασμένα επανέλαβε την ίδια απόφαση 

με αυτήν την οποία προσέβαλαν στο Δικαστήριο, αγνοώντας το γεγονός ότι αυτή 

ακυρώθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο και περαιτέρω αγνοώντας τα ευρήματα του 

Δικαστηρίου. Συγκεκριμένα, στην ένσταση ημερομηνίας 28/6/2019 αναφέρονται πιο 

συγκεκριμένα τα εξής: 

 

«Β. Η ειδοποίηση ημ. 11/01/19 είναι η πανομοιότυπη με αυτήν για την οποία 

προσφύγαμε στο Δικαστήριο και ακυρώθηκε και αφορά δεδικασμένο που οφείλατε να 

λάβετε υπόψη και όχι να επανέλθετε με την ίδια ακυρωθείσα απόφασή σας. 
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Δεν είναι δυνατό να καταλήγετε σε νέα ευρήματα σε αντίθεση με αυτά του δικαστηρίου 

που αποφασίστηκαν τελεσίδικα. Το δικαστήριο απεφάνθηκε ότι δεν αφαιρέθηκε ο 

εταιρικός φόρος κατά τον υπολογισμό της ΕΕ ενώ εσείς ισχυρίζεστε ότι δεν υπήρχε 

τέτοιος. 

 

Γ. Δεν ελήφθησαν υπόψη τα ευρήματα του δικαστηρίου στην προσφυγή αρ.550/16. 

Ιδιαίτερα το μέρος της απόφασης ότι η πώληση πάγιου ενεργητικού της εταιρείας δεν 

αποτελεί λογιστικό κέρδος αφού μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα. 

….................................................................................................................................... 

 

ΣΤ. Η απόφαση σας είναι παράνομη, προϊόν κατάχρησης εξουσίας, παραβιάζει τις 

αρχές του διοικητικού δικαίου και το δεδικασμένου αφού τούτη είναι πανομοιότυπη με 

την προηγούμενη τέτοια που προσεβλήθηκε και ακυρώθηκε από το δικαστήριο». 

 

Ο Έφορος όμως υποστηρίζει ότι η Απόφαση του Δικαστηρίου ακύρωνε την απόφαση 

του ΕΦ.ΣΥ. και κατ’ επέκταση του Εφόρου για το λόγο ότι δεν φαίνεται να 

υπολογίσθηκε και να αφαιρέθηκε ο εταιρικός φόρος πριν την κατάληξη στο τελικό 

επιβαλλόμενο ποσό για σκοπούς έκτακτης αμυντικής εισφοράς για λογιζόμενο 

μέρισμα. Και πιο συγκεκριμένα, στην Έκθεσή του ο Έφορος αναφέρει τα εξής:  

 

«Μετά από μελέτη της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου επικράτησε η άποψη 

ότι η απόφαση του ΕΦ.ΣΥ. και κατ’ επέκταση του Διευθυντή ΤΕΠ (Έφορος 

φορολογίας), ακυρώθηκε λόγω έλλειψης αιτιολογίας και ως εκ τούτου κρίθηκε 

αναγκαία η επανάληψη της απόφασης με την ορθή αιτιολογία με βάση το Άρθρο 21(3) 

του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, όπως τροποποιήθηκε. Με 

βάση τον προσδιορισμό εταιρικού φόρου που υπεβλήθηκε από την εταιρεία για το 

έτος 2005 δεν προέκυψε εταιρικός φόρος και με βάση τον προσδιορισμό 

επιβεβαιώθηκε η φορολογία φόρου εισοδήματος για το έτος 2005.» 

 

«Η θέση του Εφόρου Φορολογίας είναι ότι η φορολογία άμυνας για σκοπούς 

λογιζόμενης διανομής μερίσματος για το έτος 2005 είναι ορθή με βάση την 

Νομοθεσία.» 

 

Μελετώντας την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου με αρ. 550/2016, έχουμε 

διαπιστώσει τα πιο κάτω: 
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 Οι λόγοι ακύρωσης που προέβαλε η Αιτήτρια αφορούσαν την εσφαλμένη 

εφαρμογή του Νόμου στον τρόπο υπολογισμού της φορολογίας, την επιβολή 

διπλής φορολογίας κατά παράβαση του Συντάγματος και την παράνομη 

σύνθεση του ΕΦ.ΣΥ. 

