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Εισαγωγή
Η παρούσα έκδοση προετοιµάστηκε για αποκλειστική χρήση από τους πελάτες και
επίσηµους συνεργάτες της Focus Business Services (Cyprus) Ltd. και των
συνδεδεµένων εταιρειών της, έχει ενηµερωτικό χαρακτήρα και δεν αντικαθιστά
την σωστή επαγγελµατική συµβουλή που πρέπει να λαµβάνει ο πελάτης προτού
προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες. Εάν έχετε σοβαρό ενδιαφέρον για τη
σύσταση Κυπριακής εταιρείας (ή εταιρείας σε άλλη διεθνή δικαιοδοσία – κράτος)
στο άµεσο µέλλον επικοινωνήστε µαζί µας και ζητήστε µας συνάντηση στην
Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη για να συζητήσουµε µε εσάς, ή / και τους οικονοµικούς,
φοροτεχνικούς, νοµικούς σας σύµβουλους, τη δική σας εξειδικευµένη περίπτωση
και ανάγκες, να απαντήσουµε όλες τις ερωτήσεις σας, να σας υποβάλουµε
οικονοµική προσφορά για τις υπηρεσίες µας και να σας προµηθεύσουµε µε
σχετικό έντυπο υλικό.
Α Κ Κοτσοµύτης
BSc ACA ICPA (Cy)
Πρόεδρος & ∆νων Σύµβουλος

Σηµείωση: Focus Business Services - σύντοµο εταιρικό προφίλ
O όµιλος της Focus Business Services (FBS) είναι ένας αναγνωρισµένος
όµιλος παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών διεθνούς φορολογικού
προγραµµατισµού, συστάσεων και λειτουργίας - διαχείρισης εταιρειών
και άλλων νοµικών µορφών στην Κύπρο και διεθνώς καθώς και
υπηρεσιών αντιπροσώπευσης, trustee services και administration.
Η έδρα µας βρίσκεται στο κέντρο της Λευκωσίας και διαθέτουµε πλήρως
στελεχωµένα υποκαταστήµατα - γραφεία στην Ελλάδα (Αθήνα και
Θεσσαλονίκη) από το 1999. Επίσης διαχειριζόµαστε ένα µεγάλο δίκτυο
διεθνών συνεργατών που είναι δικηγόροι, λογιστές, φορολογικοί
σύµβουλοι, τραπεζίτες κλπ., που είναι ειδικοί στον τοµέα τους.
Ο οίκος µας είναι πολύ γνωστός στον ελληνικό επιχειρηµατικό κόσµο και
στον κλάδο της παροχής διεθνών επαγγελµατικών υπηρεσιών. Επίσης,
στην FBS και συγκεκριµένα στον ελεγκτικό οίκο του δικτύου A K
Kotsomitis Chartered Accountants έχει απονεµηθεί τον Ιούλιο του 2005 ο
τίτλος του "Gold Employer" ("Χρυσού Εργοδότη") από τον σύνδεσµο
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants, τον µεγαλύτερο
σύνδεσµο
επαγγελµατιών
λογιστών
στην
Ευρώπη.
Η Focus Business Services (Cyprus) Ltd. (δια µέσου του Προέδρου της κ.
Αρη Κοτσοµύτη) είναι Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΚυπροΕλλαδικού Επιχειρηµατικού Συνδέσµου (Μέρος του ΚΕΒΕ - Κυπριακού
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Εµπορικού

&

Βιοµηχανικού

Επιµελητηρίου).

Στελέχη - Συµµετοχές σε ∆ιεθνείς Επαγγελµατικούς Συνδέσµους
H FBS και τα στελέχη της διαθέτουν υψηλό βαθµό εξειδίκευσης και
εµπειρίας σε ένα ήδη σύνθετο, πολύπλοκο και δυναµικό κλάδο και είναι
πλήρη µέλη διεθνώς αναγνωρισµένων επαγγελµατικών συνδέσµων και
δικτύων.
∆ιοίκηση
Ο Πρόεδρος του οµίλου είναι ο Aρης Κοτσοµύτης BSc (London School of
Economics) ACA ICPA (Cy) TEP MoID που κατέχει τον τίτλο του

Chartered Accountant του Institute of Chartered Accountants of England
& WaleS. O Άρης διαθέτει 15ετη εµπειρία στον κλάδο και θεωρείται ένας

από τους πιο καταξιωµένους φορολογικούς συµβούλους στην Κύπρο και
στην Ελλάδα.

Άρης Κοτσοµύτης BSc ACA CPA TEP MoID
Chartered Accountant
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Συµµετοχές σε ∆ιεθνείς Επαγγελµατικούς Συνδέσµους:

ICAEW
ICPAC
ESKE
ACCA
ITPA
STEP
EATI
IFA
IoD
AOA

- The Institute of Chartered Accountants of England & Wales
- The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus
- The Board of Directors of the Cyprus-Greece Business
Association
- The Association of Chartered Certified Accountants (UK)
- The International Tax Planning Association
- The Society of Trust & Estate Practitioners
- The European - American Tax Institute
- The International Fiscal Association
- The Institute of Directors
- The Asia Offshore Association

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της
εταιρείας (www.fbsglobal.com - Ελληνικό Site ή www.fbscyprus.com International Site ) ή ζητήστε τα εταιρικά έντυπα από τα γραφεία µας.]
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«Πρόσκληση σε Συνάντηση ή Ενηµέρωση»

ΕΑΝ
Έχετε σοβαρό ενδιαφέρον σύσταση Κυπριακής εταιρείας (ή εταιρείας σε
άλλη διεθνή δικαιοδοσία – κράτος) στο άµεσο µέλλον τηλεφωνήστε µας
ΤΩΡΑ στο 210-7475 050-1 (κεντρικό τηλέφωνο για συναντήσεις Ελλάδος)
και ζητήστε µας συνάντηση στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη για να
συζητήσουµε µε εσάς, ή / και τους οικονοµικούς, φοροτεχνικούς, νοµικούς
σας σύµβουλους, τη δική σας εξειδικευµένη περίπτωση και ανάγκες, να
απαντήσουµε όλες τις ερωτήσεις σας, να σας υποβάλουµε οικονοµική
προσφορά για τις υπηρεσίες µας και να σας προµηθεύσουµε µε σχετικό έντυπο
ενηµερωτικό υλικό
Ή
Σε αυτό το στάδιο θέλετε απλώς µια γενικότερης φύσεως ενηµέρωση
για τις Κυπριακές Εταιρείες, τις επωφελείς χρήσεις τους και λεπτοµέρειες για τις
τελευταίες διατάξεις της Κυπριακής Εταιρικής και Φορολογικής Νοµοθεσίας
παρακαλώ είτε (α) διαβάστε αποσπάσµατα της ενηµερωτικής έκθεσης που
ακολουθεί, (β) περάστε από τα γραφεία µας (ώρες γραφείου) για να
προµηθευτείτε σχετικό έντυπο ενηµερωτικό υλικό, την µπροσούρα του οίκου
µας και ένα πλήρες «πακέτο ενηµέρωσης», (γ) επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας
στη διεύθυνση www.fbsglobal.com ή www.fbscyprus.com είτε και (δ)
επικοινωνήστε µαζί µου τηλεφωνικώς.
KAI ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Τηλεφωνήστε µας ΤΩΡΑ στο 210-7475 050-1 (κεντρικό τηλέφωνο για
συναντήσεις Ελλάδος) και ζητήστε µας συνάντηση στην Αθήνα ή τη
Θεσσαλονίκη για να µάθετε πώς εσείς και οι πελάτες σας µπορείτε να
κερδίσετε από το Πρόγραµµα Συνεργασίας [Οfficial Professional
Associates – Intermediaries Program (“PA Program”)]

Άρης Κοτσοµύτης ΒSc, ACA, ΙCPA (Cy)

Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
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1. Η Κύπρος ως ένα διεθνές χρηµατοοικονοµικό κέντρο
Με την άρση των διεθνών περιορισµών στη διακίνηση του κεφαλαίου,
παρατηρείται µια παγκόσµια τάση εισαγωγής χαµηλότερων φορολογικών
συντελεστών µε στόχο την προσέλκυση των κεφαλαίων αυτών. Οι διαφορές στη
φορολογία διαδραµατίζουν σήµερα ένα ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στη λήψη
αποφάσεων επιχειρηµατικής φύσεως και έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη
πολυάριθµων χρηµατοοικονοµικών κέντρων, όπως η Κύπρος, σε όλο τον κόσµο
τα οποία χρησιµοποιούν οι Έλληνες, ιδιαίτερα από το 1997 και µετά, στον διεθνή
φορολογικό σχεδιασµό τους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθµη λειτουργία ενός τέτοιου
χρηµατοοικονοµικού κέντρου είναι η ύπαρξη ενός ολοκληρωµένου και αξιόπιστου
θεσµικού πλαισίου το οποίο να παρέχει τη µέγιστη δυνατή ευελιξία αλλά,
ταυτόχρονα, να παρέχει την ασφάλεια που ένας υποψήφιος επενδυτής εύλογα
επιζητεί να εξασφαλίσει πριν από την διάθεση των κεφαλαίων του.
Ένα τέτοιο θεσµικό πλαίσιο είναι εκείνο της Κυπριακής Εταιρείας. Βασισµένο στο
αγγλοσαξονικό δίκαιο και υποστηριζόµενο από ένα αποτελεσµατικό δικαϊκό
σύστηµα, ένα ελκυστικό πλέγµα φορολογικών κινήτρων και διµερών διεθνών
συµβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες παραδοσιακά
φιλικές προς τους ξένους επενδυτές και ταγµένες στην υπηρεσία του πολίτη και,
γενικότερα, από µια ιδιαίτερα αναπτυγµένη επιχειρηµατική υποδοµή, έχει ήδη
καθιερωθεί διεθνώς, προσελκύοντας προς εγκατάσταση στην Κύπρο τόσο
µεγάλες πολυεθνικές όσο και µικρές «οικογενειακές» εταιρείες.
Το 2004, βάσει των επίσηµων στοιχείων που δηµοσίευσε το Υπουργείο
Εµπορίου (Τµήµα Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη), οι εγγραφές
Κυπριακών εταιρειών έχουν φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ.
Οι νέες
εγγραφές εταιρειών για το 2004 ανέρχονται σε 11.586 εταιρείες (&
1.848 έως 28/2/2005). Το προηγούµενο ρεκόρ καταγράφηκε το 2001 (9.432
εταιρείες). Το σύνολο των εγγεγραµµένων εταιρειών στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία
την 31/12/2004 είναι 125.361.
Η Κύπρος έχει διαφοροποιηθεί από άλλα χρηµατοοικονοµικά κέντρα στο ότι
επιβάλλει λογική φορολογία επί των κερδών (10%) έχοντας παράλληλα συνάψει
ένα µεγάλο δίκτυο συµβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας. ∆εν
συµπεριλαµβάνεται στους «φορολογικούς παράδεισους» ή τις «µη συνεργάσιµες
δικαιοδοσίες» («µαύρη λίστα») όπως αυτές καθορίστηκαν από τον Οργανισµό
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Έτσι η Κύπρος δεν έχει
υποστεί και δεν θα υποστεί οποιεσδήποτε διεθνείς κυρώσεις και έχει
χαρακτηριστεί ως µία από τις 6 πιο «συνεργάσιµες δικαιοδοσίεςχρηµατοοικονοµικά κέντρα» από τον ΟΟΣΑ.
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Η Κύπρος θεωρείται ενός «υψηλού-προφίλ» δικαιοδοσία που επιβάλλει
χαµηλούς φορολογικούς συντελεστές και προσφέρει ταυτόχρονα ένα ευρύ δίκτυο
συµβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας, συµπεριλαµβανοµένης και της
σύµβασης µε την Ελλάδα.
Οι φορολογικοί παράδεισοι, αν και προσφέρουν µηδενική φορολογία, υστερούν
σε αυτό το σηµείο και δεν προσφέρονται για υψηλού-επιπέδου συναλλαγές, λόγω
µεταξύ άλλων και της έλλειψης δηµόσιου αρχείου µετόχων-διευθυντών και
συµβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας.
Για τους πιο πάνω λόγους, η Κύπρος έχει σήµερα καθιερωθεί ως ένα διεθνούς
φήµης επιχειρηµατικό, χρηµατοοικονοµικό και εµπορικό κέντρο. Περί τις 80,000
διεθνείς επιχειρήσεις και ναυτιλιακές εταιρείες έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν µε
έδρα τους την Κύπρο, πολλές από αυτές Ελληνικών συµφερόντων. Αρκετές από
αυτές διαθέτουν τα δικά τους πλήρως δραστηριοποιηµένα και στελεχωµένα
γραφεία στην Κύπρο.
Τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα που προσφέρει η Κύπρος αναµφισβήτητα
αποφέρουν σήµερα καρπούς, ιδιαίτερα για τους Έλληνες.
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2. Η Κύπρος και η ένταξη της στην Ε.Ε.
Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 έχει
αναβαθµίσει σηµαντικά το ρόλο της σαν διεθνές επιχειρηµατικό κέντρο. Η
Κύπρος επιβάλλει τους χαµηλότερους συντελεστές εταιρικής φορολογίας στην
Κοινότητα, γεγονός που την έχει αναδείξει σαν ένα Ευρωπαϊκό επιχειρηµατικό
κέντρο που χρησιµοποιείται από Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
αλλά και από
επιχειρήσεις εκτός Κοινότητας που θέλουν να επενδύσουν ή να συναλλαχθούν
στην Ευρώπη.
Ο νέος φορολογικός νόµος, που αποτελεί τη τελική και επίσηµη «εναρµόνιση»
της Κυπριακής φορολογικής νοµοθεσίας µε την ευρωπαϊκή, έχει εγκριθεί από τους
ευρωπαίους εταίρους µας στις Βρυξέλλες και έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των
Αντιπροσώπων στις 15 Ιουλίου 2002. Η βασική αρχή της «εναρµόνισης» είναι η
κοινή βάση φορολόγησης των Κυπριακών Εταιρειών ανεξάρτητα του αν οι
µέτοχοι είναι Κύπριοι ή αλλοδαποί, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο «αθέµιτος
φορολογικός ανταγωνισµός» εντός της Κοινότητας.
Ο νέος φορολογικός νόµος (που σύντοµα εισέρχεται στον τέταρτο χρόνο
λειτουργίας του) αναβαθµίζει σηµαντικά το επίπεδο των Κυπριακών εταιρειών και
θέτει οριστικά τέλος στις αµφιβολίες ως προς το φορολογικό καθεστώς για τις
Κυπριακές εταιρείες. Από την 1η Ιανουαρίου 2003 καταργήθηκε το καθεστώς
offshore / «εξωχωρίων εταιρειών» που ίσχυε προηγουµένως. Όλες οι Κυπριακές
εταιρείες θεωρούνται από την 1η Ιανουαρίου 2003 ως εγχώριες εταιρείες. Ως εκ
τούτου από την 1η Ιανουαρίου 2003, (α) ο φορολογικός συντελεστής εταιρικού
φόρου που ισχύει για όλες τις Κυπριακές εταιρείες έχει οριστεί στο 10% επί των
καθαρών κερδών
- δεν προσφέρεται πλέον καµία ευνοϊκή φορολογική
µεταχείριση και (β) έχουν καταργηθεί οι περιορισµοί που ίσχυαν στις
δραστηριότητες των Κυπριακών εταιρειών ξένων συµφερόντων για
δραστηριότητες αποκλειστικά εντός Κύπρου – τώρα όλες οι Κυπριακές εταιρείες
ανεξαρτήτως µετοχικής σύνθεσης µπορούν να δραστηριοποιούνται εντός καθώς
και εκτός Κύπρου χωρίς την ανάγκη οποιασδήποτε ειδικής άδειας.
Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν παρακρατήσεις στα µερίσµατα που είναι πληρωτέα
σε αλλοδαπούς µετόχους και ότι υπάρχουν σηµαντικές φοροαπαλλαγές για
εισοδήµατα που πραγµατοποιούνται εκτός Κύπρου και που µειώνουν τον
αποτελεσµατικό συντελεστή φόρου εισοδήµατος, για µια εταιρία που
δραστηριοποιείται εκτός Κύπρου, σε επίπεδα κάτω του 10%, σε ορισµένες δε
περιπτώσεις και σε 0%.
Ο νέος φορολογικός νόµος έχει τύχει ιδιαίτερα θετικής αποδοχής από την
παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα καθώς και από τον Σύνδεσµο Εταιρειών
∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων της Κύπρου που επιδοκιµάζει τις θετικές εξελίξεις.
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Με το Νέο Φορολογικό Νόµο η Κύπρος διαθέτει ένα σύγχρονο φορολογικό
σύστηµα, πλήρως και επίσηµα αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον
ΟΟΣΑ , που παράλληλα προσφέρει σηµαντικότατα κίνητρα στους διεθνείς
επενδυτές.
Είναι φανερό ότι το µέλλον της Κύπρου ως ενός «υψηλού-επιπέδου» διεθνές
επιχειρηµατικό κέντρο, στην καρδιά της Ευρώπης, προδιαγράφεται θετικά.
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3. Η Κύπρος και τα κίνητρα της Κυπριακής Εταιρικής και Φορολογικής
Νοµοθεσίας
Οι Κυπριακές Εταιρείες ∆ιεθνών Επιχειρήσεων (ΚΕ∆Ε) είναι, µε βάσει τη νέα
φορολογία, απλά Κυπριακές Εταιρείες.
Από νοµικής άποψης, οι διεθνείς
επιχειρηµατικές οντότητες δεν διαφέρουν καθόλου από τις αντίστοιχες
επιχειρηµατικές οντότητες που είναι εγγεγραµµένες στην Κύπρο και ανήκουν σε
ντόπιους µόνιµους κάτοικους. Για την ακρίβεια, ο όρος «διεθνής» δεν είναι νοµική
έννοια, πρόκειται απλώς για µια περιγραφή που χρησιµοποιείται από τους
επαγγελµατίες για λόγους ευκολίας και προσδιορίζει τις επιχειρηµατικές οντότητες
που «ανήκουν σε αλλοδαπούς».
Τα σηµαντικά φορολογικά κίνητρα που προσφέρονται πλαισιώνονται µε την,
βάσει Νόµου, δυνατότητα της διατήρησης της πλήρους ανωνυµίας των
δικαιούχων των µετοχών των ΚΕ∆Ε καθώς και την πλήρη άρση των
συναλλαγµατικών περιορισµών στα τραπεζικά διαθέσιµα των ΚΕ∆Ε (εταιρικοί
τραπεζικοί λογαριασµοί) και των δικαιούχων τους (προσωπικοί λογαριασµοί).
Η Κύπρος, χάρη στη γεωγραφική της θέση και το µεγάλο δίκτυο διακρατικών
συµβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, είναι ένας ιδανικός χώρος
για την διεξαγωγή δραστηριοτήτων στις αγορές της Μέσης Ανατολής, της
Αφρικής και της Ευρώπης. Το γεγονός ότι η διεθνής επιχειρηµατική οντότητα που
λειτουργεί µε έδρα την Κύπρο υπόκειται σε φορολογία επί των κερδών της,
αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την προστασία της από τη νοµοθεσία ενάντια
στην φοροαποφυγή που εφαρµόζεται σε άλλα Κράτη συµπεριλαµβανοµένης και
της Ελλάδας (ν.3091/2002).
Τα κυριότερα κίνητρα των ΚΕ∆Ε συνοψίζονται πιο κάτω:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ
ΜΕΡΟΣ (8) ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ (ΠΡΟΣ ∆ΙΑΝΟΜΗ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΑΣ)

