ΟΙ ΤΡΕΙΣ (3) ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΝΟΣ ΚΑΛΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ.
ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΡ.1 – ∆ΥΝΑΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ / “STRONG TAX
RESIDENCE” (3 «Πυλώνες»: Φορολογική κατοικία, εµπορικός - οικονοµικός σκοπός
& ουσία - αξιοπιστία (tax residence, business - economic purpose & substance).
Από τις εξελίξεις σε ΕΕ, ΟΟΣΑ και την νοµολογία του Ε∆ (και της σχετικής
νοµολογίας παγκοσµίως γενικότερα) και από την εµπειρία µας τα τελευταία
χρόνια εντοπίζονται 3 αρχές που πρέπει να αποτελούν βασικά συστατικά ενός
καλού φορολογικού σχεδίου (αυτά είναι σύνθετα θέµατα και για αυτό το λόγο η
έκφραση είναι σε απλή γλώσσα για πιο ευρεία κατανόηση):

{Σηµαντική σηµείωση: Τα πιο κάτω εφαρµόζονται αναλόγως των οικονοµικών
µεγεθών και των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, και
αναφέρονται εδώ για τη γενικότερη ενηµέρωση σας. Για την εφαρµογή τους
συστήνεται ιδιαίτερα η λήψη έγκυρης επαγγελµατικής συµβουλής από
επαγγελµατικό οίκο που εξειδικεύεται σε θέµατα διεθνούς φορολογίας,
όπως η Focus Business Services}
(α) «∆ΥΝΑΤΗ» ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ / STRONG TAX RESIDENCE
Η φορολογική κατοικία είναι η πρώτη και η πιο σηµαντική άµυνα ενός
σχεδιασµού.
Παίρνουµε για παράδειγµα την Κυπριακή εταιρεία. Βάσει της διακρατικής
σύµβασης Ελλάδος – Κύπρου (που είναι υπερνοµοθετική – υπερισχύει της
τοπικής φορολογικής νοµοθεσίας στην Κύπρο & στην Ελλάδα) καθώς και της
φορολογικής νοµοθεσίας της Κύπρου ∆ΕΝ επαρκεί απλώς η εγγραφή –
σύσταση εταιρείας στη Κύπρο για να είναι µία εταιρεία και φορολογικός
κάτοικος Κύπρου και να απολαµβάνει τα πλεονεκτήµατα της Κυπριακής
νοµοθεσίας. Σε αυτό το σηµείο (κριτήρια για φορολογική κατοικία νοµικών
προσώπων στην Κύπρο) η Κυπριακή νοµοθεσία έχει αλλάξει πρόσφατα (2003) µε
την ένταξη στην ΕΕ.
Ο στόχος συνήθως είναι να εξασφαλιστεί η φορολογική κατοικία στην
Κύπρο γιατί χωρίς αυτήν δεν µπορούµε να εκµεταλλευτούµε τα
πλεονεκτήµατα της Κυπριακής φορολογικής νοµοθεσίας και των
φορολογικών συµβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει
συνάψει η Κύπρος µε άλλα κράτη. Επίσης, εάν δεν εξασφαλιστεί τότε το
µόνο σίγουρο είναι ότι ως φορολογική κατοικία – κράτος µε δικαίωµα
φορολόγησης (βάσει νόµου / διακρατικών συµβάσεων) θα οριστεί η χώρα
υψηλής φορολογίας (π.χ. η Ελλάδα) και τα κέρδη της εγγεγραµµένης στην
Κύπρο εταιρείας πρακτικά θα φορολογηθούν στην Ελλάδα!
Τι είναι η φορολογική κατοικία; Πως διασφαλίζεται;

Η Περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµος (118/02 όπως τροποποιήθηκε)
καθορίζει ότι «φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου είναι εταιρείες των οποίων ο
έλεγχος και διεύθυνση ασκούνται στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία». Ο νόµος είναι
«σιωπηρός» σε αυτό το σηµείο και δεν ορίζει το τι είναι «έλεγχος και διεύθυνση».
Από σχετική νοµολογία και από επίσηµη καθοδήγηση τα δεδοµένα της κάθε
περίπτωσης θα εξετάζονται ξεχωριστά αλλά σαν µίνιµουµ πρέπει τουλάχιστον
(εδώ βλέπε & «σηµαντική σηµείωση» πιο πάνω) να διασφαλίζονται:
1.

Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Η πλειοψηφία των µελών του
∆Σ να είναι άτοµα ή εταιρείες που είναι µόνιµοι κάτοικοι Κύπρου.
2.
Ο τόπος διεξαγωγής των συνεδριάσεων του ∆Σ: ∆ιεξαγωγή πάντα στην
Κύπρο σε χώρους που είναι επαρκώς διαµορφωµένοι, στελεχωµένοι &
εξοπλισµένοι για αυτό το σκοπό, µε στοιχεία (λεπτοµερή πρακτικά συνεδριάσεων
που είναι συνταγµένα επαγγελµατικά, αποδεικτικά στοιχεία όπως αεροπορικά
εισιτήρια µη Κύπριων διευθυντών, τιµολόγια ξενοδοχείων για διαµονή στην
Κύπρο κλπ. – σηµ. οι χώροι ξενοδοχείων δεν κρίνονται ως επαρκώς
διαµορφωµένοι, στελεχωµένοι & εξοπλισµένοι για αυτό το σκοπό!).
3.
Απουσία στοιχείων ως προς το αντίθετο! ∆ηλαδή, προς το ότι ο
έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται εκτός Κύπρου (π.χ. γενικά πληρεξούσια
αορίστου χρόνου εις όφελος Έλληνα κ.ά.) ή στοιχεία ότι η εταιρεία είναι απλώς
«βιτρίνα» / εικονική οντότητα ή στοιχεία που να υπονοµεύουν την οντότητα της
εταιρείας σαν νοµικό πρόσωπο (π.χ. µη επαρκή λογιστικά βιβλία & στοιχεία που
δεν τηρούνται σωστά, µη πληρωµή φόρου, µη έγκαιρη υποβολή φορολογικών
δηλώσεων, µη σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων ανεπαρκή πρακτικά Γ.Σ. /
∆.Σ., υπάρχει δεσπόζουσα µετοχική επιρροή που να επισκιάζει την εξουσία του
∆Σ κ.ά.)
Άλλη µια σηµαντική διάσταση είναι η χρηµατική καταβολή φόρου. Είναι αυτό στο
οποίο υστερούν οι εταιρείες που είναι συστηµένες σε φορολογικούς παράδεισους
(του «0% φορολογίας»). Χωρίς πληρωµή κάποιου φόρου είναι δύσκολο να
αποδείξουµε φορολογική κατοικία σε κάποιο κράτος, ακόµα και στην Κύπρο (π.χ.
εταιρεία µε κάποια µεγέθη αλλά που για σειρά ετών (για κάποιο λόγο!) δεν
παρουσιάζεται / πληρώνεται κανένας φόρος!!!).
Είναι σηµαντικό σε αυτό το σηµείο να αναφέρουµε ότι συστήνεται
ιδιαίτερα η λήψη έγκυρης επαγγελµατικής συµβουλής από
επαγγελµατικό οίκο που εξειδικεύεται σε θέµατα διεθνούς φορολογίας
ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΒΑΣΗ για να διασφαλίζεται η φορολογική κατοικία και κατ’
επέκταση τα φορολογικά πλεονεκτήµατα.
(β) ΥΠΑΡΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / BUSINESS - ECONOMIC

PURPOSE

Εδώ πρέπει να φαίνεται καθαρά ο οικονοµικός λόγος ύπαρξης και λειτουργίας της
εταιρείας π.χ. να αποφεύγονται εταιρείες που εµφανίζουν µόνο ζηµιές ή εταιρείες
που έχουν µόνο έσοδα (χωρίς έξοδα) κλπ.
(γ) ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ / SUBSTANCE
Ειδικότερα για πολύ υψηλά κέρδη, συστήνεται όπως διαθέτουν κάποιας µορφής
εγκατάσταση, εξοπλισµό και προσωπικό στην Κύπρο (πάντα συστηνόταν από τον
οίκο µας για εταιρείες µε υψηλά κέρδη), ιστοσελίδα, συνδροµή σε επιµελητήρια
κλπ.. Εδώ υπάρχουν και επιλογές «χαµηλού κόστους» που επιτυγχάνουν το
στόχο του πελάτη για «ενίσχυση» της αξιοπιστίας της Κυπριακής του
εταιρείας…Εδώ συστήνω ανεπιφύλακτα την οποιασδήποτε µορφή ενίσχυσης της
αξιοπιστίας των εταιρειών σας (ο προϋπολογισµός του κόστους για βασική
εγκατάσταση, εξοπλισµό και προσωπικό αρχίζει από 15.000 - 20.000 ΕΥΡΩ το
χρόνο µε οφέλη όµως που υπερβαίνουν κατά πολύ αυτό το ποσό, ιδιαίτερα για
εταιρείες µε πολύ υψηλά κέρδη που έχουν σηµαντικότατο φορολογικό όφελος να
…«προστατεύσουν»).
Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινήσεις για την περίπτωση σας παρακαλώ
επικοινωνήστε µαζί µας.

(Ο οίκος µας εξειδικεύεται και θεωρείται ένας από τους καλύτερους στην
Κύπρο στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για το (α), (β) και (γ) πιο
πάνω προς διεθνείς εταιρείες, χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και
πολυεθνικές εταιρείες)
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΣΗΜΕΙΩΣΗ): Οι πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν newsletter είναι αποκλειστικά για ενηµερωτική χρήση, χωρίς εγγύηση για την
ακρίβεια τους & δεν συνιστούν επαγγελµατική συµβουλή/ες ή/και καθοδήγηση που
συνιστούµε να πάρετε πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια…
Όπως πάντα, συστήνουµε τη λήψη επαγγελµατικών συµβουλών από εξειδικευµένους
επαγγελµατίες πριν τη λήψη αποφάσεων. Η παρούσα ενηµέρωση ∆ΕΝ αποτελεί
τέτοια συµβουλή, έχει αποκλειστικά ενηµερωτικό σκοπό, δεν εγγυόµαστε την
ακρίβεια του περιεχοµένου και δεν φέρουµε καµία ευθύνη προς τον αναγνώστη η
οποιοδήποτε τρίτο.
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Θεσσαλονίκη µε τον Πρόεδρο του οµίλου µας κ. Κοτσοµύτη παρακαλώ καλέστε
στο 210-7470 303 (***κεντρικό τηλέφωνο για συναντήσεις Ελλάδος***)

