ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΕΤΟΧΟΣ «ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΕΙ» ΤΑ ΚΕΡ∆Η ΠΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ; Η ενδιαφέρον απάντηση σε
αυτή τη «δηµοφιλή ερώτηση». Επίσης τελευταία εξέλιξη: «διασυνοριακή
µεταφορά τίτλων - χρηµάτων» µέσω του «Συστήµατος Άυλων Τίτλων της Κοινής
Πλατφόρµας των Χρηµατιστηρίων Αθηνών και Λευκωσίας»…
(ΒΛΕΠΕ - ∆ΙΑΒΑΣΕ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ 7. - Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ / ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ («ΠΕΣ» Ή
PERSONAL HOLDING COMPANIES “PHC”) - ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΘΕΜΑ)
Γιατί κάποιος να «µπεί σε τόσο κόπο» να οργανώσει µία ευνοϊκότερη φορολογία
όταν κατά τον τελικό «επαναπατρισµό» των κερδών υπό τη µορφή της διανοµής
των µερισµάτων µιας ξένης (π.χ. Κυπριακής) εταιρείας θα φορολογηθούν τα
µερίσµατα στην Ελλάδα;…

Το πρόβληµα κάποτε βρίσκεται στην ερώτηση και όχι στην απάντηση… (λύσεις
βλέπε και πιο κάτω «Personal Holding Companies”).
Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις είναι προτιµότερο να «αναβάλλεται» ή να
αποφεύγεται η διανοµή µερισµάτων στον τελικό δικαιούχο. Έτσι µε αυτό τον
τρόπο αναβάλλεται και η φορολογία στα µερίσµατα από τις φορολογικές αρχές
της χώρας φορολογικής κατοικίας του δικαιούχου των µερισµάτων (µέτοχου).
Ας εξετάσουµε τις πιο κάτω περιπτώσεις, Α & Β:

ΜΕΡΙΣΜΑ =
ΦΟΡΟΣ ΣΤΗΝ
ΧΩΡΑ ΦΟΡ.
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ …
ΣΗΜΕΡΑ!

ΤΕΛΙΚΟΣ - ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Ή
ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑ ΑΥΤΟΥ
%
ΣΥΜΜ.

PERSONAL HOLDING
COMPANY (Π.Χ. ΣΕΫΧΕΛΛΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ - PHP) «ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ»

∆ΑΝΕΙΟ ΣΕ
ΜΕΤΟΧΟ:
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ =
9% ΤΟΚΟΣ ΣΤΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
(ΠΟΥ
ΣΥΝΕΧΩΣ ΘΑ
∆ΙΟΓΚΩΝΕΤΑΙ)
Χ 15%!!!!

∆ΙΑΝΟΜΗ %
ΜΕΡΙΣΜΑ. ΣΥΜΜ.
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

∆ΙΑΝΟΜΗ
ΜΕΡΙΣΜΑ.

%
ΣΥΜΜ.

Β.
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

∆ΑΝΕΙΟ ΣΕ
ΜΕΤΟΧΟ: 0%
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΜΙΑ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

ΑΛΛΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧ
ΕΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙ
Σ ΣΕ
ΚΙΝΗΤΕΣ &
ΑΚΙΝΗΤΕΣ
ΑΞΙΕΣ (ΓΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΜΕΣΩ
ΑΛΛΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)

{Σηµείωση: Εδώ δεν θα ασχοληθούµε µε τις σχετικές κινήσεις των τραπεζικών
λογαριασµών (καθώς ανά πάσα στιγµή και χωρίς περιορισµό µπορούν να
µεταφερθούν ποσά στους προσωπικούς λογαριασµούς των δικαιούχων) αλλά µε
τον νοµικό / λογιστικό χειρισµό των ποσών}
Περίπτωση Α.:
Ο πελάτης συµµετέχει (µε ανωνυµία πολλές φορές) στην Κυπριακή εταιρεία «κατ’
ευθείαν» κατέχοντας ο ίδιος τα δικαιώµατα της εταιρείας.
Ο πελάτης σε αυτή την περίπτωση είτε 1. επανεπενδύει µέσω της Κυπριακής
εταιρείας τα κέρδη του σε κινητές ή ακίνητες αξίες, είτε 2. τα εισπράττει από την
εταιρεία και λογιστικοποιούνται σαν δάνειο από την εταιρία προς τον εταίρο /
µέλος, είτε 3. τα διανέµει σαν µέρισµα.
Οι περισσότεροι πελάτες επιλέγουν το 2. (ο λόγος είναι ότι (α) το 1. δεν
ενδείκνυται καθώς οι επενδύσεις δεν προστατεύονται από τους εµπορικούς
κινδύνους / απαιτήσεις τρίτων όταν τοποθετούνται σε εταιρεία µε εµπορική
δραστηριότητα όπου οποιοσδήποτε πιστωτής µε απαιτήσεις από την εταιρεία
µπορεί να διεκδικήσει και την περιουσία της εταιρείας και (β) το 3. έχει αρνητικές
φορολογικές συνέπειες καθώς το µέρισµα αποτελεί φορολογητέα ύλη στην χώρα
φορολογικής κατοικίας του πελάτη και παραδοσιακά αποφεύγεται).

