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Κύπρος:
Μια από τις πιο ελκυστικές δικαιοδοσίες για διεθνείς επιχειρήσεις

Η Κύπρος, λόγω του εξαιρετικά ευνοϊκού
φορολογικού της συστήματος, είναι μια από

τις πιο δημοφιλής δικαιοδοσίες για την
ελαχιστοποίηση των φορολογικών
υποχρεώσεων ομίλων εταιριών
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Κύπρος:
Φορολογικά Πλεονεκτήματα:
• Το χαμηλότερο φορολογικό καθεστώς στην Ευρώπη
• Χαμηλός εταιρικός φόρος (12.5%)
• Πλήρης απαλλαγή από το φόρο των μερισμάτων από θυγατρικές και από συμμετοχές στο εξωτερικό

• Πλήρης απαλλαγή από το φόρο των κερδών από διάθεση τίτλων
• Πλήρης απαλλαγή από το φόρο των τόκων που δεν προέρχονται από συνήθεις εργασίες
• Καμιά κατακράτηση φόρου επί των μερισμάτων όταν ο δικαιούχος είναι φορολογικός
κάτοικος εξωτερικού

• Τυχών ζημιές μιας εταιρίας μπορούν να συμψηφιστούν με κέρδη άλλης εταιρίας του ιδίου
ομίλου εταιριών στο ίδιο έτος η να μεταφερθούν και να συμψηφιστούν με μελλοντικά
κέρδη της ίδιας εταιρίας εντός των επομένων 5 ετών
• Δύναται να γίνει αναδιοργάνωση ομίλων εταιρειών χωρίς φορολογικές επιπλοκές

• Πάνω από 40 διακρατικές συμβάσεις για αποφυγή διπλής φορολογίας
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Κύπρος:
Άλλα Πλεονεκτήματα:
• Μη υπεράκτια δικαιοδοσία αναγνωρισμένου κύρους που μπορεί να συνδυαστεί με
υπεράκτιες δικαιοδοσίες για βελτιστοποίηση του φορολογικού σχεδιασμού
• Εχεμύθεια, ανωνυμία, εμπιστευτικότητα και τήρηση του απορρήτου
• Δεν υπάρχουν συναλλαγματικοί περιορισμοί

• Εύκολη διαδικασία εισόδου και εξόδου εταιριών από/προς άλλες δικαιοδοσίες
• Καλά αναπτυγμένη υποδομή, τραπεζικό και νομικό σύστημα
• Πρόσβαση και χρήση των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών Οδηγιών
• Δυνατότητα έκδοσης αδειών εργασίας για πολίτες τρίτων χωρών που θα εργοδοτηθούν

από Κυπριακές εταιρίες ξένων συμφερόντων
• Δυνατότητα έκδοσης αδειών εργασίας η διαμονής για πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν
να επενδύσουν στην Κύπρο
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Κύπρος και Ελλάδα:
Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (1):
Οι πιο σημαντικές πρόνοιες της σύμβασης είναι οι ακόλουθες:

• Κατακράτηση φόρου (WHT) επί των μερισμάτων:
(α) 0% αν τηρούνται οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (90/435/EEC) περί Μητρικών –
Θυγατρικών, δηλαδή εάν η μητρική εταιρία κατέχει πέραν του 10% της θυγατρικής για
περίοδο μεγαλύτερη των 2 χρόνων (β) 25% σε όλες τις άλλες περιπτώσεις
• Κατακράτηση φόρου (WHT) επί των πληρωτέων τόκων:
(α) 5% αν τηρούνται οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (90/435/EEC) περί Μητρικών –
Θυγατρικών (β) 10% σε όλες τις άλλες περιπτώσεις
• Κατακράτηση φόρου (WHT) επί των δικαιωμάτων:
(α) 5 % επί των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ταινιών (β) 0% σε όλες τις άλλες περιπτώσεις
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Παραδείγματα Εταιρικών Σχημάτων:
Απλό Σχήμα Μητρικής – Θυγατρικής

Ξένη Εταιρία
(EU/Non-EU/Υπεράκτια)

Πλεονεκτήματα:
•

0% κατακράτηση φόρου (WHT) επί των μερισμάτων

•

Τα κεφαλαιουχικά Κέρδη από την πώληση των μετοχών της
Ελληνικής θυγατρικής εταιρίας δεν υπόκεινται σε φόρο