«(8) Summary of Cyprus’s incentives

[Τα φορολογικά και άλλα κίνητρα της Κύπρου (στην αγγλική γλώσσα)]»
•

Η εταιρική φορολογία είναι η χαµηλότερη στην ΕΕ (10% επί των καθαρών
κερδών)

•

Με τον κατάλληλο φορολογικό σχεδιασµό
περαιτέρω µείωσης της φορολογίας
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υπάρχουν

δυνατότητες

•

Οι Κυπριακές εταιρείες, βάσει της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας,
δεν είναι εξωχώριες (offshore ή «οφσόρ») εταιρείες. Οι Κυπριακές
εταιρείες είναι ευρωπαϊκές εγχώριες εταιρείες που δεν τελούν υπό
οποιοδήποτε καθεστώς καταπολέµησης από την Ελλάδα, την ΕΕ ή
τον ΟΟΣΑ

•

Τιµολόγια δαπανών και εξόδων από Κυπριακές εταιρείες αναγνωρίζονται
στα Ελληνικά βιβλία και εκπίπτουν από τα έσοδα των Ελληνικών
επιχειρήσεων (αποφεύγονται δηλαδή οι περιπλοκές των «offshore» /
εξωχώριων τιµολογίων – ν. 3091/2002 – που δεν εκπίπτουν)

•

οι Κυπριακές εταιρείες δεν υπόκεινται (απαλλάσσονται βάσει του άρθρου
15 π. 3) στον «ειδικό φόρο του 3%» που προβλέπεται από τον Νέο
Ελληνικό Φορολογικό Νόµο 3091/2002

•

πληρωµές από κυπριακές Ε∆Ε προς εξωχώριες, ως προς τη Κύπρο,
εταιρείες δεν επιβαρύνονται µε κανένα φόρο παρακράτησης ή καµία άλλη
επί πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση

•

η Κυπριακή Φορολογική Νοµοθεσία δεν περιέχει δυσµενείς διατάξεις για
συναλλαγές Κυπριακών εταιρειών µε «εξωχώριες» ή «offshore» εταιρείες

•

τα πιο πάνω αφήνουν σηµαντικές ευκαιρίες για φορολογικό σχεδιασµό µε

•

οι φορολογικές ζηµίες που δεν συµψηφίζονται µε κέρδη µέσα στο έτος
µπορούν να µεταφερθούν και να συµψηφιστούν µε µελλοντικά κέρδη, έπ’
αόριστων. Επίσης, φορολογικές ζηµίες µπορούν να συµψηφιστούν µε
κέρδη άλλης Κυπριακής εταιρείας του οµίλου µε τη οποία υπάρχει 75%
άµεση ή έµµεση µετοχική σχέση

•

απαλλάσσονται του εταιρικού φόρου, κέρδη που προέρχονται από τη
διάθεση τίτλων ή κέρδη από µόνιµη εγκατάσταση στο εξωτερικό ή
µερίσµατα από το εσωτερικό ή το εξωτερικό

•

οι αλλοδαποί δικαιούχοι των Κυπριακών εταιρειών δεν επιβαρύνονται µε
επιπλέον φόρους ή τέλη πέραν της εταιρικής φορολογίας επί των
φορολογητέων κερδών της εταιρείας

•

η δυνατότητα πραγµατοποίησης πληρωµών, µερισµάτων, τόκων και
δικαιωµάτων στο εξωτερικό χωρίς καµία φορολογική επιβάρυνση - φόρο
παρακράτησης σε συνδυασµό µε το ευρύ ∆ίκτυο Συµβάσεων Αποφυγής
∆ιπλής Φορολογίας και πρόσβαση στις Κοινοτικές Οδηγίες της άµεσης

τη χρήση «εξωχώριων» ή «offshore» εταιρειών σε συνδυασµό µε τις
Κυπριακές εταιρείες
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φορολογίας παραµένουν ένα πολύ δυνατό ατού για το κυπριακό τοµέα
διεθνών δραστηριοτήτων
•

επιτρέπονται οι χωρίς φορολογική
ενοποιήσεις και συγχωνεύσεις εταιρειών

•

πρόσβαση & χρήση των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών οδηγιών και των 40 (&
άλλες 39! Υπό διαπραγµάτευση στο παρόν στάδιο) διακρατικών
συµβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας, εκ των οποίων ιδιαίτερα
επωφελείς είναι αυτές που έχουν συναφθεί µε την Ρωσία, την Ανατολική
Ευρώπη & τις χώρες της Μέση Ανατολής

•

οι εταιρείες διαχείρισης πλοίων συνεχίζουν να φορολογούνται µε
συντελεστή 4,25%

•

πλήρης κατοχύρωση της ιδιοκτησίας & της ανωνυµίας των δικαιούχων
(προαιρετική ανωνυµία για κάθε µέτοχο ξεχωριστά) – τα στοιχεία των
ιδιοκτητών Κυπριακών εταιρειών δεν καταχωρούνται / δηλώνονται σε
καµία Κρατική αρχή – δηµόσιο αρχείο

•

πλήρης απελευθέρωση συναλλάγµατος – κανένας περιορισµός στην
διακίνηση κεφαλαίων και πληρωµών

•

ισχυρό τραπεζικό απόρρητο (ακρογωνιαίος λίθος της Κυπριακής Κρατικής
πολιτικής)

•

δυνατότητα δραστηριοποίησης εντός Κύπρου (στην Κυπριακή
αγορά) ή/και εκτός Κύπρου, χωρίς καµία επιπλέον άδεια

•

δυνατότητα εγγραφής στο Ευρωπαϊκό Μητρώο ΦΠΑ – σύστηµα
VIES

•

δυνατότητα ανοίγµατος γραφείου-εγκατάστασης στην Λευκωσία
ή άλλες πόλεις (και για διενέργεια και επιτόπιων συναλλαγών) για
να
δοθεί
αυξηµένη
«αξιοπιστία»
στο
φορολογικό
προγραµµατισµό του πελάτη που παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλά
επίπεδα κερδών της Κυπριακής Εταιρείας
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επίπτωση

αναδιοργανώσεις,

4. Οι χρήσεις των ΚΕ∆Ε
Οι ΚΕ∆Ε είναι ένα πολύτιµο εργαλείο στον φορολογικό σχεδιασµό στην Ελλάδα
και προσφέρεται για ένα ευρύ φάσµα οικονοµικών δραστηριοτήτων (για
ενδοκοινοτικές και µη ενδοκοινοτικές συναλλαγές) πχ.:
-Εισαγωγές – Εξαγωγές
-Παροχή πάσης φύσεως Υπηρεσιών
-∆ιενέργεια ∆ιεθνών Οδικών Μεταφορών εµπορευµάτων ή επιβατών
(διασυνοριακές µεταφορές & όχι εντός Ελλάδος)
-Ιδιοκτησία ακίνητης και κινητής περιουσίας
-Ιδιοκτησία και εκµετάλλευση πνευµατικών δικαιωµάτων / εµπορικών σηµάτων
-Επενδυτικές εταιρείες ή ιθύνουσες εταιρείες
-Ναυτιλιακά
Η Focus Business Services είναι στη διάθεση σας για να συζητήσει εµπιστευτικά
τη δική σας περίπτωση και τις δικές σας ανάγκες και να προτείνει νόµιµες και
αποτελεσµατικές λύσεις. Ενδεικτικά, µερικές (όχι όλες) από τις πολλές νόµιµες

χρήσεις - τις οποίες γνωρίζουν καλά και οι λογιστές-φοροτεχνικοί/
οικονοµικοί διευθυντές και οι νοµικοί σας σύµβουλοι - είναι οι εξής:
•

Η ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ Ε∆Ε - εισαγωγές: αγορά
εµπορευµάτων εξωτερικού από µία Κυπριακή ΕΠΕ και µεταπώληση στην
Ευρώπη (π.χ. στην Ελλάδα) - το κέρδος που προκύπτει στην Κύπρο
φορολογείται µε συντελεστή 10% αντί λ.χ. 35% στην Ελλάδα, δηλαδή
εξοικονοµείται 25% φόρου για τα «Κυπριακά κέρδη»! – ΓΙΑ ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
(ΚΑΙ ΜΗ ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ) ΕΜΠΟΡΙΟ

•

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Η
ΕΠΙΒΑΤΩΝ (διασυνοριακές µεταφορές & όχι εντός Ελλάδος)

•

Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ Ε∆Ε έχει ως αποτέλεσµα
τα κέρδη που πραγµατοποιούνται στην Κύπρο να φορολογούνται στο 10% !
(προσφέρεται για
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ παροχή υπηρεσιών, π.χ.
Πληροφορικής, Ίντερνετ, Ηλεκτρονικού Εµπορίου, Επενδυτικών
Υπηρεσιών, ∆ιαφήµισης, Μάρκετινγκ, Προώθησης Πωλήσεων,
∆ηµοσίων Σχέσεων, Έρευνας Αγοράς, πάσης φύσεως Συµβουλευτικών
Υπηρεσιών, Εξεύρεσης Προσωπικού, Λογιστικών και Φοροτεχνικών
Εργασιών κ.ο.κ).

•

Η Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ από την Κυπριακή
Ε∆Ε. - Η ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ / ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ – ROYALTIES (κέρδος που
- 12 -

προκύπτει στην Κύπρο φορολογείται στο 10%!)- µε τον νέο Νόµο οι
Κυπριακές Εταιρείες Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων θεωρούνται από τις πιο
ευέλικτες και φορολογικά αποτελεσµατικές παγκοσµίως
•

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ (HOLDING COMPANIES) – επίσης, µε τον νέο Νόµο οι

Κυπριακές Εταιρείες Συµµετοχών θεωρούνται από τις
ευέλικτες και φορολογικά αποτελεσµατικές παγκοσµίως.
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πλέον

5. ∆ιακρατικές συµβάσεις - η σύµβαση µε την Ελλάδα
Η Κύπρος έχει συνάψει συµβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας µε 40
χώρες, συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας. Ο σκοπός των συµβάσεων αυτών
είναι η αποφυγή διπλής φορολογίας εισοδήµατος που πηγάζει από οποιανδήποτε
από αυτές τις χώρες. Σύµφωνα µε τις συµβάσεις αυτές, φόρος που επιβάλλεται
στην µια χώρα δίνεται ως πίστωση στο φόρο που επιβάλλεται στην χώρα στην
οποία διαµένει ο φορολογούµενος, µε αποτέλεσµα ο φορολογούµενος να µην
επιβαρύνεται µε ψηλότερο φορολογικό συντελεστή από τον συντελεστή της
χώρας µε τον πιο ψηλό συντελεστή φόρου.
Επιπλέον, οι συµβάσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσµα την αποφυγή των
παρακρατήσεων στα εµβάσµατα προς και από την Κύπρο για τις διάφορες
µορφές εισοδήµατος.
Ειδικά για την Ελλάδα, η σύµβαση προβλέπει και
«χαριστικές πιστώσεις» που φθάνουν το 15% για εισοδήµατα από µερίσµατα
Κυπριακών Εταιρειών. Η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν υπογράψει σύµβαση για
αποφυγή διπλής φορολογίας. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τους συντελεστές
παρακράτησης φόρων που προνοεί η σύµβαση για τα διάφορα εισοδήµατα τα
οποία υπόκεινται σε παρακράτηση.