Το 2. όµως (δάνειο) έχει στην Κύπρο άλλα µειονεκτήµατα. Συγκεκριµένα
το ποσό του δανείου που χορηγείται από την εταιρεία προς τον δικαιούχο
θεωρείται από τις Κυπριακές φορολογικές αρχές ότι αποφέρει απόδοση υπό την
µορφή τόκων ίση µε 9% του κεφαλαίου… και αυτός ο τόκος φορολογείται µε
15% φορολογία (15% στη περίπτωση εισοδηµάτων από τόκους και όχι 10%
όπως στις άλλες περιπτώσεις).
Π.χ.
Κέρδη 150.000 ΕΥΡΩ
Εταιρικός φόρος 10% = 15.000
Κέρδη µετά φόρων = 135.000 (150,000-15,000)
…και αυτά τα εισπράττει ο µέτοχος σαν δάνειο
Επιβάρυνση ΕΤΟΥΣ (επιπλέον του εταιρικού φόρου) = 15% Χ 9% Χ 135,000 =
1,823 ΕΥΡΩ κάθε έτος
Συνολική φορολογική επιβάρυνση = 16,823 ΕΥΡΩ (11.22% …αντί
10%!)
{…υπόψη ότι το 135.000 θα προστεθεί στα κέρδη του επόµενου έτους κ.ο.κ.
διογκώνοντας ουσιαστικά το υπόλοιπο του δανείου και τους τόκους}
[Παρεµπιπτόντως 1.750 ΕΥΡΩ είναι το ετήσιο βασικό κόστος µίας
personal holding company … η οποία µπορεί να λύσει το πρόβληµα]
Έτσι υπάρχουν προβλήµατα µε όλες τις πιο πάνω επιλογές 1., 2., και 3..
Περίπτωση Β….η λύση:
Εδώ ο πελάτης συµµετέχει (µε ανωνυµία πολλές φορές) σε µία π.χ. Σευχέλλικη
εταιρεία (Seychelles IBC - 0% tax - µηδενικής φορολογίας) η οποία µε τη σειρά
της συµµετέχει στην Κυπριακή εταιρεία.

{Η Σεϋχέλλικη εταιρεία επιλέχθηκε εδώ ως παράδειγµα γιατί είναι και η µόνη
“offshore” δικαιοδοσία µε την οποία η Κύπρος υπέγραψε διακρατική σύµβαση
αποφυγής διπλής φορολογίας!, έχει ιστορικές σχέσεις µε την Κύπρο και γενικά
προσφέρεται σε συνδυασµό µε τις Κυπριακές εταιρείες και προτιµείται από την
πλειοψηφία των πελατών µας - επίσης λόγω κόστους καθώς είναι από τις
λιγότερο ακριβές offshore δικαιοδοσίες και λόγω µικρής γεωγραφικής απόστασης
από τη Κύπρο. Μπορούµε όµως να χρησιµοποιήσουµε και άλλες
δικαιοδοσίες για αυτό το σκοπό. ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Η
ΣΕΫΧΕΛΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΜΕΤΟΧΟΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ∆ΙΑΤΗΡΟΥΝ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΝΑ
∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ}
Κατ’ αυτό τον τρόπο, στο πιο πάνω παράδειγµα, κάθε χρόνο (α) διανέµονται
µερίσµατα από την Κυπριακή εταιρεία προς την Σευχέλλικη µε ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
φορολογική επίπτωση στην Κύπρο και τις Σεϋχέλλες (β) η Σεϋχέλλικη εταιρεία µε
τη σειρά της είτε δανείζει τον µέτοχο είτε επανεπενδύει τα κέρδη …χωρίς
φορολογική επίπτωση… (ούτε µερίσµατα που πρέπει να δηλωθούν!)
Μία επίσης δηµοφιλής παραλλαγή (για να συνδυάσει επιπλέον και

νοµική
προστασία περιουσίας (asset protection) και προγραµµατισµό κληρονοµικών
θεµάτων - θεµάτων διαδοχής (succession, estate - inheritance planning) είναι το
ίδιο σχήµα αλλά οι µετοχές τις Σεϋχέλλικης να συνεισφερθούν από τον µέτοχο σε
∆ιεθνές Ίδρυµα (Foundation) ή/και Καταπίστευµα (Trust).