•

Τα έσοδα από μερίσματα όπως και από τη διάθεση μετοχών δεν
υπόκεινται σε καμία φορολογία στην Κύπρο

Μερίσματα
0% WHT

Κυπριακή
Εταιρία

0% φορολογία επί
των μερισμάτων και
των κεφαλαιουχικών
κερδών

Μερίσματα
0% WHT

Ελληνική Εταιρία
Το πιο πάνω είναι ένα γενικευμένο παράδειγμα που ισχύει μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
και δεν πρέπει να αποτελέσει βοήθημα για την λήψη αποφάσεων. Για επαγγελματικές συμβουλές
από εξειδικευμένους φορολογικούς συμβούλους παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας
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Παραδείγματα Εταιρικών Σχημάτων:

Ξένη Εταιρία

Χρηματοδοτικό Σχήμα

(EU/Non-EU/Υπεράκτια)

Πλεονεκτήματα:
•

0% WHT
επί των
τόκων

Οι πληρωτέοι τόκοι αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα

Δάνειο

στην Ελλάδα και άρα μειώνουν την τελική φορολογία
•

Η κατακράτηση φόρου (WHT) επί του πληρωτέου
τόκου στην Ελλάδα είναι μόνο 5%

•

Τα καθαρά κέρδη στην Κύπρο (δηλαδή αφού αφαιρεθούν τα
λειτουργικά και άλλα έξοδα) υπόκεινται σε φόρο 12.5%.

•

Κυπριακή
Εταιρία

Οι πληρωτέοι τόκοι αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα
στην Κύπρο αφήνοντας μόνο ένα μικρό περιθώριο κέρδους

•

Μικρό περιθώριο
κέρδους που υπόκειται
σε εταιρικό φόρο 12.5%

5% WHT
επί των
τόκων

Δάνειο

Ο φόρος επί των πληρωτέων τόκων που κατακρατήθηκε στην
Ελλάδα μπορεί να συμψηφιστεί με τον πληρωτέο φόρο στην

Ελληνική Εταιρία

Κύπρο μειώνοντας ακόμη περισσότερο την τελική φορολογική
υποχρέωση του ομίλου στην Κύπρο

Το πιο πάνω είναι ένα γενικευμένο παράδειγμα που ισχύει μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
και δεν πρέπει να αποτελέσει βοήθημα για την λήψη αποφάσεων. Για επαγγελματικές συμβουλές
από εξειδικευμένους φορολογικούς συμβούλους παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας
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Παραδείγματα Εταιρικών Σχημάτων:

Ξένη Εταιρία

Σχήμα Εκμετάλλευσης Πνευματικών Δικαιωμάτων

(EU/Non-EU/Υπεράκτια)

Πλεονεκτήματα:
•

Δικαιώματα
0% WHT

Τα πληρωτέα δικαιώματα αφαιρούνται από το φορολογητέο

Άδεια
Χρήσης

εισόδημα στην Ελλάδα και άρα μειώνουν την τελική φορολογία
•

Μικρό περιθώριο
κέρδους
που υπόκειται
Σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία το 80% των εισοδημάτων
σε εταιρικό φόρο 12.5%
από την εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων δεν
φορολογείται και κατ επέκταση μόνο το 20% των εισοδημάτων
υπόκειται σε 12.5% εταιρικό φόρο (αφού βεβαίως αφαιρεθούν τα

Κυπριακή
Εταιρία
Δικαιώματα
0% WHT

Άδεια
Χρήσης

λειτουργικά και άλλα έξοδα) δεδομένου ότι τα πνευματικά
δικαιώματα ανήκουν στην Κυπριακή εταιρία. Στο συγκεκριμένο
παράδειγμα αυτό δεν ισχύει αφού τα πνευματικά δικαιώματα

Ελληνική Εταιρία

ανήκουν στην Ξένη Εταιρία
Το πιο πάνω είναι ένα γενικευμένο παράδειγμα που ισχύει μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
και δεν πρέπει να αποτελέσει βοήθημα για την λήψη αποφάσεων. Για επαγγελματικές συμβουλές
από εξειδικευμένους φορολογικούς συμβούλους παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας
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Παραδείγματα Εταιρικών Σχημάτων:
Επενδυτικό Σχήμα (1)

Ελληνική Εταιρία

Πλεονεκτήματα:
•

0% WHT επί των μερισμάτων

Χαμηλή η και ακόμα μηδενική κατακράτηση φόρου (WHT) επί των
μερισμάτων που είναι πληρωτέα προς την Κυπριακή εταιρία