Μερίσµατα
Τόκοι
∆ικαιώµατα

Εισόδηµα που
εισπράκτηκε στην Κύπρο
%

Εισόδηµα που
πληρώθηκε από την
Κύπρο(3) %

25 (1), (4)
10, (4)
Μηδέν(2) , (4)

25 (3) , (4)
10 (3) , (4)
Μηδέν(2) , (4)

Σηµειώσεις
(1) Η σύµβαση προνοεί για παρακράτηση φόρου αλλά η νοµοθεσία στην
Ελλάδα δεν προνοεί για την παρακράτηση οπουδήποτε φόρουάρα µηδέν (0%).
(2) 5 τοις εκατόν πάνω σε δικαιώµατα κινηµατογραφικών ταινιών.
(3) Οι Κυπριακές διεθνείς επιχειρήσεις δεν παρακρατούν οποιοδήποτε φόρο
για τις πληρωµές που κάνουν - άρα µηδέν (0%).
(4) Μπορούν να εξαλειφθούν µε τη χρήση των Κοινοτικών Οδηγιών.
Αποφυγή διπλής φορολογίας στην Ελλάδα
Προσφέρεται χαριστική πίστωση στους Έλληνες επενδυτές η οποία είναι ιδιαίτερα
σηµαντική λαµβάνοντας υπόψη τα εκτεταµένα φορολογικά κίνητρα που
προσφέρει η Κύπρος. Χαριστική πίστωση παρέχεται για φόρους οι οποίοι θα ήταν
πληρωτέοι στην Κύπρο πάνω σε κέρδη ή τόκους αν δεν υπήρχαν φορολογικά
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κίνητρα. Χαριστική πίστωση παρέχεται επίσης για φόρους
παρακρατούνταν σε µερίσµατα αν δεν δίνονταν φορολογικά κίνητρα.

που

θα

Ως αποτέλεσµα της χαριστικής πίστωσης, µέρισµα το οποίο πληρώνουν
Κυπριακές εταιρείες στους Έλληνες ιδιοκτήτες τους δικαιούται φορολογική
απαλλαγή από όλους τους σχετικούς φόρους που δεν καταβάλλουν στην Κύπρο
λόγω των φορολογικών κινήτρων. Στην ουσία η Κυπριακή εταιρεία υπόκειται σε
φορολογία µε συντελεστή 10% αλλά οι µέτοχοι δικαιούνται φορολογικές
πιστώσεις ύψους 15%.

Η σύµβαση µε την Ελλάδα
Η διµερής Σύµβαση περί αποφυγής της διπλής φορολογίας µεταξύ Ελλάδας και
Κύπρου κυρώθηκε το 1968. Όπως και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις των διµερών
συµβάσεων, οι διατάξεις της υπερισχύουν των διατάξεων της εθνικής
φορολογικής νοµοθεσίας.
Η σύµβαση καλύπτει τους «φόρους εισοδήµατος» και, ειδικότερα, καλύπτει το
φόρο εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων ως και τους πρόσθετους
φόρους και τις λοιπές εισφορές που επιβάλλονται επί του εισοδήµατος εντός της
ελληνικής επικράτειας.
Βάσει των διατάξεων της σύµβασης «κάτοικος της Ελλάδος» σηµαίνει, µεταξύ
άλλων, οποιαδήποτε εταιρεία οι εργασίες της οποίας «διευθύνονται και
ελέγχονται» στην Ελλάδα.
Εν τούτοις, βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας, «επί αλλοδαπών επιχειρήσεων
λειτουργουσών υφ’ οιονδήποτε τύπον εταιρείας» οι οποίες «αποβλέπουν εις την
απόκτησιν οικονοµικών ωφεληµάτων, το κτώµενο καθαρόν εισόδηµα ή κέρδος εκ
πηγής κειµένης εν Ελλάδι, ως και το προκύπτον καθαρόν κέρδος εκ εν Ελλάδι
µονίµου εγκαταστάσεως της επιχείρησης», και µόνον, υπόκειται σε φόρο
εισοδήµατος νοµικών προσώπων.
Η σύµβαση Ελλάδας-Κύπρου ορίζει ότι «µόνιµη εγκατάσταση» σηµαίνει «σταθερή
επαγγελµατική εγκατάσταση» όπου οι εργασίες της επιχείρησης διεξάγονται στο
σύνολο τους ή µερικώς. Ειδικότερα, ο όρος «µόνιµη εγκατάσταση» περιλαµβάνει:
(α) έδρα διοικήσεως, (β) υποκατάστηµα, (γ) γραφείο, (δ) εργοστάσιο, (ε)
εργαστήριο, (στ) ορυχείο, λατοµείο ή άλλο τόπο εξόρυξης φυσικών πόρων, (ζ)
εργοτάξιο ή κατασκευή ή εργασία συναρµολόγησης.
Ο όρος «µόνιµη εγκατάσταση» ρητά δεν περιλαµβάνει:
(α) τη χρήση εγκαταστάσεων µόνο για το σκοπό αποθήκευσης, έκθεσης ή
παράδοσης αγαθών ή εµπορευµάτων,
- 15 -

(β) τη διατήρηση αποθέµατος αγαθών ή εµπορευµάτων για το σκοπό
αποθήκευσης, έκθεσης ή παράδοσης,
(γ) τη διατήρηση αποθέµατος αγαθών ή εµπορευµάτων για το σκοπό
επεξεργασίας από άλλη επιχείρηση,
(δ) τη διατήρηση σταθερής επαγγελµατικής εγκατάστασης µόνο για το σκοπό
αγοράς αγαθών ή εµπορευµάτων ή συγκέντρωσης πληροφοριών,
(ε) τη διατήρηση σταθερής επαγγελµατικής µόνο για το σκοπό διαφήµισης,
παροχής πληροφοριών, επιστηµονικών ερευνών ή αναλόγων ενεργειών οι οποίες
έχουν προπαρασκευαστικό ή επιβοηθητικό χαρακτήρα.
Παρά ταύτα – πάντοτε σύµφωνα µε τις διατάξεις της σύµβασης – το γεγονός ότι
µια εταιρεία , ενώ είναι κάτοικος του ενός εκ των συµβαλλοµένων κρατών,
ελέγχει ή ελέγχεται από µια εταιρεία κάτοικο άλλου κράτους ή διεξάγει εργασίες
στο κράτος (είτε µέσω µόνιµης εγκατάστασης είτε διαφοροτρόπως), από µόνο
του, δεν µπορεί «να καταστήση εκατέραν των εταιρειών µόνιµον εγκατάστασιν
της ετέρας».
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6.

Η διαδικασία εγγραφής Κυπριακής Εταιρείας
& εταιρικό δίκαιο

Η εταιρική νοµοθεσία της Κύπρου είναι ουσιαστική αντιγραφή του αγγλικού
εταιρικού δικαίου του 1948 (Companies Act, 1948).Οι γενικές διατάξεις του
νόµου είναι ανάλογες µε εκείνες του νόµου που διέπει τις ελληνικές ανώνυµες
εταιρείες χωρίς, όµως, να ενσωµατώνει τις πολλαπλές περιοριστικές διατάξεις της
ελληνικής νοµοθεσίας και, κυρίως, χωρίς να επιβάλλει γραφειοκρατικές
διαδικασίες αµφίβολης πρακτικής αξίας και χρησιµότητας.
Η κυπριακή εταιρεία, γνωστή ως «εταιρεία περιορισµένης ευθύνης» (limited
liability company ή, συντετµηµένα, Limited, Λίµιτεδ, Ltd ή Λτδ) έχει όλα τα
βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της ελληνικής ανώνυµης εταιρείας και,
κακώς, συγχέεται µερικές φορές µε την ελληνική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης
(ΕΠΕ) η οποία, ως γνωστόν, έχει ορισµένα χαρακτηριστικά της οµόρρυθµης
εταιρείας. Η χρησιµοποίηση της ορολογίας αυτής είναι, βέβαια, απόρροια της
επίδρασης του αγγλοσαξονικού δικαίου στην νοµοθεσία της Κύπρου.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της Κυπριακής Εταιρείας (εταιρεία περιορισµένης
ευθύνης δια µετόχων) θα µπορούσαν να συνοψισθούν ως εξής:
Σύσταση
Η εταιρεία συνίσταται µε την υπογραφή από τους ιδρυτές της (ή τους
εξουσιοδοτηµένους
αντιπροσώπους
τους)
του
ιδρυτικού
εγγράφου
(memorandum of association) και του καταστατικού (articles of association) της
εταιρείας, την κατάθεση των εγγράφων αυτών στον Έφορο Εταιρειών (Registrar
of Companies) και την εγγραφή της εταιρείας στο Μητρώο Εταιρειών (Register
of Companies). Η διαδικασία αυτή είναι ανάλογη µε εκείνη της ελληνικής
ανώνυµης εταιρείας µε τη διαφορά ότι τα έγγραφα αυτά δεν απαιτείται να
περιβληθούν τη µορφή του συµβολαιογραφικού εγγράφου και τα καταβαλλόµενα
τέλη και έξοδα είναι ουσιαστικά χαµηλότερα από τα προβαλλόµενα στην
περίπτωση της ελληνικής ανώνυµης εταιρείας. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της
διαδικασίας αυτής είναι επίσης ουσιαστικά µικρότερος, περιορισµένος σε µερικές
ηµέρες.
Έγκριση ονόµατος
Πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για την σύσταση µιας εταιρείας, είναι
απαραίτητη η εξασφάλιση έγκρισης από τον Έφορο Εταιρειών ότι το
προτεινόµενο όνοµα της υπό σύσταση εταιρείας γίνεται αποδεκτό. ∆εν είναι
δυνατή η αποδοχή από τον Έφορο ονόµατος το οποίο:
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•
•

είναι παρόµοιο µε το όνοµα υφιστάµενης εταιρείας,
θεωρείται παραπλανητικό (π.χ. αν το όνοµα µιας εταιρείας µε
περιορισµένους πόρους υποδηλώνει ότι εταιρεία διεξάγει εµπορικές
δραστηριότητες σε ευρεία κλίµακα ή σε ευρύ τοµέα δραστηριοτήτων)
υποδηλώνει µια βασιλική σχέση (π.χ. περιλαµβάνει λέξεις όπως “Royal”,
“King”, “Queen”, “Crown”, κτλ)
περιλαµβάνει µια από τις ακόλουθες λέξεις: “National”, “Corporation”,
“Commonwealth”, “Co-operative”.

•
•

Λαµβάνοντας υπόψη τους πιο πάνω περιορισµούς, συστήνεται η υποβολή στον
Έφορο δύο ή τριών ονοµάτων για έγκριση εκτός από την πρώτη επιλογή, καθώς
από πείρα έχει αποδειχθεί ότι µε τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η εξοικονόµηση
χρόνου και κόστους.
Καταχώρηση του Ιδρυτικού Εγγράφου και του Καταστατικού της
Εταιρείας
Για να τεθεί σε ισχύ η εγγραφή µιας εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθεί το
Ιδρυτικό Έγγραφο και το Καταστατικό της, τα οποία καταχωρούνται στα αρχεία
του Εφόρου Εταιρειών.
Ιδρυτικό Έγγραφο
Το Ιδρυτικό Έγγραφο περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
•
•

•
•
•

το όνοµα της εταιρείας µε τη λέξη «Λίµιτεδ» στο τέλος
την έδρα του εγγεγραµµένου γραφείου
τους σκοπούς της εταιρείας. Συστήνεται όπως οι σκοποί αυτοί είναι όσο
το δυνατό πιο ευρείς, ώστε να επιτρέπουν στην εταιρεία να διεξάγει
οποιαδήποτε δραστηριότητα, χωρίς να υπερβαίνει τις εξουσίες της. Οι
σκοποί της εταιρείας µπορούν να καθορισθούν (και συνήθως
καθορίζονται) κατά τρόπο ευρύτατο ώστε να επιτρέπουν στην εταιρεία –
αν τούτο είναι επιθυµητό- να διενεργεί οποιεσδήποτε πράξεις που, κατά
την κρίση του διοικητικού συµβουλίου, θα ήταν επωφελείς για την
εταιρεία.
Ορισµένες κατηγορίες εταιρειών (όπως οι τραπεζικές,
ασφαλιστικές και, γενικότερα, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα) πρέπει να
πληρούν ορισµένες πρόσθετες προϋποθέσεις οι οποίες, όµως, είναι
σαφώς προδιαγραµµένες.
δήλωση ότι η ευθύνη των µελών είναι περιορισµένη µε µετοχές ή µε
εγγύηση ανάλογα µε την περίπτωση
το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου
τα ονόµατα των υπογράφων του ιδρυτικού εγγράφου µαζί µε τον αριθµό
των µετοχών για τις οποίες έχουν εγγραφεί
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Καταστατικό
Το Καταστατικό περιέχει τους κανόνες που διέπουν την εσωτερική διαχείριση της
εταιρείας και ρυθµίζουν τα δικαιώµατα των µελών της. Τα άρθρα του
Καταστατικού είναι δυνατό να τροποποιηθούν ή νέα άρθρα είναι δυνατό να
προστεθούν µε ειδική απόφαση, η οποία απαιτεί πλειοψηφία πέραν του 75 τοις
εκατόν των µελών. Το Καταστατικό ρυθµίζει θέµατα όπως:
•
•
•
•
•
•

Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας
δικαιώµατα ψήφου των µελών
µεταβίβαση µετοχών
διορισµός και εξουσίες µελών του ∆.Σ.
µερίσµατα
λογαριασµοί και έλεγχος