 

 Όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού της φορολογίας, το Δικαστήριο κατέληξε 

στο ότι πουθενά στο Νόμο δεν προνοείται ότι τα κέρδη για σκοπούς επιβολής 

έκτακτης αμυντικής εισφοράς πρέπει να προέρχονται από τις συνήθεις 

δραστηριότητες μιας εταιρείας. Από αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι το Δικαστήριο 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα κέρδη που υπόκεινται σε λογιζόμενη διανομή 

μερίσματος για σκοπούς έκτακτης αμυντικής εισφοράς περιλαμβάνουν και τα 

κέρδη από τις μη συνήθεις δραστηριότητες μιας εταιρείας. Επίσης, κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι η έκτακτη αμυντική εισφορά δεν επιβλήθηκε επί του 

τιμήματος πώλησης πλέον του Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών. Και τέλος, 

κατέληξε στο ότι δεν φαίνεται να υπολογίστηκε και ούτε αφαιρέθηκε από το 

κέρδος για λογιζόμενη διανομή μερίσματος, το ποσό του εταιρικού φόρου που 

πληρώθηκε ή είναι πληρωτέος επί των κερδών αυτών προτού ο Έφορος 

καταλήξει στο τελικό επιβαλλόμενο ποσό. 

 

 Όσον αφορά το θέμα επιβολής διπλής φορολογίας, αυτή του Φόρου 

Κεφαλαιουχικών Κερδών και αυτή της Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς, το 

Δικαστήριο κατέληξε στο ότι, το επίδικο θέμα είναι η επιβολή Έκτακτης 

Αμυντικής Εισφοράς και το κατά πόσο ορθά ή λανθασμένα επιβλήθηκε φόρος 

κεφαλαιουχικών κερδών δεν συνιστά επίδικο θέμα. 

 

 Όσον αφορά την παράνομη σύνθεση του ΕΦ.ΣΥ., ο λόγος αυτός απορρίφθηκε 

από το Διοικητικό Δικαστήριο αφού διαπίστωσε ότι όλα έγιναν σύμφωνα και 

στη βάση του θεσμικού πλαισίου που διέπει το διορισμό της Προέδρου και των 

Μελών του Εφοριακού Συμβουλίου.  

 

Με βάση τα ανωτέρω διαφαίνεται ότι το Δικαστήριο βρήκε ορθή την απόφαση του ΕΦ.ΣΥ.  

και κατ’ επέκταση του Εφόρου να περιλάβει στο κέρδος για σκοπούς λογιζόμενης διανομής 

μερίσματος το κέρδος από πώληση των διαμερισμάτων με βάση τα άρθρα 3(3) και 3(5) του 

περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου και ότι αυτό δεν συνιστά 

επιβολή διπλής φορολογίας, όμως ο Έφορος θα έπρεπε να είχε μειώσει το κέρδος για 

σκοπούς λογιζόμενης διανομής μερίσματος με το ποσό του εταιρικού φόρου που πληρώθηκε 
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ή ήταν πληρωτέος στα κέρδη αυτά. Ο Έφορος υποδεικνύει επί τούτου ότι ο εταιρικός φόρος 

για το επίδικο έτος ήταν μηδενικός.  

 

Από τα σημεία που εγείρονται στην ένσταση, διαφαίνεται ότι η Αιτήτρια δεν αντιλήφθηκε 

σωστά την Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου και αυτό προκύπτει από το ότι ο 

εκπρόσωπος της Αιτήτριας εταιρείας: 

 

Πρώτον, ισχυρίζεται ότι ο ισχυρισμός του Εφόρου ότι δεν υπάρχει εταιρικός φόρος είναι νέο 

εύρημα και αντίθετο με την Απόφαση του Δικαστηρίου και ότι έπρεπε να αφαιρεθεί ο 

εταιρικός φόρος.  