•

Τα έσοδα από μερίσματα και τα κεφαλαιουχικά κέρδη δεν υπόκεινται

Κυπριακή
Εταιρία

σε φορολογία στην Κύπρο
•

0% φορολογία επί
των μερισμάτων και των
κεφαλαιουχικών κερδών

Χαμηλό η και ακόμα μηδενικό
WHT επί των μερισμάτων

Τα έσοδα από τόκους πιθανώς να είναι φορολογητέα στην
Κύπρο με συντελεστή 12.5% αφού αφαιρεθούν τα
λειτουργικά και άλλα έξοδα και αφού αφαιρεθεί ο φόρος
που ενδεχομένως έχει ήδη κατακρατηθεί στο εξωτερικό

•

Καμία κατακράτηση φόρου (WHT) επί των μερισμάτων

Μετοχές

Ομόλογα

GDRs

Άλλοι
Τίτλοι

που είναι πληρωτέα προς την Ελληνική Εταιρία
•

Τα έσοδα από μερίσματα δεν υπόκεινται σε φορολογία
στην Ελλάδα

Το πιο πάνω είναι ένα γενικευμένο παράδειγμα που ισχύει μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
και δεν πρέπει να αποτελέσει βοήθημα για την λήψη αποφάσεων. Για επαγγελματικές συμβουλές
από εξειδικευμένους φορολογικούς συμβούλους παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας
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Παραδείγματα Εταιρικών Σχημάτων:

Ξένοι Επενδυτές

Επενδυτικό σχήμα (2)
Πλεονεκτήματα:
•

0% κατακράτηση φόρου (WHT) επί των μερισμάτων που είναι
πληρωτέα προς την Κυπριακή εταιρία

•

0% WHT επί των
μερισμάτων

Τα έσοδα από μερίσματα και τα κεφαλαιουχικά κέρδη από την
εμπορία των Ελληνικών επενδύσεων δεν υπόκεινται

0% φορολογία επί των
μερισμάτων και επί
των κεφαλαιουχικών
κερδών

Κυπριακή
Εταιρία

σε φορολογία στην Κύπρο
•

Τα κεφαλαιουχικά κέρδη υπόκεινται σε φορολογία στην Ελλάδα

0% WHT επί των
μερισμάτων

μόνο στην περίπτωση πώλησης ακινήτων στην Ελλάδα
•

Καμία κατακράτηση φόρου (WHT) στην Κύπρο επί των

Ελληνικές
Επενδύσεις

μερισμάτων που είναι πληρωτέα προς τους Ξένους Επενδυτές
Το πιο πάνω είναι ένα γενικευμένο παράδειγμα που ισχύει μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
και δεν πρέπει να αποτελέσει βοήθημα για την λήψη αποφάσεων. Για επαγγελματικές συμβουλές
από εξειδικευμένους φορολογικούς συμβούλους παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας
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Παραδείγματα Εταιρικών Σχημάτων:
Σχήμα Εμπορίας Ακινήτων

Ξένη Εταιρία
(EU/Non-EU/Υπεράκτια)

Πλεονεκτήματα:
0% WHT επί των μερισμάτων
•

0% κατακράτηση φόρου (WHT) επί των μερισμάτων που είναι

Κυπριακή
Εταιρία

πληρωτέα προς την Κυπριακή εταιρία
•

Τα κεφαλαιουχικά κέρδη από την εμπορία των Ελληνικών
0% WHT επί των μερισμάτων

εταιριών δεν υπόκεινται σε φορολογία στην Κύπρο
•

Τα έσοδα από μερίσματα δεν υπόκεινται σε
φορολογία στην Κύπρο

•

0% φορολογία επί των
μερισμάτων και επί των
κεφαλαιουχικών κερδών

Καμία κατακράτηση φόρου (WHT) στην Κύπρο
επί των μερισμάτων που είναι πληρωτέα προς

Ελληνική
Εταιρία

Ελληνική
Εταιρία

Ελληνική
Εταιρία

Ελληνική
Εταιρία

Ελληνικά
Ακίνητα

Ελληνικά
Ακίνητα

Ελληνικά
Ακίνητα

Ελληνικά
Ακίνητα

την Ξένη Εταιρία
Το πιο πάνω είναι ένα γενικευμένο παράδειγμα που ισχύει μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
και δεν πρέπει να αποτελέσει βοήθημα για την λήψη αποφάσεων. Για επαγγελματικές συμβουλές
από εξειδικευμένους φορολογικούς συμβούλους παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας
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Παραδείγματα Εταιρικών Σχημάτων:
Σχήμα Εμπορίας Ακινήτων (2)