Μετοχικό Κεφάλαιο
∆εν υπάρχει κανένας νοµικός όρος που να καθορίζει το κατώτατο ή ανώτατο
ποσό του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
όµως προτείνει το εγκεκριµένο µη καταβλητέο µετοχικό κεφάλαιο να είναι
τουλάχιστον K£1.000. Το κεφάλαιο αυτό θα µπορούσε να διαιρεθεί σε 1.000
µετοχές της K£1 η κάθε µια.
Το καταβεβληµένο κεφάλαιο της εταιρείας (δεν υπάρχουν διατάξεις για ελάχιστο
κεφάλαιο) µπορεί, βέβαια, να χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε από τους σκοπούς
της εταιρείας, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Η αρχική καταβολή των κεφαλαίων
δεν απαιτείται να γίνει στην Κύπρο και µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε
οποιοδήποτε νόµισµα.
Στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, κριθεί σκόπιµο να καταβληθεί αρχικά
το κεφάλαιο στην Κύπρο, µπορεί στην συνέχεια να διακινηθεί ελεύθερα, σε
οποιοδήποτε άλλη χώρα του κόσµου.
Οι µετοχές της Κυπριακής Εταιρείας µπορούν να είναι µετά ή άνευ ψήφου, κοινές
ή προνοµιούχες και να εκδοθούν στην ονοµαστική τους αξία, υπέρ ή υπό το
άρτιο. Ένας αριθµός µετοχών πρέπει, όµως, να είναι κοινές µε δικαίωµα ψήφου.
Η ευθύνη των µετοχών περιορίζεται, βέβαια, στη συµµετοχή τους στο µετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας.
Ιδρυτές / µέτοχοι
Ο ελάχιστος αριθµός των ιδρυτών/ µετόχων είναι ένας (1).
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Οι ιδρυτές, όπως και οι µεταγενέστεροι µέτοχοι, µιας κυπριακής εταιρείας µπορεί,
βέβαια, να είναι είτε φυσικά είτε νοµικά πρόσωπα. Για παράδειγµα, ιδρυτής και
µέτοχος κυπριακής εταιρείας µπορεί να είναι µια ελληνική ανώνυµη εταιρεία. Στο
πρόσφατο παρελθόν, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις έχουν συστήσει κυπριακές
θυγατρικές εταιρείες, µεταξύ άλλων για σκοπούς διενέργειας επενδύσεων σε
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης λόγω των σηµαντικών φορολογικών
πλεονεκτηµάτων που απορρέουν από την ύπαρξη διµερών συµβάσεων αποφυγής
της διπλής φορολογίας µεταξύ Κύπρου και των πλείστων χωρών της Ανατολικής
Ευρώπης. (Τα πλεονεκτήµατα αυτά αναλύονται εκτενέστερα σε µεταγενέστερο
κεφάλαιο).
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η κυπριακή εταιρική νοµοθεσία επιβάλλει ορισµένες
πρόσθετες προϋποθέσεις και διαδικασίες όταν ο αριθµός των µετόχων της
εταιρείας αναµένεται ότι θα υπερβεί τους 50 και όταν οι µετοχές της εταιρείας θα
προσφερθούν προς αγορά στο ευρύτερο κοινό. Οι κανόνες που µνηµονεύονται
στον παρόντα οδηγό δεν επιχειρούν να καλύψουν τις πρόσθετες αυτές
προϋποθέσεις και διαδικασίες των «δηµοσίων» εταιρειών.
Μέτοχοι-Ανωνυµία
Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία ο αριθµός των µετόχων πρέπει να είναι
τουλάχιστον ένας. Οι πιο κάτω πληροφορίες είναι απαραίτητες για κάθε µέτοχο:
•
•
•
•
•

πλήρες όνοµα
διεύθυνση
εθνικότητα
επάγγελµα
αριθµός µετοχών

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση που απαιτείται ανωνυµία, οι
εµπιστευµατοδόχες εταιρείες µας στην Κύπρο µπορούν να κατέχουν τις µετοχές,
άνεϋ δικαιωµάτων, σε εµπίστευµα για τον πραγµατικό δικαιούχο, µη µόνιµο
κάτοικο Κύπρου. Ο εµπιστευτοδόχος οφείλει να εξασφαλίσει τη σχετική άδεια
από τη Κεντρική Τράπεζα για να κατέχει µετοχές σε εµπίστευµα εκ µέρους των
πραγµατικών δικαιούχων.
Ανωνυµία : η έννοια του εµπιστεύµατος (TRUST)
Σε µερικές περιπτώσεις, επιχειρηµατικοί λόγοι καθιστούν επιτακτική την ανάγκη
διατήρησης της ανωνυµίας των φυσικών ή νοµικών προσώπων που συµµετέχουν
σε ένα επιχειρηµατικό φορέα (εταιρεία). ∆εδοµένου ότι οι µετοχές των
κυπριακών «µη δηµοσίων» εταιρειών είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές, η
επιζητούµενη ανωνυµία µπορεί να επιτευχθεί µε την δηµιουργία ενός
εµπιστεύµατος (trust). Η έννοια του εµπιστεύµατος, αν και ανύπαρκτη στο
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ελληνικό δίκαιο, είναι πλήρως αναγνωρισµένη κα ευρύτατα διαδεδοµένη στο
αγγλοσαξονικό δίκαιο µε τους σαφείς και αυστηρούς κανόνες που τη διέπουν.
Το εµπίστευµα (trust) στο αγγλοσαξονικό δίκαιο (και, κατ’ επέκταση, στο δίκαιο
της Κύπρου) είναι µια µορφή πληρεξουσίου (trust deed), το οποίο µπορεί να είναι
γενικό ή ειδικό µε ευρύτατες ουσιαστικά µηδενικές εξουσίες, όπου απλά, η
ταυτότητα του εντολέα (cestuis que trust ή beneficiary) προς τον εντολοδόχο
(trustee) δεν είναι γνωστή στους τρίτους και ο εντολοδόχος παρουσιάζεται ως να
κατέχει περιουσιακά στοιχεία ή να διενεργεί πράξεις για ίδιο λογαριασµό, ενώ
στην ουσία τα κατέχει και τις διενεργεί για λογαριασµό και προς όφελος του
εντολέα του, προς τον οποίο έχει υποχρέωση απόδοσης λογαριασµού.
Τα εµπιστεύµατα αυτά (trusts) αναγνωρίζονται από την Νοµοθεσία της Κύπρου.
Έναντι των υπολοίπων Κυπριακών Αρχών (και φυσικά των τρίτων), ο
εµπιστευµατοδόχος (που συνήθως είναι εταιρείες των λογιστών της εταιρείας
στην Κύπρο) παρουσιάζονται ως µέτοχοι της εταιρείας. Η παροχή υπηρεσιών
εµπιστευµατοδόχου (trustee) συνεπάγεται, φυσικά την καταβολή κάποιας
επαγγελµατικής αµοιβής η οποία συναρτάται από τον όγκο της επιτελούµενης
εργασίας αλλά, στην πράξη, δεν συνθέτει ουσιαστική οικονοµική επιβάρυνση.
Γενικές συνελεύσεις
Από το νόµο απαιτείται η σύγκλιση γενικής συνέλευσης των µετόχων τουλάχιστο
µια φορά κάθε χρόνο. Η ετήσια γενική συνέλευση των µετόχων δεν µπορεί να
απέχει περισσότερο από 15 µήνες από τη προηγούµενη αλλά η πρώτη ετήσια
συνέλευση των µετόχων µπορεί να συγκληθεί εντός 18 µηνών από την σύσταση
της εταιρείας.
Οι κύριες αρµοδιότητες της γενικής συνέλευσης των µετόχων είναι:
Η έγκριση του προτεινόµενου µερίσµατος
Ο διορισµός του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Ο διορισµός των Ελεγκτών
Η έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων ( του ισολογισµού, του
λογαριασµού αποτελεσµάτων της χρήσεως και του προσαρτήµατος)
 Η λήψη αποφάσεων επί σοβαρών θεµάτων (όπως η τροποποίηση του
καταστατικού, η αύξηση/ µείωση του µετοχικού κεφαλαίου και ορισµένων
άλλων θεµάτων ανάλογης σοβαρότητας)






Στο βαθµό που όλοι οι µέτοχοι της εταιρείας παρίστανται (ή εκπροσωπούνται)
στη γενική συνέλευση και υπογράφουν τα σχετικά πρακτικά, δεν απαιτείται η
φυσική τους συνάθροιση και, κατ’ επέκταση, η γενική συνέλευση µπορεί, στην
πράξη, να πραγµατοποιηθεί σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου.
- 21 -

∆ιορισµός µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.)
Λαµβανοµένων υπόψη των συγκεκριµένων νοµικών απαγορεύσεων και
περιορισµών, ο τρόπος διορισµού των µελών του ∆.Σ. καθορίζεται από το
Καταστατικό της εταιρείας, Ανεξάρτητα µε το τι προβλέπεται στο Καταστατικό,
τον τελικό λόγο για τον διορισµό και αποµάκρυνση των µελών του ∆.Σ. έχουν τα
µέλη της εταιρείας. Στις πλείστες περιπτώσεις το Καταστατικό προβλέπει ότι τα
ονόµατα των πρώτων µελών του ∆.Σ. καθορίζονται από τους υπογραφείς του
Ιδρυτικού Εγγράφου, οι οποίοι στην πραγµατικότητα είναι τα πρώτα µέλη. Τα
πρόσωπα που κατονοµάζονται από τους υπογραφείς διορίζονται µέλη του ∆.Σ.
κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της απόφασης αυτής.
Σε ότι αφορά το φορολογικό σχεδιασµό, είναι σηµαντικό όπως η εταιρεία
διευθύνεται και ελέγχεται στην Κύπρο. Συνεπώς, συστήνεται όπως η πλειοψηφία
των µελών του ∆.Σ. που διορίζονται είναι µόνιµοι κάτοικοι Κύπρου. Σε ότι αφορά
τα προτεινόµενα µέλη του ∆.Σ., απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία:
•
•
•
•

πλήρες όνοµα ( δεν αρκούν τα αρχικά)
επάγγελµα
διεύθυνση οικίας
υπηκοότητα

Ο αριθµός των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνήθως ορίζεται στο
Καταστατικό της εταιρείας. Αν ο αριθµός δεν προσδιορίζεται στο Καταστατικό,
από το νόµο ορίζεται ότι είναι µεταξύ δύο και πέντε. Η εταιρεία µπορεί να έχει
ένα µόνο ∆ιοικητικό Σύµβουλο που µπορεί να είναι, στην περίπτωση
µονοπρόσωπης εταιρείας, ταυτόχρονα και ο Γραµµατέας της εταιρείας.
Η συµµετοχή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν απαιτεί τη µετοχική ιδιότητα. Τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να είναι Κύπριοι ή αλλοδαποί. Μάλιστα,
οι αλλοδαποί σύµβουλοι έχουν δικαίωµα να λάβουν άδεια παραµονής και
εργασίας, εφόσον έχει εξασφαλισθεί άδεια εγκατάστασης γραφείου διαχείρισης
της εταιρείας στην Κύπρο.
Οι συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να πραγµατοποιούνται
στην Κύπρο ή το εξωτερικό. Βέβαια, στις περιπτώσεις εκείνες που είναι σηµασίας
να προκύπτει ότι η εταιρεία «διευθύνεται και ελέγχεται» από την Κύπρο,
τουλάχιστον η πλειονότητα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να
είναι κάτοικοι Κύπρου. Για παράδειγµα, κατά την επικρατούσα ερµηνεία των
σχετικών διατάξεων του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, θα µπορούσε µια Κυπριακή
Εταιρεία να θεωρηθεί «ηµεδαπό» (ως προς την Ελλάδα) νοµικό πρόσωπο, αν η
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πραγµατική της διοίκηση ασκείται στη Ελλάδα, έστω και αν η καταστατική της
έδρα βρίσκεται στην Κύπρο.
Εταιρικά έγγραφα
Τέτοια έγγραφα περιλαµβάνουν συνήθως:
•
•
•
•
•
•
•
•

το πιστοποιητικό της εγγραφής
το Καταστατικό και Ιδρυτικό Έγγραφο
τη διεύθυνση του εγγεγραµµένου γραφείου της εταιρείας
τα ονόµατα των µελών του ∆.Σ., του γραµµατέα και των µετόχων
τα πιστοποιητικά µετοχών
τα πρακτικά της καταστατικής συνέλευσης και άλλα απαραίτητα πρακτικά
των συνεδριάσεων των µελών του ∆.Σ. και των µετόχων
τα επιστολόχαρτα µε στοιχεία της εταιρείας, τιµολόγια και άλλη γραφική
ύλη της εταιρείας
οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της
εταιρείας µέχρι την ηµεροµηνία σύστασης της

Τέλη χαρτοσήµων
Τα τέλη χαρτοσήµων που καταβάλλονται κατά την εγγραφή της εταιρείας και το
ύψος τους εξαρτάται από το εξουσιοδοτηµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
(60 Λ.Κ. + 0,6% του κεφαλαίου)
∆ιορισµός γραµµατέα
Ο γραµµατέας διορίζεται από τα µέλη του ∆.Σ. και το Καταστατικό πρέπει να
περιέχει σχετική πρόνοια. Ο διορισµός γραµµατέα απαιτείται από τον νόµο.
Ο Γραµµατέας της εταιρείας είναι έννοια που δεν υπάρχει στην ελληνική εταιρική
νοµοθεσία και είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το επιφορτισµένο µε την
ευθύνη τήρησης των µητρώων της εταιρείας, της τήρησης των πρακτικών, της
πρόσκλησης των συνελεύσεων και συνεδριάσεων των οργάνων της εταιρείας
κ.λ.π. Το ρόλο αυτό συνήθως διαδραµατίζουν οι λογιστές της εταιρείας.
Εγγεγραµµένο γραφείο
Κάθε εταιρεία οφείλει να διατηρεί εγγεγραµµένο γραφείο, από την ηµέρα κατά
την οποία αρχίζει να διεξάγει τις εργασίες της ή από την 14η µέρα µετά την
σύσταση της, ανάλογα µε το ποια από τις δυο ηµεροµηνίες προηγείται χρονικά.
Στο εγγεγραµµένο γραφείο επιδίδονται εντάλµατα, κλήσεις, ειδοποιήσεις,
διατάγµατα και άλλα επίσηµα έγγραφα που απευθύνονται στην εταιρεία. Η έδρα
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του εγγεγραµµένου γραφείου καθορίζεται από τα µέλη του ∆.Σ. µε σχετική
απόφαση του ∆.Σ.
Η έδρα (εγγεγραµµένο γραφείο ή registered office) της εταιρείας πρέπει να
βρίσκεται στην Κύπρο. Η διεύθυνση αυτή είναι ο τόπος που επιδίδονται έγγραφα
νοµικής φύσεως που απευθύνονται στην εταιρεία.
Στις περιπτώσεις εκείνες που η εταιρεία δεν έχει άλλη φυσική παρουσία στην
Κύπρο, ως έδρα της εταιρείας συνήθως χρησιµοποιείται το γραφείο των λογιστών
της.
Τραπεζίτες, νόµισµα και υπογράφοντες
Η εταιρεία έχει την δυνατότητα να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασµούς σε
οποιαδήποτε τράπεζα
στα περισσότερα από τα κυριότερα νοµίσµατα. Οι
µεταφορές χρηµάτων πραγµατοποιούνται χωρίς συναλλαγµατικούς περιορισµούς.
Ο οίκος µας αναλαµβάνει, υπό την ιδιότητα µας ως Επίσηµου Συνεργάτη – Οfficial
Ιntroducer διεθνούς φήµης τραπεζών, το άνοιγµα εταιρικών αλλά και
προσωπικών τραπεζικών λογαριασµών στην Κύπρο, την Ελβετία, τo Guernsey
(Channel Islands), την Αγγλία και παγκοσµίως.
Πιστοποιητικό σύστασης
Όταν ο Έφορος Εταιρειών κρίνει ότι τα έγγραφα που κατατέθηκαν αναφορικά µε
την προτεινόµενη εταιρεία πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια, εκδίδεται το
πιστοποιητικό εγγραφής και η εταιρεία καθίσταται εταιρική οντότητα µε
ανεξάρτητη νοµική υπόσταση, ξεχωριστή από τους µετόχους που την
απαρτίζουν.
Λογιστικά βιβλία και στοιχεία
Η κυπριακή εταιρική και φορολογική νοµοθεσία δεν περιέχει τις διατάξεις που
περιλαµβάνονται στην ελληνική νοµοθεσία περί θεωρήσεως βιβλίων και
στοιχείων, χρόνου έκδοσης των στοιχείων και ενηµέρωσης των βιβλίων,
υποβολής περιοδικών καταστάσεων στις φορολογικές αρχές κ.λ.π. Σε απόλυτη
εναρµόνιση µε την αγγλοσαξονική παράδοση ως προς το θέµα αυτό, η
υποχρέωση των κυπριακών εταιρειών περιορίζεται στην υποχρέωση επαρκούς
τήρησης βιβλίων από τα οποία προκύπτουν:
 οι εισπράξεις και πληρωµές της εταιρείας
 οι πωλήσεις και οι αγορές της εταιρείας
 τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της εταιρείας
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Η κυπριακή νοµοθεσία παρέχει το δικαίωµα τήρησης των βιβλίων και στοιχείων
στο εξωτερικό, κατ’ επιλογήν του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας (χωρίς να
απαιτείται οποιαδήποτε άδεια από πλευράς των Κυπριακών Αρχών). Στις
περιπτώσεις αυτές απαιτείται η αποστολή, ανά εξάµηνο, στην έδρα της εταιρείας
αντιγράφου του καθολικού στο οποίο, όµως πρόσβαση έχουν αποκλειστικά τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας.
Ο συνδυασµός των προαναφερόµενων διατάξεων επιτρέπει την τήρηση των
βιβλίων και στοιχείων µιας κυπριακής εταιρείας από, για παράδειγµα, την µητρική
της εταιρεία χωρίς να απαιτείται η θεώρηση τους από οποιαδήποτε ∆ηµόσια
Αρχή. Η δυνατότητα αυτή όχι µόνο περιορίζει ουσιαστικά το κόστος λειτουργίας
µιας κυπριακής Εταιρείας, αλλά παρέχει τη δυνατότητα στη διοίκηση της
εταιρείας, η οποία ενδέχεται να βρίσκεται εκτός Κύπρου, να παρακολουθεί χωρίς
δυσκολία την οικονοµική πορεία της εταιρείας έχοντας άµεση πρόσβαση στα
λογιστικά της βιβλία και στοιχεία.
Τέλος, τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας µπορούν να τηρούνται, χειρόγραφα ή
µηχανογραφικά, σε οποιαδήποτε γλώσσα. Η προκύπτουσα ευελιξία είναι ένα από
τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Κυπριακής ς Εταιρείας.
Οι δηλώσεις που υποχρεωτικά υποβάλλονται από τις κυπριακές εταιρείες προς τις
Κυπριακές Αρχές περιορίζονται στα εξής:
 Την Ετήσια Έκθεση, που υποβάλλεται στον Έφορο Εταιρειών και στην
οποία παρατίθενται τα ονόµατα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και ορισµένα άλλα ανάλογης φύσεως στοιχεία. Με την Ετήσια Έκθεση
συνυποβάλλονται και οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας . Στον
Έφορο Εταιρειών, επίσης κοινοποιούνται οι οποιεσδήποτε αλλαγές του
Καταστατικού της εταιρείας, της έδρας και, γενικότερα, των στοιχείων
που αντικατοπτρίζονται στο Καταστατικό της.
 Την Ετήσια Φορολογική ∆ήλωση (στην οποία επισυνάπτονται οι
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας).
 Τις περιοδικές δηλώσεις απόδοσης παρακρατουµένων φόρων (τέτοιες
δηλώσεις υποβάλλονται µόνο από υπεράκτιες εταιρείες που διατηρούν
φυσική παρουσία και εργοδοτούν φυσικά πρόσωπα στην Κύπρο.

