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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ – SCROLL ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ – ΝΕΕΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ (ΠΟΛΥ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ) ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΣΕ 
ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

 

KAI ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ: ΜΑΛΤΕΖΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ή – 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ Ή ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ (ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΙ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ 
ΗΔΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

23/3/2013 – www.fbsmalta.com / www.fbscyprus.com  
 

ΛΥΣΕΙΣ (Α ΚΑΙ Β ΠΙΟ ΚΑΤΩ): 
 

Α. ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗ 
Ή 

Β. «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ Ή ΑΛΛΕΣ 
ΧΩΡΕΣ»  

… ΣΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΗΔΗ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗ 
 

** ΚΑΝΤΕ SCROLL ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ** 

 
 

Α. ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ (σε 10 εργάσιμες ημέρες) 
(δεν περιλαμβάνονται επιπλέον έξοδα πιστοποιήσεων εγγράφων ή/και 
επιπλέον εργασίες από τις κανονικές που τυχόν ζητηθούν από νομικά τμήματα 
τραπεζών για ειδικές περιπτώσεις πελατών) 
 
Εταιρικοί λογαριασμοί με internet banking – 375 ΕΥΡΩ (πιστωτικές / 

http://www.fbsmalta.com/
http://www.fbscyprus.com/
mailto:enquiries@fbsmalta.com?subject=Existing%20client%20-%20open%20bank%20account%20in%20Malta
mailto:enquiries@fbsmalta.com?subject=Existing%20client%20-%20Set%20up%20Newco%20in%20Malta


 

χρεωστικές κάρτες επιπλέον 145 ΕΥΡΩ) 
 
Προσωπικοί λογαριασμοί – 195 ΕΥΡΩ 
 
*** Σημειώνεται ότι ο Οίκος μας υπό την ιδιότητα του ως επίσημος 
αντιπρόσωπος (official introducer) τραπεζών σε αριθμό χώρων 
αναλαμβάνει και ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών στο Dubai 
(Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), Χονγκ Κονγκ, Ελβετία, Λετονία και 
αριθμό άλλων χώρων. 
 
Προτείνεται η Μάλτα λόγω του χαμηλού κόστους, ταχύτητα 
ανοίγματος λογαριασμού και του ισχυρού τραπεζικού συστήματος 
καθώς και τη διαφύλαξη του απόρρητου. *** 
 
 
Β. «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ Ή ΑΛΛΕΣ 
ΧΩΡΕΣ» (σε 10 εργάσιμες ημέρες) 
 
Βλέπε πιο κάτω για λεπτομέρειες 
 
Στην αρχή - 1250 ευρώ – Ιδρυτικά / «μεταφορά» εταιρείας - Μετατροπή της 
Κυπριακής εταιρείας σε holding και άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών της στη 
Μάλτα ΚΑΙ σύσταση νέας Μαλτέζικης εταιρείας, άνοιγμα τραπεζικών 
λογαριασμών στη Μάλτα και εγγραφή σε ΦΠΑ και Φόρο Εισοδήματος 

 
Ετησίως - 750 ευρώ για μητρική (Κυπριακή) + επιπλέον, το ίδιο κόστος όπως 
πληρωνόταν πριν για την παλιά Κυπριακή εταιρεία  

 
Σημαντική Σημείωση: 
 
Οι πιο κάτω όροι ισχύουν ΜΟΝΟ: 
 

1. Για υφιστάμενους πελάτες που λειτουργούν Κυπριακές εταιρείες και 
επιθυμούν μεταφορά τους στη Μάλτα. 

2. Για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα, έως 30 Απριλίου 2013. 
3. Για πελάτες που έχουν εξοφλήσει ΟΛΕΣ τις προηγούμενες οφειλές τους 

προς εταιρείες του ομίλου μας. 
 
Βασικές Αρχές 
 

- Η διατήρηση του, όσον το δυνατό, ίδιου επιπέδου αμοιβών που 
πληρώνουν τώρα οι πελάτες για την Κυπριακή τους εταιρεία και 
για τα έξοδα της Μαλτέζικης εταιρείας τους στο μέλλον ούτως ώστε να 
μην δημιουργηθεί θέμα σημαντικών επιπλέον εξόδων λειτουργίας για 



 

ίδιους όγκους εργασιών με αυτούς που συμφωνήθηκαν πριν για την 
παλιά Κυπριακή εταιρεία. Παραπάνω όγκοι θα χρεώνονται επιπλέον. 

- Τα χρήματα που πλήρωσαν προηγουμένως οι πελάτες για την 
Κυπριακή τους εταιρεία να μην «χάνονται» αλλά να μετρούν 
και για τα έξοδα της νέας Μαλτέζικης και για την ίδια χρονική 
περίοδο (π.χ. πελάτης πλήρωσε 2000 ευρώ για τα ετήσια έξοδα για 
την περίοδο 1/1/2013 – 31/12/2013 για την Κυπριακή του εταιρεία και 
τώρα θα συστήσει Μαλτέζικη. Σε αυτή την περίπτωση τα λεφτά που 
πληρωθήκαν πριν θα ισχύουν και για τα έξοδα της Μαλτέζικης έως 
31/12/2013 χωρίς να ζητηθούν επιπλέον χρήματα πριν και να 
επηρεαστεί αρνητικά η ρευστότητα του πελάτη. 