Σε γενικές γραµµές παρόλο που η Κυπριακή εταιρεία είναι ίσως παγκοσµίως η
καλύτερη «all-rounder» επιλογή που επιτυγχάνει ταυτόχρονα πάρα πολλούς
στόχους (φορολογικού σχεδιασµού / προστασία περιουσίας / ανωνυµία κ.α.)
εντούτοις από την εµπειρία µου και λόγω της φύσης του αντικειµένου πολύ
σπάνια µία εταιρεία µόνο µπορεί να επιτύχει όλους αυτούς τους στόχους του
πελάτη. Γι’ αυτό είναι σύνηθες να χρειαζόµαστε 2 ή και περισσότερες οντότητες
/ εταιρείες.
Έντυπα:
Cypriot holding companies
Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινήσεις για την περίπτωση σας παρακαλώ
επικοινωνήστε µαζί µου.

Τελευταία εξέλιξη: «∆ιασυνοριακή µεταφορά τίτλων - χρηµάτων» µέσω
του «Συστήµατος Άυλων Τίτλων της Κοινής Πλατφόρµας των
Χρηµατιστηρίων Αθηνών και Λευκωσίας»…
Εδώ θέλω να σας ενηµερώσω για τις ενδιαφέρον δυνατότητες που πρόσφατα
είναι διαθέσιµες σε Έλληνες, µετά την έναρξη της λειτουργίας της Κοινής
Πλατφόρµας των Χρηµατιστηρίων Αθηνών και Λευκωσίας.
Ας εξετάσουµε ενδεικτικά µία υποθετική περίπτωση πελάτη του κ. Χ , µέτοχου
Κυπριακής εταιρείας που έχει προσωπικό τραπεζικό λογαριασµό σε Κυπριακή
τράπεζα (και εταιρικό λογαριασµό στην ίδια τράπεζα) και προσωπικό
χρηµατιστηριακό κωδικό τίτλων σε χρηµατιστηριακή εταιρεία στην Κύπρο
(συνήθως θυγατρική της τράπεζας) ΚΑΙ παράλληλα κωδικό σε άλλη
χρηµατιστηριακή εταιρεία στην Ελλάδα.
Π.χ.
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:
α. 100.000 ΕΥΡΩ µεταφέρονται από τον εταιρικό λογαριασµό στον προσωπικό
του κ. Χ
β. στη συνέχεια τα 100.000 ΕΥΡΩ µεταφέρονται από τον προσωπικό τραπεζικό
λογαριασµό του κ. Χ στο λογαριασµό του στην Κυπριακή χρηµατιστηριακή
εταιρεία
γ. µετά ο κ. Χ δίνει εντολές για αγορά τίτλων στο Κυπριακό Χρηµατιστήριο
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α:
δ. ο κ. Χ στη συνέχεια δίνει εντολές µεταφοράς των πιο πάνω τίτλων µέσω του
«Συστήµατος Άυλων Τίτλων της Κοινής Πλατφόρµας των Χρηµατιστηρίων
Αθηνών και Λευκωσίας» από τον Κυπριακό του κωδικό στον Ελληνικό του κωδικό
στην Ελλάδα
ε. Οι εντολή εκτελείται και οι Κυπριακοί τίτλοι εµφανίζονται στο λογαριασµό του
στην Ελλάδα
στ. Οι επενδύσεις ρευστοποιούνται και τα χρήµατα / προϊόν ρευστοποίησης είναι
πλέον …διαθέσιµα στην Ελλάδα!
Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινήσεις για την περίπτωση σας ή
πληροφορίες
για άνοιγµα χρηµατιστηριακού
λογαριασµού παρακαλώ
επικοινωνήστε µαζί µου.

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.
Έντυπα:
Cypriot holding companies
Cypriot Investment Structures

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
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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***)