Το νέο καθεστώς για τις Κυπριακές Εταιρείες – λογιστικά βιβλία και στοιχεία
Με την ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την
κατάργηση του καθεστώτος “offshore” (οι Κυπριακές Εταιρείες είναι τώρα
εγχώριες και µπορούν να δραστηριοποιούνται και εντός Κύπρου) καθώς και την
Κρατική πολιτική για ποιοτική αναβάθµιση της Κύπρου σαν ∆ιεθνές
Επιχειρηµατικό Κέντρο τα χρονοδιαγράµµατα υποβολής των οικονοµικών
καταστάσεων καθώς και οι απαιτήσεις από πλευράς των Κυπριακών Αρχών είναι
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κατά πολύ αυστηρότερα από προηγούµενα χρόνια (υποχρέωση, ακόµα και για
αδρανείς εταιρείες, για (1) προετοιµασία οικονοµικών καταστάσεων βάσει των
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Αγγλική και Ελληνική Γλώσσα, (2)
υποχρέωση υποβολής φορολογικών δηλώσεων και (3) διεξαγωγή ελέγχου από
ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή ο οποίος υποχρεούται να διεξάγει και να
στοιχειοθετεί (φάκελος ελέγχου) τον έλεγχο του βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων
Ελέγχου, (4) αυστηρότεροι κανόνες τήρησης βιβλίων και στοιχείων από πριν, (5)
υποχρέωση για εγγραφή στο Μητρώο του ΦΠΑ
για µεγαλύτερο αριθµό
επιχειρήσεων (Ευρωπαϊκό ΑΦΜ στο Σύστηµα VIES), και πολλές άλλες
υποχρεώσεις). Το αποτέλεσµα είναι αφενός το αναβαθµισµένο κύρος και

οντότητα της Κυπριακής εταιρείας - ως µία Ευρωπαϊκή νοµική οντότητα
που δεν είναι «offshore» - και αφετέρου ένας σηµαντικά µεγαλύτερος
όγκος εργασιών από προηγουµένως που πρέπει να διεκπεραιωθεί σε
συντοµότερο διαθέσιµο χρονικό περιθώριο.

Σηµείωση: Ο οίκος του δικτύου µας, A K Kotsomitis Chartered Accountants, είναι
µέλος του Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών-Ελεγκτών της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας και του Ηνωµένου Βασιλείου και παρέχει πλήρη φοροτεχνική και
ελεγκτική κάλυψη.
Έξοδα - Καθηµερινή διαχείριση της εταιρείας
Η εταιρεία Focus Business Services έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται τις
καθηµερινές εργασίες οποιασδήποτε διεθνούς επιχειρηµατικής εταιρείας, όπως
την ετοιµασία των µισθολογικών καταστάσεων, τις πληρωµές και τις εισπράξεις
µετρητών, την έκδοση τιµολογίων και άλλες λογιστικές και εµπορικές υπηρεσίες.
Για το σκοπό αυτό, η Focus Business Services χρησιµοποιεί άρτια καταρτισµένο
προσωπικό το οποίο εργάζεται χρησιµοποιώντας σύγχρονους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και κάνοντας χρήση εξειδικευµένων λογισµικών προγραµµάτων.
Η Focus Business Services προσφέρει επίσης ένα ολοκληρωµένο πακέτο
υπηρεσιών µε στόχο την εξυπηρέτηση των πελατών της (βλέπε εταιρική
µπροσούρα ή/και ιστοσελίδα www.fbsglobal.com ή www.fbscyprus.com ).
Η Focus Business Services είναι επίσηµα εξουσιοδοτηµένη από τις Αρµόδιες
Κυπριακές Αρχές για την αντιπροσώπευση αλλοδαπών στην σύσταση και τη
λειτουργία Κυπριακών εταιρειών και αναλαµβάνουµε όλα τα διαδικαστικά θέµατα
και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας σας προς όλες τις Αρµόδιες Κυπριακές Αρχές /
Νοµοθεσία. Σας παρέχουµε πλήρη νοµική, φοροτεχνική, λογιστική, ελεγκτική
κάλυψη στην Κύπρο και ∆ΙΕΘΝΩΣ [και άνοιγµα εταιρικών αλλά και προσωπικών
τραπεζικών λογαριασµών στην Κύπρο, την Ελβετία, τo Λουξεµβούργο, Guernsey
(Channel Islands), την Αγγλία και παγκοσµίως, υπό την ιδιότητα µας ως Επίσηµου
Συνεργάτη – Οfficial Ιntroducer - διεθνούς φήµης τραπεζών]. Η εµπειρία, η
εξειδίκευση και η παρουσία µας στην Κύπρο, Ελλάδα και Αγγλία (Associate Office)
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εγγυούνται µια ολοκληρωµένη υπηρεσία στα µέτρα του Έλληνα επιχειρηµατία /
ιδιώτη, µέσα στα πλαίσια µιας φιλικής σχέσης συνεργασίας που παράλληλα
διαφυλάττει το απόρρητο και την εµπιστευτικότητα των συναλλαγών σας. Βασικές
αρχές της FBS είναι (1) η δυναµική παρακολούθηση των ελληνικών και των
διεθνών δηµοσιονοµικών και νοµοθετικών εξελίξεων, η συνεχής ενηµέρωση του
πελάτη και η παροχή νόµιµων και αποτελεσµατικών λύσεων διεθνούς φορολογικού
σχεδιασµού και
(2) η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών µε πλήρη
εµπιστευτικότητα και σε λογικό κόστος που πάντα θα ξέρετε εκ των προτέρων.
Ενηµερωτικά, το κόστος σύστασης µιας απλής Κυπριακής Ε∆Ε ανέρχεται σε 1.500
EURO και τα βασικά ετήσια έξοδα νοµικής αντιπροσώπευσης (πλήρης υπηρεσία
διευθυντών, εγγεγραµµένου γραφείου, γραµµατέα) σε 1.000 EURO.
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(7) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOCUS BUSINESS SERVICES
EΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Με ισχύ από τη ∆ευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2005, λόγω ανάπτυξης της εταιρείας
και για τη καλύτερη σας εξυπηρέτηση, τα Κεντρικά µας γραφεία µεταφέρονται
(επεκτείνονται) από την υφιστάµενη µας διεύθυνση στη διεύθυνση: ΜΕΓΑΡΟ

SEVERIS HOUSE, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 9, Λευκωσία.
Σηµειώνουµε ότι:

(α) δεν θα υπάρξει αλλαγή στους αριθµούς τηλεφώνων, φαξ &
ταχυδροµικού κωδικού της εταιρείας, στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού µας
ταχυδροµείου ή της εταιρικής µας ιστοσελίδας
(β) τα παλιά µας γραφεία (2ος & 4ος όρόφος στο Μέγαρο LIBRA HOUSE)
διατηρούνται στη διάθεση του οµίλου και θα έχουν υποστηρικτικό ρόλο
(“satellite offices”)– σηµ.: βρίσκονται σε απόσταση 200µ. από τα νέα µας
γραφεία.
(γ) απολογούµαστε εκ των προτέρων και ζητούµε την κατανόηση σας για
τυχόν «µικροταλαιπωρίες» κατά τη διάρκεια της µεταφοράς των
γραφείων µας (από 18-23 Φεβρουαρίου 2005)
(δ) το ΜΕΓΑΡΟ SEVERIS HOUSE βρίσκεται στην καρδιά του
επιχειρηµατικού κέντρου της Λευκωσίας στην Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου ΙΙΙ Νο.9, είναι νεόδµητο κτίριο µε νεοκλασική αρχιτεκτονική και ένα
από τα πιο µοντέρνα και τεχνολογικώς προηγµένα κτίρια γραφείων
στην Κύπρο. Η Focus Business Services θα κατέχει το ρετιρέ του κτιρίου (550
τ.µ., 35 θέσεις εργασίας, χώροι υποδοχής, 3 αίθουσες συνεδριάσεων)
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Ι∆ΡΥΣΗ
ΚΥΠΡΟ-ΕΛΛΑ∆ΙΚΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ
(7/2/2005) (& ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ FOCUS BUSINESS SERVICES ΣΤΟ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΓΙΑ 2ΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ)
Ιδρύθηκε στις 7/2/2005, υπό την αιγίδα της Κυπριακής και Ελληνικής Κυβέρνησης
και σαν µέρος του ΚΕΒΕ – Κυπριακού Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου
(αντίστοιχο του ΕΒΕΑ) ο Κυπρο-Ελλαδικός Επιχειρηµατικός Σύνδεσµος.
Μέρος των σκοπών του Συνδέσµου, είναι η προαγωγή, επέκταση και ενθάρρυνση
των οικονοµικών, εµπορικών και επιχειρηµατικών σχέσεων µεταξύ της Κύπρου
και της Ελλάδας και η υποβολή σχετικών προτάσεων στις κυβερνήσεις των δύο
χωρών.
Ο κ. Αριστείδης Κοτσοµύτης (εκπροσωπώντας την Focus Business Services, που
είναι από τα Ιδρυτικά Μέλη) εκλέγηκε Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Συνδέσµου και µέλος της επιτροπής καταγραφής και επίλυσης προβληµάτων του
Συνδέσµου. Η Α.Ε. εκάστοτε Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο θα είναι επίτιµος
Πρόεδρος του Συνδέσµου. Άλλα µέλη του ∆.Σ. (στο οποίο εκπροσωπούνται ευρύ
φάσµα κλάδων & επαγγελµάτων) είναι οι Τράπεζες Κύπρου, Λαϊκή, Εµπορική
Τράπεζα της Ελλάδος, ALPHA Bank, o λογιστικός οίκος PricewaterhouseCoopers
κ.α. [ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ]
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ) ΕΙΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΑΣ
Τώρα που η Κυπριακή ∆ηµοκρατία είναι Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δεν υφίστανται πλέον περιορισµοί στη δραστηριοποίηση Ελλήνων / Ευρωπαίων,
είτε απευθείας είτε µέσω των Κυπριακών εταιρειών τους, στην επιτόπια Κυπριακή
αγορά.
Επίσης δεν απαιτείται καµία επιπλέον προϋπόθεση, όρο, άδεια ή διατύπωση (πλην
της εγγραφής στο Κυπριακό Μητρώο ΦΠΑ εάν δεν το έχετε ήδη πράξει). Η
Κυπριακή σας εταιρεία είναι µία αµιγώς εγχώρια εταιρεία και µπορεί άµεσα, εάν το
επιθυµείτε, να δραστηριοποιηθεί στην Κυπριακή αγορά.
Παρακαλώ επικοινωνήστε µαζί µας για περισσότερες πληροφορίες.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ,
ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΤΑ CHANNEL ISLANDS (& ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ)
Υπό την ιδιότητα της ως Επίσηµου Συνεργάτη – Οfficial Ιntroducer - διεθνούς
φήµης τραπεζών (Bank of Cyprus Ltd., HSBC, Credit Lyonnais / Credit Agricole
κ.α.) η Focus Business Services παρέχει υπηρεσίες ανοίγµατος εταιρικών
(για εταιρείες που είναι συστηµένες σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία – κράτος) αλλά
και προσωπικών τραπεζικών λογαριασµών στην Κύπρο, την Ελβετία, τα
Channel Islands (& παγκοσµίως).
Παρακαλώ επικοινωνήστε µαζί µας για περισσότερες πληροφορίες.
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ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟ NEWSLETTER - Μάρτιος 2007
(“NEWSLETTERPLUS+”)
Γενικά για το NEWSLETTER

[Σηµειώνεται ότι το newsletter έχει συνταχθεί σε «απλή γλώσσα»
αποφεύγοντας, όσο το δυνατό, τεχνικούς - νοµικούς όρους για να το
κατανοούν και οι αναγνώστες που δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωµένοι µε τη νοµική
ορολογία (για αυτό το λόγο απολογούµαστε στους συνάδελφους που θα
προτιµούσαν µια πιο «τεχνική» ορολογία).]
Οι αποδέκτες είναι αποκλειστικά οι πελάτες και οι συνεργάτες του οίκου
µας (στους συνεργάτες συµπεριλαµβάνονται και λίγοι - εκλεκτοί
συνδροµητές της ειδικής mailing list µας “newsletter plus+”). Το
newsletter από σήµερα θα εκδίδεται και θα διανέµεται περιοδικά για να
ενηµερώνονται οι πελάτες µας από τον κ. Κοτσοµύτη για σηµαντικές εξελίξεις
ή/και διάφορα θέµατα που αφορούν τις εταιρείες τους.
Λόγω του σηµαντικού αριθµού πελατών µας αυτή η µορφή επικοινωνίας κρίθηκε
ως η πιο κατάλληλη.
Είναι πολύ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ να το µελετάτε & να ζητάτε περαιτέρω
επεξηγήσεις από τον κ. Κοτσοµύτη (είτε τηλεφωνικώς είτε µε τη
διευθέτηση µίας συνάντηση) όπου χρειάζεται. Θα προσπαθήσουµε να
περιοριστούµε σε σηµαντικά / ενδιαφέροντα θέµατα και µόνο σε 1-2 εκδόσεις το
χρόνο για να αποφευχθεί το “information overload”.
Για να εξοικονοµήσετε χρόνο, το περιεχόµενο έχει χωριστεί πιο κάτω σε
θεµατικές ενότητες. Παρακαλώ όπως κάνετε CLICK για να οδηγηθείτε
στην συγκεκριµένη ενότητα προτίµησης σας:
Περιεχόµενα (θεµατικές ενότητες):
1.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006: Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο δέχθηκε ότι
είναι απόλυτα δικαιολογηµένη η επιλογή τόπου εγκατάστασης (εντός της
Κοινότητας όπως π.χ. στη Κύπρο) για καθαρά φορολογικούς σκοπούς. Στις 12
Σεπτεµβρίου 2006 το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο εξέδωσε την αναµενόµενη µε
αγωνία απόφαση του για την υπόθεση Cadbury Schweppes (CS) ∆ιαβάστε πιο
κάτω …για περαιτέρω ανάλυση και «άκρως ενδιαφέροντα» σηµεία της
συγκεκριµένης απόφασης για σκοπούς του φορολογικού σχεδιασµού σας…
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2.