- Χρήση της παλιάς Κυπριακής εταιρείας σαν μητρική εταιρεία 
της Νέας Μαλτέζικης με το πολύ χαμηλό ετήσιο κόστος των 750 
ευρώ το χρόνο (απαιτούμενη εταιρική διάρθρωση η χρήση μητρικής 
εταιρείας για εξασφάλιση φοροαπαλλαγών και του χαμηλού (5%) 
εταιρικού φόρου στη Μάλτα) - έτσι αποφεύγονται τα έξοδα κλεισίματος 
της Κυπριακής  

 
Απαιτούμενη εταιρική διάρθρωση και έξοδα (για εξασφάλιση 
φοροαπαλλαγών και του χαμηλού (5%) εταιρικού φόρου στη 
Μάλτα) 

 
- Η μετατροπή της Κυπριακής εταιρείας σε holding και άνοιγμα 

τραπεζικών λογαριασμών της στη Μάλτα (για λήψη μερισμάτων από τη 
Μαλτέζικη θυγατρική στη Μάλτα) 

- Σύσταση νέας Μαλτέζικης εταιρείας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών 
στη Μάλτα και εγγραφή σε ΦΠΑ και Φόρο Εισοδήματος 

 
Αμοιβές 

 
Στην αρχή 
 
1250 ευρώ – Ιδρυτικά - Μετατροπή της Κυπριακής εταιρείας σε holding και 
άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών της στη Μάλτα ΚΑΙ σύσταση νέας 
Μαλτέζικης εταιρείας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στη Μάλτα και 
εγγραφή σε ΦΠΑ και Φόρο Εισοδήματος 
 
Ετησίως 
 
750 ευρώ για μητρική (Κυπριακή)  
+ επιπλέον, το ίδιο κόστος όπως πληρωνόταν πριν για την νέα Μαλτέζικη 
για τις πιο κάτω υπηρεσίες : 
 
 Λογιστικά  



 

 Προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος 
 Προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων 
 Υπηρεσίες nominee μετόχου, διευθυντή, γραμματέα και εγγεγραμμένου 

γραφείου 
 Διοικητική υποστήριξη μικρής διάρκειας 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ εργασίες που δεν αναφέρονται πιο πάνω και που θα 
χρεώνονται ξεχωριστά όπως (χωρίς περιορισμό) ΦΠΑ, πραγματικά έξοδα, 
φόρους, τέλη υπέρ τρίτων, πιστοποιήσεις, πληρεξούσια, συμβάσεις, 
φορολογικό σχεδιασμό, εργασίες που σχετίζονται με ΦΠΑ εκτός εάν 
περιλαμβάνονταν στην χρέωση πριν ΚΑΙ γενικό όγκους εργασιών πάνω από 
αυτούς που συμφωνήθηκαν πριν για την παλιά Κυπριακή εταιρεία. 

 
Το γραφείο μας στη Μάλτα 

 
Και οι δύο λύσεις υποστηρίζονται από το γραφείο μας στην Μάλτα 

(www.fbsmalta.com), το οποίο όπως γνωρίζετε λειτουργεί εδώ και αρκετά 
χρόνια τώρα και είναι πλήρη στελεχωμένο με αριθμό υψηλά καταρτισμένου 

προσωπικού και με επικεφαλής 2 ανώτερους συνέταιρους του Οίκου μας ( Dr. 
Adrian Vella – δικηγόρος, και Josianne Cascun – Chartered Accountant) και 
παρέχει όλο το φάσμα των αναγκαίων επαγγελματικών υπηρεσιών για τη 

σύσταση, λειτουργία και συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς Μαλτέζικων 
εταιρειών, εμπιστευμάτων. Σημειώνουμε ότι το τελευταίο δωδεκάμηνο το 
γραφείο μας κατατάσσεται σαν το πρώτο γραφείο στη Μάλτα με βάση το 

μηνιαίο αριθμό εγγραφών εταιρειών. 

 

Επιπρόσθετα, εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι είμαστε ο ΜΟΝΟΣ παροχέας 
τέτοιων υπηρεσιών που εποπτεύεται επίσημα κάτω υπό την άδεια των 

Μαλτέζικων εποπτικών αρχών Malta Financial Services Authority MFSA (το 
μόνο γραφείο με πλήρη άδεια λειτουργίας στη Μάλτα ΚΑΙ στην Κύπρο). 

Κανένα άλλος Κύπριος παροχέας δεν έχει αυτή την πλεονεκτική θέση στην 
Μάλτα, και το αντίστροφο, και πολλοί από αυτούς χρησιμοποιούν τον Οίκο 

μας για το Μαλτέζικο τους κομμάτι (είμαστε το μόνο γραφείο με πλήρη άδεια 
λειτουργίας στη Μάλτα ΚΑΙ στην Κύπρο και ως εκ τούτου σε καλύτερη θέση 
από άλλα γραφεία για τη σωστή, γρήγορη, ομαλή και πάνω από όλα χαμηλού 

κόστους υλοποίηση των πιο πάνω λύσεων). 