 

Το γεγονός ότι δεν προκύπτει φόρος εισοδήματος ήταν από την αρχή γνωστό εφόσον αυτό 

φαίνεται και στον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος που η ίδια η Αιτήτρια 

ετοίμασε και περιέλαβε στη Δήλωση Εισοδήματός της. Στην απόφαση του Δικαστηρίου πιο 

συγκεκριμένα αναφέρεται το εξής «..από την ειδοποίηση υπολογισμού του ΤΕΠ, δεν φαίνεται 

να υπολογίστηκε ο εταιρικός φόρος και να αφαιρέθηκε τέτοιος φόρος πριν καταλήξει στο 

τελικό επιβαλλόμενο ποσό.»  

 

Πουθενά δεν αναφέρει ότι προκύπτει φόρος, αλλά ούτε και το Δικαστήριο έλεγξε τον 

προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 

προκύπτει φόρος εισοδήματος πληρωτέος. Απλά αναφέρει ότι φαίνεται να μην έχει 

υπολογιστεί και να αφαιρεθεί ο εταιρικός φόρος από τη φορολογία που επέβαλε ο Έφορος. 

 

Δεύτερον, η Αιτήτρια ισχυρίζεται στη σελίδα 5 της εν λόγω απόφασης και αναφέρεται ότι «η 

πώληση πάγιου ενεργητικού της εταιρείας δεν αποτελεί λογιστικό κέρδος αφού μειώνουν το 

φορολογητέο εισόδημα». Πουθενά στην Απόφαση δεν καταγράφεται κάτι τέτοιο. 

 

Τρίτον, ισχυρίζεται η Αιτήτρια ότι δεν λήφθηκε υπόψη ότι το κέρδος από την πώληση 

διαμερισμάτων δεν προήρχετο από τις συνήθεις δραστηριότητες της εταιρείας και δεν 

αποτελούσε φορολογητέο εισόδημα.  

 

Στην Απόφαση του Δικαστηρίου τονίζεται ξεκάθαρα ότι πουθενά στο Νόμο δεν προνοείται ότι 

τα κέρδη για σκοπούς επιβολής έκτακτης αμυντικής εισφοράς πρέπει να προέρχονται από τις 

συνήθεις δραστηριότητες μιας εταιρείας. 
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Τέταρτον, η Αιτήτρια επιμένει στη θέση της ότι η Έκτακτη Αμυντική Εισφορά που της 

επιβλήθηκε περιλαμβάνει και το ποσό που πληρώθηκε ως Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών 

με αποτέλεσμα να επιβληθεί φόρος πάνω σε φόρο.  

 

Για το θέμα αυτό ισχύει η θέση του Διοικητικού Δικαστηρίου στην υπόθεση Ακίνητα Πική Λτδ: 

 

«Στην παρούσα περίπτωση είναι αναντίλεκτο ότι κατά τον ουσιώδη χρόνο ετύγχανε 

εφαρμογής το άρθρο 3(3) του Νόμου ως αυτό είχε πριν από την τροποποίηση που επέφερε ο 

Ν.132(Ι)/2020, δηλαδή πριν από την προσθήκη της επιφύλαξης με την οποίαν ρητώς 

συμπεριλήφθηκε στον όρο «εταιρικός φόρος» του άρθρου 3(3) και ο φόρος κεφαλαιουχικών 

κερδών. Όπως δε επισημάνθηκε, η πιο πάνω επιφύλαξη ισχύει για πράξεις διάθεσης που θα 

γίνονταν από το 2011 και εντεύθεν με αποτέλεσμα να μην καλύπτει την παρούσα περίπτωση. 

Για την υπό κρίση περίπτωση ίσχυε επομένως το άρθρο 3(3) που προέβλεπε – για σκοπούς 

επιβολής έκτακτης εισφοράς – την αφαίρεση από τη λογιζόμενη διανομή του 70% των κερδών 

εταιρείας μόνο του εταιρικού φόρου, στην έννοια του οποίου δεν περιλαμβανόταν ο φόρος 

κεφαλαιουχικών κερδών. Με αποτέλεσμα να συνυπολογίζεται και το ποσό που ήδη 

καταβλήθηκε με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας περί Φορολογίας 

Κεφαλαιουχικών Κερδών».  