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΣΥΝΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ (ΚΑΙ ΟΙ «ΠΑΓΙ∆ΕΣ») ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΣΑΣ. Από το κείµενο της απόφασης της υπόθεσης «CS» (βλέπε 1.
πιο πάνω) του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου (Ε∆) αρχίζει να διαφαίνεται το «πνεύµα»
της ελευθερίας εγκατάστασης. «…παροχή ελευθερίας σύστασης δευτερογενούς
εγκατάστασης… για αόριστο χρονικό διάστηµα». Μία ενδιαφέρον πτυχή της
απόφασης του Ε∆…

3.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ε∆ΡΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ - ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ (ΚΑΙ
“OFFSHORE”) ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Πιθανή λύση για ακίνητα που βρίσκονται στην
Ελλάδα και που στο παρόν στάδιο βρίσκονται στην κατοχή Offshore εταιρειών οι
οποίες υπόκεινται στον «Ειδικό Φόρο του 3% επί της αντικειµενικής αξίας» του
ακινήτου (άρθ. 15, παρ. 1, Ν. 3091 /2002)…

4.

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)

5.

ΥΠΑΡΧΕΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 10%;
Φορολογικός σχεδιασµός.
Πώς επιτυγχάνονται χαµηλότεροι φορολογικοί
συντελεστές στην Κύπρο …

6.

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΕΤΟΧΟΣ «ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΕΙ» ΤΑ ΚΕΡ∆Η
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Η ενδιαφέρον
απάντηση σε αυτή την πολύ «δηµοφιλή ερώτηση».

Επίσης Τελευταία εξέλιξη: «∆ιασυνοριακή µεταφορά τίτλων - χρηµάτων»
µέσω του «Συστήµατος Άϋλων Τίτλων της Κοινής Πλατφόρµας των
Χρηµατιστηρίων Αθηνών και Λευκωσίας»…
7. 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 (…που προσφέρεται ΚΑΙ για νοµική προστασία περιουσίας (asset

protection) και προγραµµατισµό κληρονοµικών θεµάτων - θεµάτων διαδοχής
(succession, estate - inheritance planning) ….

8.
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (THE CYPRUS HOLDING
COMPANY). H «ναυαρχίδα του Κυπριακού στόλου». Η πιο δηµοφιλής χρήση της
Κυπριακής Εταιρείας για επενδύσεις – συµµετοχές σε άλλες εταιρείες. Πως η
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Ολλανδία, το Λουξεµβούργο, η Ελβετία και άλλες «παραδοσιακές Ευρωπαϊκές
δικαιοδοσίες» έχουν αποκτήσει τώρα ένα νέο ανταγωνιστή µε πολλά
πλεονεκτήµατα…
9.
NOMINEE
STRUCTURE
(∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
–
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ). Κυπριακή εταιρεία ως εκπρόσωπος offshore εταιρείας. Εγχώριο
Κυπριακό «πρόσωπο» µε offshore – πολύ χαµηλή φορολογία.
10. H ΑΓΓΛΙΚΗ (UK) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΚΑΙ ΠΟΥ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ) - Αγγλική
εταιρεία (µε έδρα στο Λονδίνο) της οποίας ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται από
το υποκατάστηµα της στην Κύπρο. Εγχώριο Αγγλικό «πρόσωπο» αλλά µε την
ευνοϊκή φορολογία της Κυπριακής εταιρείας στο παγκόσµιο εισόδηµα της....
11. 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…
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*
*ΚΛΙΚ Ε∆Ω ΓΙΑ ∆ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΡΟΣΟΥΡΕΣ - ΕΝΕΜΕΡΩΤΙΚΑ ∆ΕΛΤΙΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ & ΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 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
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1.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006: Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο δέχθηκε ότι είναι
απόλυτα δικαιολογηµένη η επιλογή τόπου εγκατάστασης (εντός της Κοινότητας
όπως π.χ. στη Κύπρο) για καθαρά φορολογικούς σκοπούς. Στις 12 Σεπτεµβρίου
2006 το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο εξέδωσε την αναµενόµενη µε αγωνία απόφαση
του για την υπόθεση Cadbury Schweppes (CS) ∆ιαβάστε πιο κάτω για
…περαιτέρω ανάλυση και «άκρως ενδιαφέροντα σηµεία της συγκεκριµένης
απόφασης» για σκοπούς του φορολογικού σχεδιασµού σας…
Στις 12 Σεπτεµβρίου 2006 το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο (Ε∆) εξέδωσε την
αναµενόµενη µε αγωνία απόφαση του για την υπόθεση Cadbury
Schweppes (CS), η οποία επιβεβαιώνει για µία ακόµη φορά ότι φορολογικά
συστήµατα που παραβιάζουν τις θεµελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Συνθήκης
δεν είναι αποδεκτά.
Κρίθηκε ότι η λήψη µέτρων από φορολογικές αρχές κρατών µελών εναντίον
εταιρειών άλλων κρατών µελών που έχουν χαµηλότερη φορολογία θεωρείται
παραβίαση της αρχής της ελευθερίας εγκατάστασης της Συνθήκης και είναι
απαράδεκτη πρακτική!
Ιστορικό της υπόθεσης:
Αγγλική εταιρεία (του γνωστού οµίλου «Cadbury-Schweppes» ή “CS”) ίδρυσε
θυγατρικές εταιρείες στην Ιρλανδία για να επωφεληθεί από τη χαµηλή φορολογία
(χαµηλότερη από την Αγγλία) της χώρας αυτής – όπως π.χ. Έλληνες στη
χρήση Κυπριακών εταιρειών. Σε µεταγενέστερο φορολογικό έλεγχο της
µητρικής εταιρείας οι Αγγλικές φορολογικές αρχές δεν απεδέχθησαν τη
διευθέτηση αυτή που είχε ως αποτέλεσµα την απώλεια σηµαντικών φορολογικών
εσόδων για τη Βρετανία.
Έτσι, κάνοντας χρήση των Κανονισµών Ελεγχόµενης Αλλοδαπής Εταιρείας (CFC“Controlled Foreign Company” Rules), επικαλούµενοι ουσιαστικά ως πρόφαση την
πάταξη της φοροαποφυγής φορολόγησε τα κέρδη των Ιρλανδικών θυγατρικών
µε τους, υψηλότερους, Αγγλικούς συντελεστές δίνοντας πίστωση για τον
Ιρλανδικό φόρο που πληρώθηκε.
Η υπόθεση κατέληξε στα Βρετανικά ∆ικαστήρια µε την CS να αξιώνει ότι τα
µέτρα αυτά του Βρετανικού κράτους περιόρισαν την ελευθερία εγκατάστασης
που της παρέχει η Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Η υπόθεση παραπέµφθηκε από τα
Αγγλικά δικαστήρια στο Ε∆.
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Απόφαση του Ε∆: Το Ε∆ αποφάσισε ότι όντως τα µέτρα του Βρετανικού
κράτους συνιστούν παραβίαση της ελευθερίας εγκατάστασης που
προβλέπει η Ευρωπαϊκή Συνθήκη.
Άλλα σηµαντικά σηµεία που περιέχονται στην απόφαση:
- Το γεγονός ότι ένας κοινοτικός υπήκοος ή ένα κοινοτικό νοµικό πρόσωπο
θέλησε να επωφεληθεί της ευνοϊκής φορολογίας που ισχύει εντός κράτους
µέλους διαφορετικού από εκείνο στο οποίο κατοικεί ή είναι εγκατεστηµένο,
αντιστοίχως, δεν επιτρέπει, µόνο του, να στερηθεί τη δυνατότητα επικλήσεως
των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Συνθήκης.
- Όσον αφορά την ελευθερία εγκαταστάσεως, το ∆ικαστήριο έχει κρίνει ότι το
γεγονός ότι η εταιρία έχει συσταθεί σε κράτος µέλος µε αποκλειστικό σκοπό να
επωφεληθεί από µια ευνοϊκότερη νοµοθεσία δεν επαρκεί, µόνο του, για να µπορεί
να συναχθεί ότι υφίσταται καταχρηστική άσκηση της ελευθερίας αυτής.
- Εποµένως, το γεγονός ότι η CS αποφάσισε εν προκειµένω να εγκαταστήσει τις
Ιρλανδικές εταιρείες µε οµολογηµένο σκοπό να επωφεληθεί από το ευνοϊκότερο
φορολογικό καθεστώς που συνεπάγεται η εγκατάσταση αυτή δεν αποτελεί,
καθαυτό, κατάχρηση. Κατά συνέπεια, το γεγονός αυτό δεν αποκλείει τη
δυνατότητα της CS να επικαλεστεί την Ευρωπαϊκή συνθήκη.
- Επίσης, το γεγονός ότι οι δραστηριότητες της «δευτερογενούς» εγκατάστασης
σε κράτος µέλος ενδεχοµένως να µπορούσαν να διεκπεραιωθούν καλύτερα ή
ευκολότερα από την τοποθεσία της πρωτογενούς εγκατάστασης δεν επιτρέπει,
µόνο του, τη στέρηση της δυνατότητας επικλήσεως των διατάξεων της
Ευρωπαϊκής Συνθήκης.
Είναι σαφές ότι «ο κύβος ερρίφθει» από το Ε∆. Σοβαρές εταιρείες, που έχουν
ως σκοπό την ίδρυση & εγκατάσταση Κυπριακών εταιρειών έχουν πλέον την
ασπίδα προστασίας της ΕΕ και µπορούν να επικαλεστούν τις διατάξεις της
Ευρωπαϊκής Συνθήκης για την προστασία των συµφερόντων τους.
Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινήσεις για την περίπτωση σας παρακαλώ
επικοινωνήστε µαζί µου.
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2.

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΣΥΝΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ (ΚΑΙ ΟΙ «ΠΑΓΙ∆ΕΣ») ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΣΑΣ. Από το κείµενο της απόφασης της υπόθεσης «CS» (βλέπε 4.
πιο πάνω) του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου (Ε∆) αρχίζει να διαφαίνεται το «πνεύµα»
της ελευθερίας εγκατάστασης. «…παροχή ελευθερίας σύστασης δευτερογενούς
εγκατάστασης… για αόριστο χρονικό διάστηµα». Μία ενδιαφέρον πτυχή της
απόφασης του Ε∆…
Aπό τη νοµολογία (υπόθεση CS) απορρέει ότι απλώς και µόνον το γεγονός ότι µια
ηµεδαπή εταιρία δηµιουργεί µια δευτερεύουσα εγκατάσταση, όπως είναι µια
θυγατρική, εντός άλλου κράτους µέλους δεν µπορεί να στηρίξει ένα γενικό
τεκµήριο φοροδιαφυγής και να δικαιολογήσει ένα µέτρο που θίγει µια θεµελιώδη
ελευθερία την οποία εγγυάται η Συνθήκη.
Ο σκοπός αυτός (σκοπός εγκατάστασης σε χώρα χαµηλής φορολογίας) έγκειται
στο να παράσχει στον υπήκοο κράτους µέλους τη δυνατότητα να δηµιουργήσει
µια δευτερεύουσα εγκατάσταση εντός άλλου κράτους µέλους προκειµένου να
ασκήσει εκεί τις δραστηριότητές του και να ενισχύσει µε τον τρόπο αυτό την
οικονοµική και κοινωνική αλληλοδιείσδυση στο εσωτερικό της Κοινότητας στον
τοµέα των µη µισθωτών δραστηριοτήτων. Προς τούτο, η ελευθερία
εγκαταστάσεως αποσκοπεί να παράσχει τη δυνατότητα στον κοινοτικό υπήκοο να
µετέχει, µε σταθερό και συνεχή (µε αόριστο χρονικό ορίζοντα) τρόπο, στην
οικονοµική ζωή άλλου κράτους µέλους εκτός του κράτους προελεύσεώς του και
να αποκοµίζει συναφώς οφέλη.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η απόφαση αυτή (και σίγουρα άλλες που θα ακολουθήσουν) παρέχει
σηµαντικότατες ευκαιρίες για χρήση εταιρειών κρατών µελών χαµηλής
φορολογίας όπως η Κύπρος.
Όµως σηµεία της απόφασης περιέχουν τις προϋποθέσεις µιας «σωστής»
εγκατάστασης (εταιρείας) που θα πρέπει να υπάρχει στο άλλο κράτος µέλος
για να µπορεί να επωφεληθεί των πλεονεκτηµάτων.
Είναι δηλαδή δυνατό να γίνουν «λάθη» στο σχεδιασµό τέτοιων εγκαταστάσεων
(για Κυπριακές εταιρείες) µε αποτέλεσµα την απώλεια του φορολογικού οφέλους.
Λόγω των συνεχών εξελίξεων, η λήψη επαγγελµατικής συµβουλής σε αυτό το
σηµείο, σε συνεχή βάση, συστήνεται ιδιαίτερα.
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Είναι σηµαντικό να καταλάβουµε ότι η περίοδος των εταιρειών “offshore” όπου το
µόνο που χρειαζόταν ήταν απλώς η σύσταση της εταιρείας και µία «χαλαρή»
παρακολούθηση …έχει παρέλθει!
Είναι σηµαντικότατο (και αυτό σηµειώνεται και στην πιο πάνω νοµολογία του Ε∆
για ακόµα µια φορά) να έχουµε οντότητες (π.χ. Κυπριακή εταιρεία) οι οποίες
(1)