 

 

Το Κυπριακό μας γραφείο (www.fbscyprus.com) και η Focus 
Business Services 

Ο Όμιλος Focus Business Services (που στην πραγματικότητα ιδρύθηκε με 
αυτή την εμπορική επωνυμία το 1998) συνδυάζει πολλά χρόνια εμπειρίας στον 

http://www.fbsmalta.com/
http://www.fbscyprus.com/


 

ανάλογο τομέα και διοικείται από τον κ. Άρη Κοτσομύτη ο οποίος έχει 
αναγνωριστεί ως ένας εκ των κορυφαίων συμβούλων για τη διεθνή φορολογία 
στην Κύπρο. 

Βασική μας δραστηριότητα είναι η σύσταση και λειτουργία Κυπριακών και 
Μαλτέζικων εταιρικών δομών για διεθνείς πελάτες που αναζητούν να 
βελτιστοποιήσουν νόμιμα τη φορολογική τους θέση. 

O Όμιλος μας ανταποκρίνεται άμεσα και με ξεχωριστή ικανότητα, εστιάζοντας, 
αποκλειστικά στους διεθνείς πελάτες και τις διεθνείς εταιρικές δομές με 
παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν όλο το φάσμα που απαιτείται από τους 
διεθνείς πελάτες μας (νομικών, φορολογικών, λογιστικής, λογιστικού ελέγχου, 
πλήρεις υπηρεσίες σε εταιρείες – συμπεριλαμβανομένων. ” της υλικής 
υπόστασης” και ” των υπηρεσιών διαχείρισης και ελέγχου”). 

Παρέχουμε υπηρεσίες που καλύπτουν ΚΑΘΕ απαιτούμενη επαγγελματική 
εργασία για τη σύσταση – στάδιο ίδρυσης (σύσταση, άνοιγμα τραπεζικού 
λογαριασμού, απόδοση φορολογικού μητρώου και ένταξη στο ΦΠΑ) ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ για τη συνήθη συνεχιζόμενη συντήρηση και την καλή λειτουργία και 
συμμόρφωση της επιχείρησης (λογιστικά, τήρηση βιβλίων, φορολογικός 
έλεγχος, διοίκηση της επιχείρησης, τήρηση υποχρεωτικών βιβλίων, υπηρεσίες 
εκπροσώπησης, υπηρεσίες διαχείρισης κλπ). 

Η FBS είναι μια εντελώς ανεξάρτητη, αναγνωρισμένη και καθιερωμένη εταιρεία 
παροχής υπηρεσιών της Κύπρου για Φορολογικές Συμβουλές, Σύσταση 
Εταιρείας, Υπηρεσίες σε Καταπιστεύματα και Επιχειρήσεις , που παρέχονται 
αποκλειστικά σε διεθνείς πελάτες. 

Ωστόσο, εκτός από την Κύπρο και τη Μάλτα και μέσω ανταποκριτών μας, 
εξυπηρετούμε επίσης απόλυτα έναν επιλεγμένο αριθμό άλλων δικαιοδοσιών 
(υπεράκτιες και επάκτιες εταιρείες - όπως στο Ηνωμένο Bασίλειο, τις 
Βρετανικές Παρθένους Νήσους, Σεϋχέλλες και άλλες) και παρέχουμε 
ειδικευμένες διεθνείς φορολογικές συμβουλές). 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ – 23/3/2013 (ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) 

 

Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες  

 

Θέμα: Οικονομική κρίση στην Κύπρο – σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με τον 
τραπεζικό τομέα και εναλλακτικές λύσεις που προτείνουμε μέσω του γραφείου 
μας στη Μάλτα ( www.fbsmalta.com ) 

 

http://www.fbsmalta.com/


 

Όπως πιθανότατα θα πληροφορηθήκατε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ως 
αποτέλεσμα της εντονότατης πίεσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υπό 
συζήτηση ένα μικρό ¨κούρεμα¨ της τάξεως του 10% περίπου, πάνω στις 
τραπεζικές καταθέσεις που βρίσκονται στη Κύπρο κατά την 17 Μαρτίου 2013, 
καθώς και μία αύξηση του εταιρικού φόρου κατά 2,5% (από το 10% στο 
12,5%). 

 

Αυτές είναι αρνητικές εξελίξεις από πλευράς του τραπεζικού τομέα, αλλά είναι 
πραγματικά ασήμαντες για το φορολογικό καθεστώς της Κύπρου καθώς, εκτός 
του ότι η αύξηση του εταιρικού φόρου είναι πολύ χαμηλή σε μέγεθος (2.5%), 
ήδη οι πελάτες μας κάνουν χρήση του φορολογικού σχεδιασμού και στην 
πράξη πληρώνουν ένα πολύ χαμηλό αποτελεσματικό φορολογικό συντελεστή 
στην Κύπρο, που πρακτικά είναι χαμηλότερος του 1%.  

 

Σε κάθε περίπτωση, αυτή η εξέλιξη («κούρεμα» καταθέσεων) δεν είναι θετικό 
γεγονός για το κύρος της Κύπρου, διεθνώς. 

Στις 19/3/2013, το Κυπριακό κοινοβούλιο έχει καταψηφίσει το νομοσχέδιο που 
επιβλήθηκε από το Eurogroup για κούρεμα καταθέσεων.  

ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Στις 22/03/2013 η Κυπριακή Βουλή υπερψήφισε νομοσχέδια σε σχέση με τα 
πιο κάτω (αναφέρω μόνο αυτά που ενδιαφέρουν ξένους πελάτες): 

1. Λαϊκή Τράπεζα - … χρεοκοπία με τη μέθοδο της «καλής και 
κακής τράπεζας» 

Οι καταθέτες με καταθετικά υπόλοιπα πάνω από 100.000 ευρώ μαζί με τα 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια (κακά δάνεια) μένουν στην Λαϊκή «την κακή 
τράπεζα» και μπαίνουν σε διαδικασία εκκαθάρισης. Αυτό εκτιμάται να 
σημαίνει ότι οι καταθέτες θα πάρουν μόνο ένα ποσοστό από τα χρήματα 
τους (30 – 50%) σε βάθος χρόνου 5-10 χρόνια! Άρα είναι καταστροφικό 
για όσους πελάτες έχουν μεγάλες καταθέσεις στη Λαϊκή Τράπεζα. 

Σημειώνεται ότι υπάρχει πρόταση και για κούρεμα σε μεγάλες (>100.000) 
καταθέσεις της τάξεως του 20-25% στην Τράπεζα Κύπρου! Αναμένουμε 
την κατάληξη της συνεδρίας του Eurogroup αυτό το Σαββατοκυρίακο όπου 
θα παρθούν οι τελικές αποφάσεις.  

2. Εισαγωγή νομοθεσίας ελέγχου συναλλάγματος 

Η νομοθεσία ψηφίστηκε για να δώσει στην Κεντρική Τράπεζα απεριόριστη 
εξουσία να απαγορεύει την έξοδο κεφαλαίων με διάφορους τρόπους, χωρίς 



 

περιορισμό για να αποφευχθεί η μεγάλη εκροή καταθέσεων σο εξωτερικό 
και η κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι τα 
κεφάλαια πελατών δεν θα μπορεί να εξαχθούν παρά μόνο με κάποια όρια 
που δεν διευκρινίζονται στο παρόν στάδιο. 

Αυτή την στιγμή, ακόμη και  άλλες εξελίξεις είναι υπό συζήτηση και είναι πολύ 
ρευστό τι θα αποφασιστεί τελικά σαν σύνολο. 

Μόλις έχουμε τις τελικές αποφάσεις για άλλα θέματα, σας διαβεβαιώνω ότι θα 
σας ενημερώσω αναλυτικά για όλες τις εξελίξεις, με ηλεκτρονικό μήνυμα, 
έγκαιρα. 

Ωστόσο, όποιες και να είναι οι τελικές αποφάσεις, το αποτέλεσμα θα είναι μια 
προσωρινή (6 με 12 μήνες) έλλειψη αξιοπιστίας στο Κυπριακό Τραπεζικό 
σύστημα καθώς και πολλή δυσαρέσκεια απέναντι στην Κύπρο. 

 

Εν τω μεταξύ, πιο κάτω σας παραθέτουμε λύσεις που έχουν ΗΔΗ 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ από εκατοντάδες πελάτες μας οι οποίοι έλυσαν αυτό το 
πρόβλημα αποτελεσματικά για τα μέλλον. Οι λύσεις αυτές μπορούν να 
εφαρμοστούν ΑΜΕΣΑ μέσω του γραφείου μας στην Μάλτα, το οποίο είναι 
πλήρως στελεχωμένο με επικεφαλής 2 ανώτερους συνέταιρους του οίκου μας 
και παρέχει όλο το φάσμα των αναγκαίων επαγγελματικών υπηρεσιών. 
Επιπρόσθετα, εποπτεύεται επίσημα κάτω υπό την άδεια των Μαλτέζικων 
εποπτικών αρχών και είναι το μόνο γραφείο με πλήρη άδεια λειτουργίας στη 
Μάλτα ΚΑΙ στην Κύπρο. Οι Μαλτέζικες εταιρείες συστήνονται σε μία μέρα ενώ 
οι τραπεζικοί λογαριασμοί ανοίγονται μέσα σε 2-3 μέρες. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 

 

Συνεχίστε να χρησιμοποιήστε την Κύπρο (καθώς τα φορολογικά 
πλεονεκτήματα προς το παρόν παραμένουν) με άνοιγμα και την λειτουργία 
του εταιρικού τραπεζικού σας λογαριασμού) εκτός Κύπρου - μπορούμε να σας 
ανοίξουμε τραπεζικό λογαριασμό στη Μάλτα μέσα σε 7-10 εργάσιμες μέρες – 
για τους επόμενους λίγους μήνες μέχρις ότου επανέλθουμε σε κανονικές 
καταστάσεις και να έχουμε μια πλήρη επίγνωση της τελικής κατάστασης ή 
αντικαταστήστε τις Κυπριακές σας εταιρείες με Μαλτέζικες εταιρείες (η λύση 
αυτή είναι εφαρμόσιμη μέσα σε 10 ημέρες, με τραπεζικούς λογαριασμούς, 
όλες τις απαραίτητες εγγραφές και σε πολύ λογικό κόστος).  