Ξένη Εταιρία
(EU/Non-EU/Υπεράκτια)

Πλεονεκτήματα:
0% WHT on dividends
•

Όπως το προηγούμενο σχήμα αλλά με

Κυπριακή
Εταιρία

επιπλέον προστασία

0% φορολογία επί των
μερισμάτων και των
κεφαλαιουχικών
κερδών

0% WHT επί των μερισμάτων
Κυπριακή
Εταιρία

Κυπριακή
Εταιρία

Κυπριακή
Εταιρία

Κυπριακή
Εταιρία

Ελληνική
Εταιρία

Ελληνική
Εταιρία

Ελληνική
Εταιρία

Ελληνική
Εταιρία

Ελληνικά
Ακίνητα

Ελληνικά
Ακίνητα

Ελληνικά
Ακίνητα

Ελληνικά
Ακίνητα

0% φορολογία επί των
μερισμάτων και των
κεφαλαιουχικών κερδών

0% WHT επί των μερισμάτων

Το πιο πάνω είναι ένα γενικευμένο παράδειγμα που ισχύει μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
και δεν πρέπει να αποτελέσει βοήθημα για την λήψη αποφάσεων. Για επαγγελματικές συμβουλές
από εξειδικευμένους φορολογικούς συμβούλους παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας
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Παραδείγματα Εταιρικών Σχημάτων:

Ξένη Εταιρία

Τριγωνικό Εμπόριο

(EU/Non-EU/Υπεράκτια)
Πλεονεκτήματα:
0% WHT επί των μερισμάτων
•

Μέρος του εμπορικού κέρδους μεταφέρεται στην Κύπρο
με αποτέλεσμα να φορολογηθεί με χαμηλό συντελεστή
εταιρικού φόρου (12.5%)

•

Εταιρικός
Φόρος 12.5%

(με κέρδος)

Αγορά
Αγαθών

Ελληνική
Εταιρία

Καμία κατακράτηση φόρου (WHT) στην Κύπρο επί των
μερισμάτων που είναι πληρωτέα προς την Ξένη Εταιρία

•

Πώληση
Αγαθών

Κυπριακή
Εταιρία

Το ίδιο ισχύει και για εξαγωγές από την Ελλάδα όπου η Κυπριακή
εταιρία μπορεί να αγοράζει αγαθά από την Ελληνική και να τα πωλεί
με κέρδος στον τελικό αγοραστή. Έτσι, μέρος του εμπορικού κέρδους
του Έλληνα εξαγωγέα μεταφέρεται στην Κύπρο όπου ισχύουν
χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές

Λιανικό Εμπόριο

Το πιο πάνω είναι ένα γενικευμένο παράδειγμα που ισχύει μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
και δεν πρέπει να αποτελέσει βοήθημα για την λήψη αποφάσεων. Για επαγγελματικές συμβουλές
από εξειδικευμένους φορολογικούς συμβούλους παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας
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Με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας στον εταιρικό κόσμο μπορούμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις
για τις ανάγκες οποιασδήποτε επιχείρησης ανεξαρτήτως μεγέθους.
Αφού σας ακούσουμε προσεκτικά για να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας θα προτείνουμε συγκεκριμένες
λύσεις τις οποίες θα υλοποιήσουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό.
Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους και άρτια καταρτισμένους συμβούλους επιχειρήσεων,
φορολογικούς συμβούλους, δικηγόρους, εγκεκριμένους λογιστές, τραπεζίτες και συμβούλους
επενδύσεων.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:
• Σύσταση εταιριών στην Κύπρο αλλά και σε άλλες δικαιοδοσίες
• Διεθνής φορολογικός προγραμματισμός
• Διαχείριση και διοίκηση εταιρειών
• Παροχή διευθυντών (Nominee Directors), μετόχων (Trustee Shareholders),

γραμματέα και διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρίας
• Δημιουργία και διαχείριση εμπιστευμάτων
• Παροχή υπηρεσιών γραφειακής στέγασης σε επιχειρήσεις
• Λογιστικές και ελεγκτικές υπηρεσίες
• Νομικές υπηρεσίες