Παρακολουθούνται σωστά, τα βιβλία ενηµερώνονται σε µηνιαία
βάση, ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται από την Κύπρο, οι φορολογικές
δηλώσεις υποβάλλονται κανονικά κλπ. Αυτό είναι πολύ βασικό σηµείο και είναι η
«πρώτη γραµµή άµυνας» ….να φαίνεται ότι η εταιρεία λειτουργεί (µε γραπτά
αποδεικτικά στοιχεία) σαν νοµική οντότητα, όπως προβλέπει ο Περί Εταιρειών
Νόµος και η Φορολογική νοµοθεσία.
(2)
∆εν «κλείνουν» όταν δεν έχουµε πλέον όφελος (ή δεν υπάρχουν
στοιχεία ότι έγιναν µόνο για συγκεκριµένο σκοπό) γιατί εδώ παραβιάζεται ο
κανόνας του «αόριστου χρονικού ορίζοντα…» που είναι προϋπόθεση για την
«πρόσβαση» στην ελευθερία εγκατάστασης
(3)
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). Εδώ υπάρχουν και
επιλογές «αρκετά χαµηλού κόστους» που επιτυγχάνουν το στόχο του πελάτη για
«ενίσχυση» της αξιοπιστίας της Κυπριακής του εταιρείας (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 µου.
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3.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ε∆ΡΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ - ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ (ΚΑΙ
“OFFSHORE”) ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Πιθανή λύση για ακίνητα που βρίσκονται στην
Ελλάδα και που στο παρόν στάδιο βρίσκονται στην κατοχή Offshore εταιρειών οι
οποίες υπόκεινται στον «Ειδικό Φόρο του 3% επί της αντικειµενικής αξίας» του
ακινήτου (άρθ. 15, παρ. 1, Ν. 3091 /2002)…
Η νέα αυτή νοµοθεσία στην Κύπρο επιτρέπει την «µεταφορά εταιρειών» από
άλλα κράτη / δικαιοδοσίες (ακόµα και offshore) στην Κύπρο (…και το
αντίστροφο!) ως «συνεχίζουσες εταιρείες» χωρίς καµία φορολογική ή άλλη
επίπτωση. Αναµένεται ότι το τµήµα Εφόρου Εταιρειών θα είναι έτοιµο να δεχθεί
αιτήσεις στις αρχές του 2007 (έως ότου ετοιµαστούν & εγκριθούν τα νέα έντυπα
– αιτήσεις).
Οι πελάτες µας εξέφρασαν µεγάλο ενδιαφέρον γι’ αυτή την θετικότατη εξέλιξη
που παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες φορολογικού σχεδιασµού.
Π.χ. Έλληνας που σύστησε στο παρελθόν και συµµετέχει σε offshore εταιρεία
(όχι Κυπριακή), π.χ. στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους (BVI), και που η εταιρεία
αυτή είναι τώρα ιδιοκτήτρια Ελληνικού ακινήτου. Με την ισχύουσα Ελληνική
νοµοθεσία (ν. 3091/2002) θα του επιβάλλεται ετησίως ο «ειδικός φόρος» του 3%
που προβλέπεται από το άρθρο 15 πάρα. 1. του νόµου (δυσµενής πρόνοια).
…εάν όµως η εταιρεία του ήταν Κυπριακή και όχι BVI (offshore) τότε η εταιρεία
θα απαλλασσόταν από τον ειδικό φόρο δυνάµει της παραγράφου 3 του ίδιου
άρθρου.
Με τη νέα αυτή Κυπριακή νοµοθεσία επιτρέπεται η «συνέχιση» της πιο πάνω
offshore (BVI) εταιρείας στην Κύπρο, καθ’ όλα σαν Κυπριακή εταιρεία πλέον και
δικαιούται την προαναφερόµενη απαλλαγή από τον Ελληνικό «ειδικό φόρο».
Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινήσεις για την περίπτωση σας παρακαλώ
επικοινωνήστε µαζί µου.
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4.

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!
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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.
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(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 µου

(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)
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5.

ΕΡΩΤΗΣΗ: ΥΠΑΡΧΕΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 10%;
Φορολογικός σχεδιασµός.
Πώς επιτυγχάνοντα χαµηλότεροι φορολογικοί
συντελεστές …
Ναι! Η Κυπριακή νοµοθεσία δεν περιέχει δυσµενείς διατάξεις για εξωχώριες /
offshore εταιρείες όπως η ελληνική νοµοθεσία. ∆ηλαδή δεν υπάρχουν δυσµενείς
επιπτώσεις µόνο στη βάση του ότι ο συµβαλλόµενος µε Κυπριακή εταιρεία είναι
offshore εταιρεία.
Έτσι είναι κοινή πρακτική (ιδίως για υψηλά κέρδη) να χρησιµοποιούνται εταιρικές
διαρθρώσεις (structures) που περιλαµβάνουν Κυπριακές και εξωχώριες / offshore
εταιρείες και που έχουν ως αποτέλεσµα τη µείωση της φορολογίας σηµαντικά
κάτω από το 10%.
Επιπρόσθετα, 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 εταιρείες. Έτσι αποφεύγονται όλες οι παρακρατήσεις φόρων σε
εξερχόµενα εµβάσµατα, γεγονός που απλοποιεί τη λειτουργία των διαρθρώσεων
που περιλαµβάνουν εξωχώριες / offshore εταιρείες.
Γενικά το φορολογικό σύστηµα της Κύπρου και η φορολογική πρακτική παρέχουν
την ευελιξία εφαρµογής µεγάλου αριθµού νοµίµων φορολογικών διαρθρώσεων,
που συνήθως συµπεριλαµβάνουν 2 ή και περισσότερες εταιρείες (στην Κύπρο &
offshore) µε αποτέλεσµα τη µείωση του αποτελεσµατικού φορολογικού
συντελεστή σε επίπεδα σηµαντικά χαµηλότερα του 10%.
Επίσης, στην Κύπρο, ορισµένες µορφές εισοδήµατος όπως µερίσµατα εξωτερικού,
υπεραξίες από πώληση τίτλων ή κέρδη υποκαταστήµατος εκτός Κύπρου
φοροαπαλλάσονται (0% φορολογία).
Είναι αυτή η δηµοσιονοµική ευελιξία της Κύπρου που την καθιστά, χωρίς
υπερβολή, µετά την ένταξη της στην ΕΕ πρώτη στις προτιµήσεις των ξένων
επενδυτών για τη σύσταση διεθνών εµπορικών εταιρειών, εταιρειών συµµετοχών,
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και εταιρειών δικαιωµάτων (International
Trading, Holding, Finance and Royalty Structures).
Άλλες σχετικές πληροφορίες:
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•
Οι Κυπριακές Φορολογικές Αρχές είναι πάντα εξαιρετικά συνεργάσιµες και
φιλικές προς τους ξένους επενδυτές.
•
Η Κύπρος τριάντα δύο (32) χρόνια ιστορία επιτυχηµένης και σταθερής
δηµοσιονοµικής πολιτικής καθώς και πολιτικής προσέλκυσης ξένων επενδύσεων.
•
Υπάρχει δυνατότητα έκδοσης «προ-απόφασης» στη φορολογική µεταχείριση
(“advance tax ruling”) από τις φορολογικές αρχές για συγκεκριµένες περιπτώσεις
φορολογουµένων.
Έντυπα:
Cypriot Trading Structures
Why Cyprus: A brief summary of Cyprus’s advantages…
Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινήσεις για την δική σας περίπτωση σας
παρακαλώ επικοινωνήστε µαζί µου.
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6.

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. 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:

ΤΕΛΙΚΟΣ - ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Ή
ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑ ΑΥΤΟΥ

ΜΕΡΙΣΜΑ =
ΦΟΡΟΣ ΣΤΗΝ
ΧΩΡΑ ΦΟΡ.
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ …
ΣΗΜΕΡΑ!

%
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.

∆ΙΑΝΟΜΗ
ΜΕΡΙΣΜΑ.

Α.
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

%
ΣΥΜΜ.

Β.
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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∆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%!)
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{…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
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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.
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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.
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7.

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
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Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινήσεις για την περίπτωση σας παρακαλώ
επικοινωνήστε µαζί µου.
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8. 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
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Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινήσεις για την περίπτωση σας παρακαλώ
επικοινωνήστε µαζί µου.
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9.
NOMINEE
STRUCTURE
(∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
–
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ) - Κυπριακή εταιρεία ως εκπρόσωπος offshore εταιρεία. Εγχώριο
Κυπριακό «πρόσωπο» µε offshore – χαµηλή φορολογία, κάτω του 10%....
Nominee structure / ∆ιάρθρωση Εκπροσώπου
ΑΜΟΙΒΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
= % ΕΠΙ ΤΖΙΡΟΥ
OFFSHORE
COMPANY
(E.G.
SEYCHELLES
IBC) …
“PRINCIPAL”

ΑΓΟΡΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
OFFSHORE
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

ΚΕΡ∆ΟΣ (ΠΛΗΝ
ΑΜΟΙΒΗ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ )
ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ
OFFSHORE!

…ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΣΤΟ
ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ)
ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ
OFFSHORE

MONO ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
- ΑΜΟΙΒΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ!

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ»

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ /
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
«PRINCIPAL»

ΠΩΛΗΣΗ

«ΕΞΩ
ΚΟΣΜΟΣ»

Αυτή η διάρθρωση είναι πολύ δηµοφιλής και χρησιµοποιείται για περισσότερο
από µία δεκαετία από πελάτες που θέλουν να συνδυάσουν το «Ευρωπαϊκό
πρόσωπο» της Κύπρου µε φορολογία χαµηλότερη του 10%.
Σε αυτή τη διάρθρωση ο κύριος συµβαλλόµενος («principal» ή «P») είναι
συνήθως µία offshore ( «offshore» συστηµένη στις Σεϋχέλλες ή αλλού).
Η offshore αναθέτει µέσω µιας σύµβασης εκπροσώπησης-αντιπροσώπευσης
(«nominee - agency agreement») σε µία Κυπριακή εταιρεία την εκπροσώπηση
της παγκοσµίως (εκτός Κύπρου) για πάσης φύσεως συναλλαγές (αγορές,
πωλήσεις, πληρωµές, εισπράξεις κ.α.).
Κατ’ αυτό τον τρόπο η Κυπριακή εταιρεία συναλλάσσεται στο όνοµά της αλλά
για λογαριασµό της «offshore». Για αυτές τις υπηρεσίες (υπηρεσίες
εκπροσώπησης - αντιπροσώπευσης προς την offshore) η Κυπριακή εταιρεία
χρεώνει προµήθεια ως ποσοστό % επί του τζίρου.
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Αυτή η προµήθεια και ΜΟΝΟΝ φορολογείται στην Κύπρο. Τα υπόλοιπα κέρδη
φορολογούνται στα βιβλία της «offshore» (συνήθως µε πολύ χαµηλότερους
συντελεστές, ακόµα και µε 0%!). Έτσι η συνολική αποτελεσµατική φορολογία
της διάρθρωσης είναι σε επίπεδα κατά πολύ χαµηλότερα του 10%.
Έντυπα:
Cypriot Trading Structures
Why Cyprus: A brief summary of Cyprus’s advantages…
Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινήσεις για την περίπτωση σας παρακαλώ
επικοινωνήστε µαζί µου. Ο οίκος µας µπορεί να σας συµβουλεύσει ως προς τα
κατάλληλα ποσοστά προµήθειας και γενικότερα για το σχεδιασµό τέτοιων
διαρθρώσεων.
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10.
ΑΓΓΛΙΚΗ (UK) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕ 10%, ∆ΗΛΑ∆Η ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ (CYPRUS - RESIDENT UK COMPANY) - Αγγλική εταιρεία (µε
έδρα στο Λονδίνο) της οποίας ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται από το
υποκατάστηµα της στην Κύπρο. Εγχώριο Αγγλικό «πρόσωπο» αλλά µε την
ευνοϊκή φορολογία της Κυπριακής εταιρείας στο παγκόσµιο εισόδηµα της....
∆ιάρθρωση CYPRUS - RESIDENT UK COMPANY
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΦΟΡΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΗΝΩΜΕΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΜΟΝΟ
ΣΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ &
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΜΕ 10%

ΑΓΓΛΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ε∆ΡΑ
ΛΟΝ∆ΙΝΟ)

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗ
ΜΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ
ΚΥΠΡΟ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ
ΟΝΤΟΤΗΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΚΑΘΩΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ & ∆ΝΣΗ
ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Αυτή η διάρθρωση (structure) είναι παραδοσιακά πολύ δηµοφιλής µε Άγγλους
πελάτες αλλά και µε Έλληνες που πιστεύουν ότι µία Αγγλική εταιρεία θεωρείται
πιο αξιόπιστο / «prestige» όχηµα γενικότερα (αξιοπιστία εννοείται σαν «εικόνα»
µόνο γιατί από πλευράς νοµιµότητας όλες οι εταιρείες είναι το ίδιο) και από
εµπορικής άποψης ειδικότερα.
Έχουν, κυριολεκτικά, συσταθεί χιλιάδες τέτοιες διαρθρώσεις τα τελευταία 15
χρόνια στην Κύπρο! Είναι επίσης χαρακτηριστικό του πόσο εξαιρετικά
προνοµιούχες είναι οι διακρατικές φορολογικές συµβάσεις που έχει συνάψει η
Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
Νοµική βάση για τη διάρθρωση: (1) Η διακρατική σύµβαση αποφυγής διπλής
φορολογίας Κύπρου - Ηνωµένου Βασιλείου (άρθρο 4. Φορολογική κατοικία) (2) Η
φορολογική νοµοθεσία του Ηνωµένου Βασιλείου (s.249 - 251 / FA 1994), (3) Η
φορολογική νοµοθεσία της Κύπρου (Ο Περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµος
118/2002, όπως τροποποιήθηκε) και (4) η φορολογική πρακτική και η
συνεννόηση - συµφωνία µεταξύ των δύο χωρών.
Στην τελική ανάλυση: Αγγλική εταιρεία της οποίας ο έλεγχος και η διεύθυνση
ασκούνται στην Κύπρο (από το υποκατάστηµα το οποίο έχει ιδρύσει η Αγγλική
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εταιρεία στην Κύπρο και έχει εγγράψει στον Έφορο Εταιρειών) θεωρείται
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΥΠΡΟΥ και όχι του Ηνωµένου Βασιλείου.

Η Κυπριακή εφορία εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που
πιστοποιεί ότι το παγκόσµιο εισόδηµα της Αγγλικής εταιρείας φορολογείται στην
Κύπρο.