 

Και οι δύο λύσεις υποστηρίζονται από το γραφείο μας στην Μάλτα 
(www.fbsmalta.com), το οποίο όπως γνωρίζεται λειτουργεί εδώ και αρκετά 
χρόνια τώρα και είναι πλήρη στελεχωμένο με επικεφαλής 2 ανώτερους 
συνέταιρους του Οίκου μας και παρέχει όλο το φάσμα των αναγκαίων 
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επαγγελματικών υπηρεσιών για τη σύσταση, λειτουργία και συμμόρφωση με 
νόμους και κανονισμούς Μαλτέζικων εταιρειών. 

 

Επιπρόσθετα, εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι είμαστε ο ΜΟΝΟΣ παροχέας 
τέτοιων υπηρεσιών που εποπτεύεται επίσημα κάτω υπό την άδεια των 
Μαλτέζικων εποπτικών αρχών (το μόνο γραφείο με πλήρη άδεια λειτουργίας 
στη Μάλτα ΚΑΙ στην Κύπρο). Κανένα άλλος Κύπριος παροχέας δεν έχει αυτή 
την πλεονεκτική θέση στην Μάλτα, και το αντίστροφο, και πολλοί από αυτούς 
χρησιμοποιούν τον Οίκο μας για το Μαλτέζικο τους κομμάτι (είμαστε το μόνο 
γραφείο με πλήρη άδεια λειτουργίας στη Μάλτα ΚΑΙ στην Κύπρο και ως εκ 
τούτου σε καλύτερη θέση από άλλα γραφεία για τη σωστή, γρήγορη, ομαλή 
και πάνω από όλα χαμηλού κόστους υλοποίηση των πιο πάνω λύσεων). 

 

Ως εκ τούτου, είτε: 

 

1. Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε την Κυπριακή σας εταιρεία καθώς 
εξακολουθούν να παραμένουν τα φορολογικά της πλεονεκτήματα ΚΑΙ 
κάνετε τις τραπεζικές σας συναλλαγές εκτός Κύπρου. Σημειώνουμε ότι 
η αύξηση του εταιρικού φόρου δεν επηρεάζει τις μη εμπορικές εταιρείες 
όπως είναι οι εταιρείες συμμετοχών (holdings), οι εταιρείες κατοχής 
ακινήτων, οι εταιρείες κατοχής χαρτοφυλακίων και αγοραπωλησίας 
τίτλων καθώς και οι εταιρείες πνευματικής ιδιοκτησίας που λαμβάνουν 

δικαιώματα. 

 

Επικοινωνήστε με τον Ανδρέα Λάμπρου / enquiries@fbsmalta.com για 
εντολές ανοίγματος λογαριασμών της εταιρείας σας είτε για εσάς 
προσωπικά σε Μαλτέζικη Τράπεζα για την μεταφορά κεφαλαίων (όπως 
σας ενημέρωσα με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα πριν μερικές 
εβδομάδες). Αυτή αποτελεί μια συνήθης τακτική για εκατοντάδες 
πελάτες εδώ και πολλά χρόνια (Κυπριακή εταιρεία να λειτουργεί με 
τραπεζικό λογαριασμό σε άλλες χώρες, κυρίως Μάλτα, Αγγλία, Ελβετία, 

Dubai).  

 

Το τραπεζικό σύστημα στη Μάλτα είναι ένα από τα πιο φημισμένα και 

συντηρητικά στην Ευρώπη. 

 

Ή 

 

2. Επικοινωνήστε με την Έλενα Χαραλάμπους  / elena@cyprus-
managementservices.com, για την σύσταση καινούργιας Μαλτέζικης 
εταιρείας προς αντικατάσταση της Κυπριακής εταιρείας (5 % 
αποτελεσματικός φορολογικός συντελεστής πάνω στα κέρδη, 0% για 
εταιρείες συμμετοχών και εταιρείας είσπραξης δικαιωμάτων και 
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παρόμοιο καθεστώς με το Κυπριακό). Ειδικές χαμηλές τιμές (ως 
πλεονέκτημα για τους υφιστάμενους πελάτες μας) θα παραχωρηθούν, 
ούτος ώστε τα κόστη σας να παραμείνουν σε λογικά επίπεδα και όχι 

πολύ πάνω από τα υφιστάμενα σας κόστη. 

 

Πρακτικά, η Μαλτέζικη εταιρεία θα είναι θυγατρική τις υφιστάμενης 
Κυπριακής σας εταιρείας και όλες οι τραπεζικές εργασίες της 
διάρθρωσης θα γίνονται στη Μάλτα. Μπορείτε να πληροφορήσετε τους 
πελάτες σας και τους προμηθευτές σας, μέσω μία επιστολής, 
ενημερώνοντας τους ότι λόγω εσωτερικής αναδιάρθρωσης της 
επιχείρησης σας θα συνεχίσετε τις δραστηριότητες σας με μια 
καινούργια θυγατρική εταιρεία του group σας. Το όνομα της νέας 
Μαλτέζικης εταιρείας μπορεί να είναι το ίδιο με αυτό της υφιστάμενης 

σας Κυπριακής εταιρείας. 

