
 

 

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ / ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
(«ΠΕΣ» Ή PERSONAL HOLDING COMPANIES “PHC”). Ο ενδεδειγµένος τρόπος 
συµµετοχής σε Κυπριακές εταιρείες ή άλλες εταιρείες / επενδύσεις  (προσφέρεται και 
για νοµική προστασία περιουσίας (asset protection) και προγραµµατισµό 
κληρονοµικών θεµάτων - θεµάτων διαδοχής (succession, estate - inheritance 
planning)…. 

 
(ΒΛΕΠΕ - ∆ΙΑΒΑΣΕ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ 6. ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΓΙΑ ΑΥΤΟ 
ΤΟ ΘΕΜΑ) 
 
O θεσµός των PHC ή ΠΕΣ που είναι παγκοσµίως ο πιο δηµοφιλής τρόπος για την 
κατοχή περιουσιακών στοιχείων. Συνήθως, οι PHC είναι συστηµένες σε χώρες 
µηδενικής φορολογίας.  Η Κυπριακή σας εταιρεία θα µπορούσε να είναι θυγατρική 
µιας PHC…ή ακόµα και οι παγκόσµιες σας επενδύσεις / εµπορικές δραστηριότητες 
να βρίσκονται άµεσα ή έµµεσα «κάτω» από µία PHC! 
 
Επιπλέον, είναι πλέον ενδεδειγµένη πρακτική για άτοµα µε υψηλά εισοδήµατα 
ή/και µεγάλη περιουσία («high net worth individuals») να χρησιµοποιούν τις PHC 
από µόνες τους ή και σε συνδυασµό µε ∆ιεθνή Ιδρύµατα ή/και Καταπιστεύµατα 
(στα οποία συνήθως συνεισφέρονται οι µετοχές των PHC) για να προστατεύουν 
την περιουσία τους να ρυθµίζουν θέµατα διαδοχής / κληρονοµιάς ή/και να 
ελαχιστοποιούν τη φορολογία τους. 
 
H PHC ενεργεί σαν ένα «φορολογικό / νοµικό δίχτυ προστασίας» που βρίσκεται 
µεταξύ των συµφερόντων τους και του φυσικού τους προσώπου - που είναι 
φορολογικός κάτοικος χώρας υψηλής φορολογίας. 
 
Οι PHC «συνδυάζονται» πολύ καλά µε τις Κυπριακές εταιρείες καθ’ ότι η Κύπρος 
είναι η µόνη χώρα χαµηλής φορολογίας στην ΕΕ που δεν επιβάλλει κανένα φόρο 
παρακράτησης ή άλλου είδους επιβάρυνση σε εξερχόµενα µερίσµατα, τόκους, 
δικαιώµατα προς φυσικά ή νοµικά πρόσωπα κάτοικους οποιαδήποτε χώρας 
ανεξάρτητα µε την ύπαρξη διακρατικής σύµβασης αποφυγής διπλής φορολογίας 
ή µε το γεγονός ότι η πληρωµή είναι προς offshore / εξωχώριες PHC. Έτσι  
αποφεύγονται όλες οι παρακρατήσεις φόρων σε εξερχόµενα εµβάσµατα, γεγονός 
που απλοποιεί τη λειτουργία των διαρθρώσεων που περιλαµβάνουν εξωχώριες / 
offshore PHC και Κυπριακές εταιρείες. 
 
Στην ενότητα 6. εξετάζουµε ένα παράδειγµα χρήσης των PHC. 
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Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινήσεις για την περίπτωση σας παρακαλώ 
επικοινωνήστε µαζί µου. 

 
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.  

 
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ (LINKS) 

 
*ΚΛΙΚ Ε∆Ω ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ FBS ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΗ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ)* 

 
ΚΛΙΚ Ε∆Ω ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ TO NEWSLETTER PLUS+ 

 
ΚΛΙΚ Ε∆Ω ΓΙΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΤΟΥ NEWSLETTER 

 
*ΚΛΙΚ Ε∆Ω ΓΙΑ MIA ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΕΘΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΜΕ 

ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΑΣ* 
 

*ΚΛΙΚ Ε∆Ω ΓΙΑ ∆ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΡΟΣΟΥΡΕΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ∆ΕΛΤΙΑ 
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 
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΛΟΥΤΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ …ΣΤΑ 
«DOWNLOADS» ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ & ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ NEWSLETTERS 
 

*ΚΛΙΚ Ε∆Ω ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΜΑΣ* 
 

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***) 

 
 

 


