Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (CYPRUS HOLDING COMPANY) H «ναυαρχίδα του Κυπριακού στόλου». Η πιο δηµοφιλής χρήση της Κυπριακής
Εταιρείας για επενδύσεις – συµµετοχές σε άλλες εταιρείες. Πως η Ολλανδία, το
Λουξεµβούργο, η Ελβετία και άλλες «παραδοσιακές δικαιοδοσίες» έχουν
αποκτήσει τώρα ένα νέο ανταγωνιστή µε πολλά πλεονεκτήµατα...
Οι Κυπριακές εταιρείες χρησιµοποιούνται ως «ενδιάµεσες» εταιρείες συµµετοχών
για επενδύσεις σε Ευρωπαϊκές χώρες ή/και χώρες µε τις οποίες η Κύπρος έχει
συνάψει σύµβαση αποφυγής διπλής φορολογίας.
Από φορολογικής άποψης η Κύπρος αποτελεί την κορυφαία δικαιοδοσία για
εταιρείες συµµετοχών.
Χρήσεις:
(1)

(2)

Ως «ενδιάµεσες» θυγατρικές εταιρειών / οµίλων που ενδιαφέρονται για
την ελαχιστοποίηση των «φορολογικών διαρροών» κατά τον επαναπατρισµό των
αποδόσεων των επενδύσεων τους εκµεταλλευόµενοι το ευνοϊκό φορολογικό
καθεστώς και τις διακρατικές συµβάσεις της Κύπρου.
Ως το (1) πιο πάνω αλλά ως «ενδιάµεσες» θυγατρικές εταιρειών PHC
(personal holding companies - βλέπε 7. πιο πάνω) για επενδύσεις φυσικών
προσώπων - για άτοµα µε υψηλά εισοδήµατα ή/και µεγάλη περιουσία («high net
worth individuals»).
Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα της Κύπρου είναι:
α. Μεγάλο & εξαιρετικά προνοµιούχο δίκτυο διακρατικών φορολογικών
συµβάσεων
β. Πρόσβαση στις φορολογικές κοινοτικές οδηγίες
γ. Φοροαπαλλασσόµενα µερίσµατα εξωτερικού & εσωτερικού
δ. ∆εν υπάρχει φόρος υπεραξίας ή µεταβίβασης (εκτός για πώληση Κυπριακών
ακινήτων)
ε. ∆εν υπάρχουν φόροι παρακράτησης σε εξερχόµενα µερίσµατα, τόκους,
δικαιώµατα
στ. …πλήρης σύνοψη πλεονεκτηµάτων θα βρείτε στα έντυπα µας πιο κάτω
(αγγλικά)
Έντυπα:
Cypriot holding companies
Cypriot Investment Structures
Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινήσεις για την περίπτωση σας παρακαλώ
επικοινωνήστε µαζί µας.

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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*ΚΛΙΚ Ε∆Ω ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ FBS ΓΙΑ
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ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ & ΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΑΣ*

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
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«DOWNLOADS» ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ & ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ NEWSLETTERS
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Click για τα online έντυπα µας:
Why Cyprus: A brief summary of Cyprus’s advantages…
Cypriot holding companies

Cypriot Investment Structures
Cypriot Trading Structures
FBS Profile & Services

Για διευθέτηση συνάντησης (χωρίς χρέωση) στη Λευκωσία, Αθήνα ή
Θεσσαλονίκη µε τον Πρόεδρο του οµίλου µας κ. Κοτσοµύτη παρακαλώ καλέστε
στο 210-7470 303 (***κεντρικό τηλέφωνο για συναντήσεις Ελλάδος***)