 

Σημαντική Σημείωση: 

 

Οι τελευταίες εξελίξεις, δεν είναι θετικές για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα 
αλλά τουλάχιστον το φορολογικό καθεστώς διατηρεί τα πλεονεκτήματα του 
ΚΑΙ παρότι το «κούρεμα» το καταθέσεων είναι ένα επώδυνο μέτρο, είναι ένα 
εφάπαξ (one – off) μέτρο και το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και εγγυάται 
από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως 
αντάλλαγμα των μέτρων αυτών, εγγυάται την απεριόριστη ρευστότητα των 
Κυπριακών Τραπεζών όσο καιρό αυτό θα χρειαστεί (ως εκ τούτου κανένα 

ρίσκο για περεταίρω απώλειες καταθέσεων αλλά μια εφάπαξ ζημιά). 

 

Θα επανέλθω με νέα ενημέρωση προς εσάς, μόλις αποφασιστούν τα τελικά 

μέτρα και τεθούν σε ισχύ. 

 

Συνιστώ ψυχραιμία, υπομονή ΚΑΙ εμπιστοσύνη ότι θα σας υποστηρίξω, θα σας 
ενημερώσω, και θα σας συμβουλέψω κατάλληλα, όπως έκανα πάντα, μόλις 
οριστικοποιηθούν οι εξελίξεις. 

 

 

LATEST UPDATE ON THE BANKING AND FINANCIAL CRISIS IN 
CYPRUS – SROLL DOWN TO THE END OF THIS MESSAGE – NEW 

IMPORTANT DEVELOPMENTS (VERY UNFAVOURABLE) FOR 
DEPOSITORS OF CYPRUS BANKS 

 
 



 

EFFECTIVE SOLUTIONS: MALTESE COMPANIES OR - TEMPORARILY - 
BANK ACCOUNTS IN MALTA OR ANOTHER COUNTRY FOR CYPRUS 

COMPANIES  
 
 

SPECIAL (PRIVILEGED) FINANCIAL TERMS FOR CURRENT CLIENTS 
WHO USE CYPRUS COMPANIES FOR EFFECTIVE COMBATING OF THE 

TEMPORARY BANKING CRISIS IN CYPRUS  
 

23/3/2013 – www.fbsmalta.com / www.fbscyprus.com 
 

SOLUTIONS (A AND B BELOW): 
 

A. OPENING OF BANK ACCOUNTS FOR A CYPRUS COMPANY IN 
MALTA OR OTHER COUNTRIES 

CONTACT ANDREAS LAMBROU FOR THIS OPTION 
OR 

B. “TRANSFER OF A CYPRUS COMPANY TO MALTA OR OTHER 
COUNTRIES” 

… AT VERY LOW PRICES AND WITH NO LOSS OF MONEY FOR 
CLIENTS WHO ALREADY PAID FOR THE OLD CYPRUS COMPANY 

CONTACT ELENA CHARALAMBOUS FOR THIS OPTION  
 

** SCROLL DOWN TO READ THE LATEST UPDATE ON THE CYPRUS 
BANKING CRISIS ** 

 
A. OPENING OF BANK ACCOUNTS FOR A CYPRUS COMPANY IN 
MALTA OR OTHER COUNTRIES (in 10 working days) 
 
(does not include additional costs for the certification of documents and/or 
additional work over and above the regular work that may be requested from 
the legal departments for special cases of clients) 
 
Corporate accounts with internet banking – 375 EURO (credit/debit cards 
additional 145 EURO) 
 
Personal accounts – 195 EURO 
 
*** Important note – our Group, in its capacity as official introducer 
of banks in a number of countries, also undertakes the opening of 
bank accounts in Dubai (United Arab Emirates), Hong Kong, 
Switzerland, Latvia and a number of other jurisdictions. 
 
Malta is recommended due to the low cost, speed of account 
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opening, strong banking system as well as the safeguarding of 
anonymity. *** 
 
 
B.  “TRANSFER OF A CYPRUS COMPANY TO MALTA” OR OTHER 
COUNTRIES (in 10 working days) 
 
Please see details below 
 
In the beginning – 1250 EURO – Memorandum of incorporation / “transfer” of 
the company – Conversion of the Cyprus company to a holding and opening 
of bank accounts in Malta AND the incorporation of a new Maltese company, 
opening of bank accounts in Malta and registration with the VAT and Income 
Tax. 
 
Annual fee – 750 EURO for the parent (Cyprus) + additionally, the same cost 
as was paid before for the old Cyprus company. 
 
Important note: 
 
The terms below are applicable ONLY: 
 

1. To current clients who operate Cyprus companies and wish for their 
transfer to Malta. 

2. For a very limited time, until 30 April 2013. 
3. For clients who have settled ALL their pending invoices to the companies 

of our group. 
 
Basic Principles 
 

- The maintenance, as far as possible, of the current level of 
fees which clients pay currently for their Cyprus company and 
for the fees of their Malta company in the future so as not to create an 
issue of substantial extra costs for the same amount of work as those 
agreed before for the Cyprus company. Any extra work will be charged 
extra. 

- Money paid previously by clients for their Cyprus company will 
not be “lost” but will count for the cost of the new Maltese 
company for the same time span (e.g. a client who paid 2000 
EURO annual costs for the period 1/1/2013 – 31/12/2013 for his 
Cyprus company and now will incorporate a Maltese company. In this 
case the money which was paid previously will also apply for the cost 
of the Malta company up to 31/12/2013 without the client needing to 



 

pay anything extra so as not to affect negatively the clients’ liquidity). 
- Use of the old Cyprus Company as a holding company of the 

new Maltese company with the low cost of 750 EURO a year (the 
use of a holding company for the attainment of tax relief and the low 
(5%) corporate tax in Malta is a requisite corporate structuring) – thus 
avoiding the costs for closing of the Cyprus company. 