 

«Σ’ ότι δε αφορά το άρθρο 3(3) του Νόμου, είναι γεγονός ότι η ρύθμιση του άρθρου αυτού – 

ως είχε πριν από την τροποποίηση του – για συνυπολογισμό και του καταβληθέντος φόρου 

κεφαλαιουχικών κερδών, επέτρεπε την επιβολή έκτακτης εισφοράς πάνω σε μέρος 

εισοδήματος, το οποίο δεν θα μπορούσε αντικειμενικά να λογισθεί ως «κτώμενο» ή 

«προκύψαν» στο φορολογικό έτος καθότι επρόκειτο για ποσό που είχε ήδη καταβληθεί κατά 

τη μεταβίβαση της ακίνητης ιδιοκτησίας ως κεφαλαιουχική φορολογία. Το καθήκον όμως του 

Δικαστηρίου είναι να εφαρμόσει το νόμο ως έχει και όχι να τον κάνει λογικό. Αυτό αποτελεί 

έργο της νομοθετικής εξουσίας. (βλ. Tosoun v. Kanaris (1969) 1 C.L.R. 637, 643 και 

Montedison S.P.A. V. Neoplast Ltd (1983) 1 (B) A.A.Δ. 509, 514) και συνεπώς δεν υπάρχει 

έδαφος αναζήτησης της πρόθεσης του νομοθέτη έξω από το λεκτικό του ισχύοντος 

φορολογικού πλαισίου και ορθώς έτυχαν εν προκειμένω εφαρμογής με βάση την απλή 

γραμματική ερμηνεία τους οι τότε ισχύουσες πρόνοιες του Νόμου, όπως αυτές διατυπώνονταν 

στα εδάφια (3) και (5) του άρθρου 3.».  

 

Επομένως, θεωρούμε ότι ορθά ο Έφορος προχώρησε στην επανεξέταση του προσδιορισμού 

του φορολογητέου εισοδήματος της Αιτήτριας για το έτος 2005 για να διαπιστώσει αν 

προέκυπτε φόρος εισοδήματος πληρωτέος για το εν λόγω έτος.  
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Και αφού κατέληξε ότι δεν προέκυπτε οποιοσδήποτε φόρος εισοδήματος πληρωτέος για το 

έτος 2005, όπως είναι και η δήλωση εισοδήματος της Αιτήτριας, ορθά προχώρησε στην 

έκδοση νέας φορολογίας η βεβαίωση της οποίας είναι η ίδια με αυτήν που ακύρωσε το 

Διοικητικό Δικαστήριο με την Προσφυγή 550/2016 και αφορούσε την απόφαση του 

Εφοριακού Συμβουλίου στην Ιεραρχική Προσφυγή 8/2012. 

 

6. ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Λαμβάνοντας υπόψη, όλα τα στοιχεία και γεγονότα, τη Νομοθεσία και τη Νομολογία 

που αφορούν και/ή συνθέτουν την επίδικη υπόθεση, αλλά και τις παραστάσεις των 

Ενδιαφερομένων Μερών κατά την ακρόαση της υπόθεσης ενώπιον του Εφοριακού 

Συμβουλίου, θεωρούμε ότι, η απόφαση του Εφόρου να περιλάβει στα κέρδη που 

υπόκεινται σε λογιζόμενη διανομή μερίσματος για σκοπούς έκτακτης αμυντικής 

εισφοράς και το κέρδος από πώληση διαμερισμάτων που πραγματοποιήθηκε από την 

Αιτήτρια το 2005 κατόπιν Απόφασης Διοικητικού Δικαστηρίου με αρ. 550/2016 είναι 

ορθή.  

 

Το Εφοριακό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την επικύρωση της απόφασης του 

Εφόρου αφού αυτός ενήργησε σύμφωνα με τη Νομοθεσία και Νομολογία.  

 

Η Ιεραρχική Προσφυγή απορρίπτεται χωρίς οποιαδήποτε διαταγή για έξοδα.  

 

Σε περίπτωση που η απόφαση του Εφοριακού Συμβουλίου δεν σας ικανοποιεί 

διατηρείτε το δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο, εντός 75 

ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος.  

 

………………………………………………… 

Ελένη Χατζηχαρίτου – Λεωνίδου 

Πρόεδρος 

 
 

Μέλη 
 
          …………………………………                  ……………………………… 
       Μίκης Σιανής                      Μάκης Γεωργίου 
 
 
 
            .......…………………………..                           …………………………… 
               Κώστας Προκοπίου            Αριστοτέλης Μισός  