 
Requisite corporate structuring and costs (for attainment of tax 
relief and the low (5%) corporate tax in Malta / 0% for holding 
companies) 
 

- The conversion of the Cyprus company to a holding company and the 
opening of bank accounts in Malta (to receive dividends from the 
Maltese subsidiary in Malta) 

- Incorporation of a new Malta company, opening of bank account in 
Malta and VAT registration and income tax. 

 
Fees 
 
In the beginning  
 
1250 EURO – Memorandum of incorporation / “transfer” of the company – 
Conversion of the Cyprus company to a holding and opening of bank accounts 
in Malta AND the incorporation of a new Maltese company, opening of bank 
accounts in Malta and registration with the VAT and Income Tax. 
 
Annually 
 
750 euro for parent (Cyprus) 
+ plus, the same cost paid as before for the new Maltese company for the 
services set out below: 
 
 Accounting 
 Preparation and submission of Income Tax statements 

 Preparation of Financial Statements 
 Nominee shareholder, director, secretary and registered office services 
 Short time Management support 
 
NOT INCLUDED is work which is not mentioned above and which will be 
charged separately such as (but not limited to) VAT, real costs, taxes, third 
party fees, certifications, Power of Attorneys, contracts, tax planning, VAT 
related work, except where included in the charges mentioned prior AND 
general bulk of work over and above those agreed for the old Cyprus 
company. 



 

 
Our office in Malta 

 
Both of the above solutions are supported by our office in Malta 

(www.fbsmalta.com), which as you know has been operating for a few 
years now and is fully staffed with a number of high caliber staff and headed 

by 2 senior partners of our firm (Dr Adrian Vella – lawyer and Josianne 
Cascun – Chartered Accountant) and provides all aspects of the requisite 

professional services for the incorporation, operation and compliance with the 
laws and regulations of Maltese companies and trusts. We note that in the 
last twelve months our office has been ranked first in monthly company 

incorporations. 
 

Additionally, here I would like to note that we are the ONLY service provider 
of such services which is regulated officially under license of the Malta 

regulatory authority, Malta Financial Services Authority MFSA (the only office 
with full license in Malta AND Cyprus). No other Cyprus provider has this 

advantageous position in Malta, and vice versa, and many use our firm for the 
Malta part (we are the only office with full operation license in Malta AND 
Cyprus and thus in a better position than other firms for accurate, fast, 
smooth and, above all, low cost implementation of the above solutions). 

 
Our office in Cyprus (www.fbscyprus.com) and Focus 

Business Services 
 

The Focus Business Services Group (which in essence was founded under this 
trade name in 1998) combines many years of experience in the relevant 
sector and is headed by Mr. Aris Kotsomitis who has been recognized as one 
of the top advisors for international tax in Cyprus. 
 
Our basic activity is the formation and operation of Cyprus companies and 
Maltese corporate structures for international clients who are looking to 
legally perfect their tax position. 
 
Our Group responds directly with special skill, focusing exclusively on 
international clients and international corporate structures for the provision of 
services which cover all aspects required by our international clients (legal, 
tax, accounting, audit, full corporate services – including “substance” and 
“management and control services”). 
 
We provide services which cover EVERY requisite professional service for the 
formation – formation stage (formation, opening of bank account, granting of 
a tax record and entry to VAT) AS WELL AS the regular continuing 
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maintenance and good operation and compliance of the business (accounting, 
book keeping, tax audit, management of the business, keeping of requisite 
books, representation services, management services etc). 
 
FBS is a fully independent, recognized and established service provider 
company of Cyprus for tax advice, company formation, trust services and 
business which are exclusively provided to international clients. 
 
However, other than Cyprus and Malta and through our representatives we 
also service fully a selected number of other jurisdictions (offshore and 
onshore – such as the United Kingdom, the British Virgin Islands, the 
Seychelles and more) and offer specialized international tax advice. 
 

LATEST UPDATE ON THE BANKING AND FINANCIAL CRISIS IN 
CYPRUS – 23.03.13 

, 
Dear clients and associates, 
 
Re: Cyprus economic crisis - important developments regarding the banking 
sector and alternative solutions offered by our Malta office ( www.fbsmalta.com 

) 
 
As you are probably aware from the international media, as a result of intense 
EU pressure, a small 'haircut' of bank deposits around 10% in Cyprus as they 
stood on 17 March 2013 was being discussed as well as an increase of 2.5% 
on corporate tax from 10% to 12.5%. 
 
These are negative developments on the banking sector side but are 
really  insignificant on the tax regime side as, apart from the fact that the 
corporate tax rate increase is very small (2.5%), anyway, clients carry out tax 
planning and practically pay very low effective tax rates in Cyprus which are 
practically below 1%. 
 
In any case this is not good (deposit haircut) for the image of Cyprus 
internationally. 
 
On 19/3/2013, the parliament of Cyprus rejected the draft bill imposed by the 
Eurogroup for taxing deposits.   
 
UNFAVOURABLE DEVELOPMENTS 
 
On 22/3/2013, the parliament of Cyprus voted for legislation regarding the 
below (I am mentioning only those of interest to foreign clients): 
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1. Laiki Bank - …. bankruptcy via the method of “good and bad 
banks” 

 
Depositors with deposits above 100.000 euro, together with non 
performing loans remain in Laiki bank (the “bad” bank) and enter a 
liquidation procedure.  This is estimated to mean that depositors will 
receive only a fraction of their money (30-50%) in possibly 5-10 years!  So 
this is catastrophic for clients who have large deposits in Laiki bank. 
 
Note here that there is also a proposal for a haircut on large deposits 
(>100.000 euro) of 20-25% in Bank of Cyprus!  We are expecting the 
conclusion of the Eurogroup meeting this weekend where the final 
decisions will be made. 

 
2. Introduction of exchange control legislation 

 
The legislation was passed to allow Cyprus Central Bank unlimited power 
to prohibit transfer of funds abroad with various methods, without 
restriction to prevent a large outflow of deposits abroad and the collapse 
of the banking system.  This means that clients’ deposits will not be 
allowed to be transferred apart from some limits which are still not clear. 
 
At the moment other developments are still under discussion and it is 
unknown what the final outcome will be. 
 
As soon as we have the final decisions regarding other issues I ensure you 
that we I will inform you immediately regarding all developments.  

 
However, whatever the final proposals, the result will be that there will be a 
temporary (6-12 months) loss of faith in the Cyprus banking system as well as 
a lot of uncomfortable and ill feeling about Cyprus. 
 
In the meanwhile, the below are solutions ALREADY IMPLEMENTED  by 
hundreds of clients solving the problem at least for the future and can be 
implemented IMMEDIATELY via our Malta office, which is fully staffed with a 
number of high caliber staff and headed by 2 senior partners of our firm and 
provides all aspects of the requisite professional services. Furthermore, we 
are the ONLY service provider of such services which is regulated officially 
under license of the Malta regulatory authority, and is the only office with full 
license in Malta AND Cyprus. Malta companies are opened in 1 day and bank 
accounts in 2-3 days. 
 

SUMMARY OF ALTERNATIVES / SOLUTIONS 
 



 

Use Cyprus and do the banking (as the tax advantages for the time being 
remain in place) with the opening of a corporate bank account outside Cyprus 
- we can open a bank account in Malta for you In 7-10 days - for a few 
months until normality returns and to see what the final position is OR replace 
Cyprus with Malta companies ( this solution can be implimented in 10 
days  with bank accounts and all registrations and at a reasonable cost). 
 
Both solutions are supported by our Malta office (www.fbsmalta.com) 
which is a fully regulated and licensed practice and, as you know, has been 
operating for a number of years now, headed by 2 senior partners of our firm 
and provides all aspects of the requisite professional services for the 
incorporation, operation and compliance with the laws and regulations of 
Maltese companies. 
 
Additionally, here I would like to note that we are the ONLY service provider 
of such services which is regulated officially under license of the Malta 
regulatory authority, (the only office with full license in Malta AND Cyprus). 
No other Cyprus provider has this advantageous position in Malta, and vice 
versa, and many use our firm for the Malta part (we are the only office with 
full operation license in Malta AND Cyprus and thus in a better position than 
other firms for accurate, fast, smooth and above all low cost implementation 
of the above solutions). 
 
 
So, either 
 
1.       Continue using the Cyprus company as tax advantages are being 

maintained AND do the banking outside Cyprus. We note that the 
corporate tax rate increase does not affect non trading companies, 
such as holding, real estate holding, portfolio trading  or royalty 
companies.  

 
Contact Andreas Lambrou enquiries@fbsmalta.com to open Malta Bank 
Accounts  for your Cyprus company or yourselves and transfer funds 
(as per my email a couple of weeks ago). This has been normal 
practice anyway for hundreds of clients over the years (Cyprus 
company operating  with a bank account in other countries, mainly 
Malta,The UK, Switzerland, Dubai). The Malta banking system is one of 
the most sound and conservative in Europe. 

 
Or 
 
2.       Contact  Elena Charalambous / elena@cyprus-managementservices.com to 

open a brand new Malta company structure to replace the Cyprus 
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company ( 5% tax rate for  company profits, 0% for holding and 
royalty companies and a similar regime to Cyprus). Special low prices 
(as a benefit of being an existing client) will be applied so your costs 
are kept at reasonable levels and not much above current costs.  
Logistically the Malta trading company will be a subsidiary company of 
the old Cyprus company and all the banking will be done in Malta. You 
can advise your clients and suppliers via a letter informing them that, 
due to internal restructuring, business will be continued with the new 
group subsidiary. The company name in Malta can be the same as the 
Cyprus company name. 

 
 

Important note: 
 
This is not good news for the Cyprus Banking Sector but at least the tax 
regime is maintained  AND, although painful, the haircut of deposits is one-off 
and guaranteed so by EU who, as compensation guarantees unlimited 
liquidity to Cyprus banks as long as necessary (so no risk of further deposit 
losses but a one-off loss). 
 
I will revert as soon as the measures are finally agreed and enacted. 
 
I suggest patience AND trust that I will support, inform and advise you 
through this as i have always done and as soon as things happen. 
 
 

 

 