{Σηµειώσεις:
α. Μόνο τα εισοδήµατα που «πηγάζουν» στην Αγγλία θα φορολογηθούν µε
Αγγλικούς φορολογικούς συντελεστές - µε αντίστοιχη πίστωση φόρου από τις
Κυπριακές Φορολογικές Αρχές. Όλα τα εισοδήµατα εκτός Αγγλίας (παγκοσµίως)
θα φορολογηθούν µε Κυπριακούς φορολογικούς συντελεστές
β. Σε όλες τις συναλλαγές µε τον «έξω κόσµο» φαίνεται η Αγγλική εταιρεία και
όχι το υποκατάστηµα}
Αποτέλεσµα: Αγγλικό «πρόσωπο» µε ευνοϊκότερη Κυπριακή φορολογία! …που
επιτυγχάνεται µε τη σύσταση Αγγλικής εταιρείας (ειδικού καταστατικού) στο
Λονδίνο και την ίδρυση Κυπριακού υποκαταστήµατος της στην Κύπρο (δηλ. 2
νοµικές µορφές) ΚΑΙ το οποίο θα ασκεί τον έλεγχο και διεύθυνση του σχήµατος.
Έντυπα:
Cypriot Trading Structures
Why Cyprus: A brief summary of Cyprus’s advantages…
Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινήσεις για την περίπτωση σας παρακαλώ
επικοινωνήστε µαζί µου.
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11.
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΣΗΜΕΙΩΣΗ): Οι πληροφορίες που
περιέχονται στο newsletter είναι αποκλειστικά για ενηµερωτική χρήση, χωρίς
εγγύηση για την ακρίβεια τους και δεν συνιστούν επαγγελµατική συµβουλή/ες
ή/και καθοδήγηση που συνιστούµε να πάρετε από επαγγελµατίες 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.
*ΚΛΙΚ Ε∆Ω ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΜΑΣ*
*ΚΛΙΚ Ε∆Ω ΓΙΑ ∆ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΡΟΣΟΥΡΕΣ - ΕΝΕΜΕΡΩΤΙΚΑ ∆ΕΛΤΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ & ΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΑΣ*
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(9) Memorandum - Summary of Cyprus’s Incentives

ΠΡΟΣ ∆ΙΑΝΟΜΗ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΑΣ
[Τα φορολογικά και άλλα κίνητρα της Κύπρου (στην αγγλική γλώσσα)]

- Tax incentives

-Cyprus’s flexible & modern legislation
-Cyprus’s excellent infrastructure
-Cyprus as a non-offshore EU Financial and Business Centre
Summary of Incentives
Cyprus has a significantly upgraded image as a jurisdiction since its EU Accession
on 1.5.2004.
With the enactment of its New Tax Legislation on 1.1.2003 (including 3
amending laws, the last one in November 2004) and the abolition of the
“offshore regime”, Cyprus has put a simplified, effective and transparent tax
system in place that is fully EU, OECD, FATF and FSF compliant.
The result is a stable EU, “non-offshore” tax-competitive jurisdiction with exciting
tax planning potential for EU and non EU clients alike.
•

•
•

•

In summary, Cyprus is the “lowest-tax EU jurisdiction” that is not
offshore. The standard corporate tax rate of 10% (0% for shipping
companies, 4.25% for maritime management companies) is the
lowest in the European Union, and the lowest “non-offshore
jurisdiction corporate tax rate” in the world). Cyprus is now a
premier holding, finance, royalty and trading company jurisdiction
However, Cyprus’s biggest asset is its friendly and investor-friendly
Tax Authorities who are always keen to help foreign investors. And
their long and stable history of doing so
Thin spreads of profit are acceptable and so it is possible that a lot
of legal tax-planning strategies can be effectively and easily
employed in order to lower Cyprus tax… even at levels significantly
lower than 10%

Invoices from offshore companies are acceptable in Cyprus
companies’ books and payments to offshore companies bear no
withholding tax (tax planning point)

- 58 -

•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Possibility to obtain Advance Tax Rulings
Absence of strict transfer pricing rules

No specific substance requirements

There is added commercial value and monetary benefits due to the
ability to register for EU VAT in Cyprus
Trading in securities is essentially a tax-exempt activity as any
profit from the disposal of any type of security, irrespective of
whether this profit forms part of a company’s trading activity or is
of a capital nature, is exempt from Cyprus tax
The foreign beneficial owners of Cyprus companies, branches and
partnerships are not liable to additional tax on dividends or profits
over and above the amount paid or payable by the respective legal
entities
The “out-of-Cyprus profits” of Cyprus non-resident companies are
not taxable - escape tax altogether in Cyprus - (Cyprus companies
with management & control exercised outside Cyprus) - in other
words an “EU offshore vehicle”
Maritime Management Companies are taxed at 4.25% and shipping

income is tax-exempt
Low personal tax rates that reach a maximum of 30% for income
over 20.000 CYP (35.000 EURO) and substantial relief for overseas
employment and for non-residents taking up employment in Cyprus
for the first time
Low social insurance contributions (6.3% of gross salary) - total
employer contributions to various funds amount to 10% of gross
salary and total employee contributions to 6.3%
No capital gains tax or net worth taxes except with respect to real
estate situated in Cyprus
Beneficial use of EU Directives that have been transposed into the
Cyprus Tax Legislation
Wide and exceptionally beneficial Double Tax Treaty Network
Attractive Permanent Establishment (PE) rules and generous PE
provisions available in the DTT Network
Mergers, Takeovers and other re-organizations can take place
within groups with no tax consequence
Unilateral tax-relief is granted to all Cyprus companies for foreign
tax suffered irrespective of the absence of a double tax treaty
Tax losses are carried forward indefinitely and can also be
surrendered as group relief

Interest deduction for borrowing costs provided
Low duties - taxes on the establishment of companies

Very low expense level (fees) for financial and professional service
provision compared to other EU jurisdictions. The difference is
more evident in the case of professional service recurring costs
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(administration, accounting & tax compliance) are estimated to be
at 35- 40% of Western European rates! Note: One could very
easily be misled by the low quoted start up costs for major
European Jurisdictions as to the final total costs which can be
considerable if one calculates recurring costs!
EU Directives, Cyprus’s double tax treaty network, EU Directives Holding Companies - Group Finance Companies - Royalty Companies
•

•

•

The Netherlands, Luxembourg and other classic holding company
jurisdictions now face a new outstanding competitor. As we are
moving forward in time from EU Accession we are seeing more and
more clients preferring Cyprus as a holding jurisdiction to other
traditional jurisdictions. However, sometimes best results can be
achieved by combining Cyprus with other jurisdictions such as The
Netherlands and Luxembourg rather than by substitution.
Beneficial use of EU Directives enacted into Cyprus Law (effectively
“copied” - transposed into Cyprus Law and their benefits extended
to residents of Third Countries):
Parent / Subsidiary Directive (no withholding tax on payment
of dividends, no transitional period (immediate effect), no minimum
participation / shareholding limits, no minimum holding period,
dividend exempt subject to conditions, tax credit for tax withheld
abroad)
Interest / Royalties Directive (no withholding tax on interest
paid to non- residents, no transitional period (immediate effect),
25% minimum participation / shareholding required only in the
case of royalties, no minimum holding period, interest taxed
depending on nature, royalties subject to corporation tax, tax credit
for tax withheld abroad)
Merger Directive (involves companies resident and non
resident, leads to elimination of the tax consequence of any
reorganization, merger, division, transfer of assets, exchange of
shares)
Cyprus’s has a wide and beneficial double-tax treaty (DTT)
network. There are currently 40 DTTs in force and 39 others being
negotiated. It has to be noted here that Cyprus has fewer DTTs
than some competing EU jurisdictions but in many cases more
beneficial than its competitors’ treaties such as those with Russia,
Romania, Yugoslavia and the whole of Eastern Europe and the
Middle East. The existence of these treaties, combined with the low

overall tax paid by Cyprus companies, offer significant possibilities
for international tax planning through the island
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•

A significant number of double tax treaties concluded by Cyprus
lower or eliminate foreign withholding taxes on dividends, interest
and royalties or capital gains paid out from / arising in the
contracting states and some also include particularly beneficial tax
sparing credit provisions for dividends, interest and royalties. A "tax
sparing credit" is a tax credit available to the recipient, which is
higher than the actual tax paid in Cyprus. Tax sparing credit
provisions can be found in the treaties concluded with Canada,
China, Czech and Slovak Republics, Denmark, Egypt, Germany,
Greece, India, Ireland, Italy, Malta, Mauritius, Poland, Romania,
Russia, Syria, Thailand, UK and former Yugoslavia
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Cyprus Holding Companies
Apart from the generic features of the tax system, the DTT
Network and the adoption of EU Directives, other important
features of the tax system beneficial to Cyprus Holding
Companies are the following:
•

Participation

exemption:

Foreign

dividends

are

tax-exempt

(provided that a minimum 1% holding in the company paying the
dividend is maintained. Also note that this exemption does not
apply if the non-resident company paying the dividend carries on,
directly or indirectly, more than 50% of investment activities passive income - AND the overseas tax burden is significantly lower
than the Cyprus tax burden (practically interpreted by the Tax
Authorities to mean less than 5% “headline tax”) and NO other
rules, minimum holding period, minimum investment threshholds
etc.). No capital gains tax is payable on the sale or transfer of
securities and the gains are exempt from Income Tax (except gains
from disposal of shares in companies owning real estate situated in
Cyprus - only to the extent that the gain relates to the particular
Cyprus real estate). Also, profits from a permanent establishment

(PE) outside Cyprus are tax-exempt and its losses can be set-off
against Cyprus income (this exemption also does not apply if the
PE carries on more than 50% of investment activities - passive
income - AND the overseas tax burden is significantly lower than
the Cyprus tax burden). This exemption (PE) in conjunction with
•

•

the use of some of Cyprus DTTs can result in PE profits avoiding
tax altogether.
Simple rules and no need for additional and sometimes complex
and expensive tax structuring to circumvent anti-avoidance
provisions, as it usually is the case with other jurisdictions in the
case of dividends or capital gains

Low or no withholding taxes on outgoing dividends, interest and
royalties (no withholding tax on dividends and interest irrespective
of the country or residence of the recipient (even offshore
jurisdictions) or the existence of a Double Tax Treaty, no
withholding tax on royalty payments for use of the rights outside
Cyprus, 10% if the rights will be used in Cyprus (subject to DTT &
EU Directives) and 5% on films (subject to DTT & EU Directives).
We note here that, compared to other “key” holding company
jurisdictions, only Cyprus and the UK have 0% dividend withholding
tax (DWT) - so no need for complex and expensive “structuring
out” of DWT. THIS IS AN IMPORTANT COMPETITIVE ADVANTAGE
OF CYPRUS compared to other holding company jurisdictions.
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No capital gains or income tax on the liquidation of participations or
the liquidation of the Cypriot Holding Company itself
• No net worth taxes (and as mentioned before no capital gains
taxes) during the life of the Cypriot Holding Company
• Tax losses are carried forward indefinitely and can also be
•

•

surrendered as group relief
Mergers, Takeovers and other re-organizations can take place

within groups with no tax consequence
• Unilateral tax-relief is granted to all Cyprus companies for foreign
tax suffered irrespective of the absence of a double tax treaty

No thin capitalization rules
Limited anti-avoidance provisions
Interest deduction for borrowing costs is provided
Absence of strict CFC Legislation
Attractive Permanent Establishment (PE) rules and generous PE
provisions available in the DTT Network
• No specific substance requirements
• No obligation for the holding company (or right) for VAT
registration & compliance
• Low duties - taxes on the establishment of companies
•
•
•
•
•

•
•
•

Absence of “strict” transfer pricing rules
Possibility to obtain Advance Tax Rulings
Low expense level for professional / financial fees

In conclusion, the Cyprus tax system enables:
(a) the extraction of foreign sourced dividends at mitigated or zero rates of

foreign withholding tax (owing to the use of the Parent Subsidiary Directive or
the Use of Double Tax Treaties if the Directive is not applicable)
(b) the receipt of foreign dividends at zero rates of corporation tax or special
defence contribution (local withholding tax) or any other local taxes (subject to
conditions - anti avoidance provisions that are easy to satisfy), i.e. “an EU
holding company with no domestic tax leakage on holding activities”
(c) the distribution of available profits to non-resident shareholders at zero rates
of dividend withholding tax, irrespective of jurisdiction or the absence of a DTT
(even to offshore jurisdictions) and
(d) allows for the realization of capital gains from the disposal of shares in
foreign companies at zero rates of corporation and capital gains tax on the
gains”, irrespective of holding period and shareholder percentage AND no capital
gains tax on the liquidation of the holding company itself
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Cyprus (Group) Finance and Royalty Companies
Apart from the generic features of the tax system, the DTT Network and the
adoption of EU Directives, other important features of the tax system beneficial
to Cyprus (Group) Finance & Royalty Companies are the following:
Important features of Cyprus (Group) Finance Companies:
•
•
•
•
•
•
•

Absence (under a Double Tax Treaty or the Interest and Royalty Directive)
of interest withholding tax
Low overall tax burden
Possibility of deducting interest expenses from taxable income
Absence of thin capitalization rules or their inapplicability in the case of
“back to back” financing
Absence of interest withholding tax in connection with interest paid on
loan financing irrespective of jurisdiction or the absence of a DTT (even
for interest payments to offshore jurisdictions)
Reasonable level of “margin” required by tax authorities
Low expense level for professional / financial fees

Important features of Cyprus Royalty Companies:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Absence or reduction (under a Double Tax Treaty or the Interest and
Royalty Directive) of withholding tax on royalties paid to Cyprus company
Low overall tax burden
Tax deduction of royalty payments
Effective tax depreciation of investments in intellectual property
Absence of withholding tax on royalty payments irrespective of jurisdiction
or the absence of a DTT (including to offshore companies) for rights used
outside Cyprus - the usual case
Neutral VAT treatment
Reasonable level of “margin” required by tax authorities
Effective protection of intellectual property rights by Legislation and
participation of Cyprus in international agreements
Low expense level for professional / financial fees
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Cyprus’s flexible & modern legislation
Restrictions concerning maximum allowable percentage participation, as well as
minimum monetary level of foreign investment in any enterprise / legal entity in
Cyprus, were lifted from January 2000 for EU citizens and from October 1, 2004
for non-EU citizens.
Now, Cyprus’s investment policy allows 100% foreign participation in Cyprus
entities in almost all sectors of the economy not only for EU citizens but also for
investors from third countries. Please note that restrictions still remain on a few
sectors in the areas of real estate development (it is permitted to buy property
for private use), tertiary education, public utilities, radio & television stations,
newspapers, magazines and airlines.
•
•

•
•

Full exemption from all exchange controls – restrictions, both for
EU and non-EU Nationals
Full anonymity of foreign beneficiaries is ensured by the
legislation – no public body possesses the identity of the final
beneficiaries, not even The Registrar of Companies or the Tax
Authorities
Strict Bank confidentiality which is the cornerstone of State policy
Cyprus entities, whether beneficially owned by foreign nationals or
local persons can engage into either local or international activities
without the need for any special permit (activities inside Cyprus by
non-EU nationals were prohibited before October 2004)

Cyprus’s excellent infrastructure
•
•
•
•

•

Modern and efficient multilingual banking & financial services sector
Excellent air and sea connections and telecommunications services
Government services and Tax Authorities that are professional,
friendly and efficient
A mature professional services sector (Indicative of the high
standard of the profession in Cyprus is that it was the first country
in the world that had been approved by The Institute of Chartered
Accountants of England & Wales to qualify Chartered Accountants
locally, without the need to work in the UK)
Very low expense level (fees) for financial and professional service
provision compared to other EU jurisdictions. The difference is
more evident in the case of professional service recurring costs
(administration, accounting & tax compliance) are estimated to be
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at 35- 40% of Western European rates! Note: One could very
easily be misled by the low quoted start up costs for major
European Jurisdictions as to the final total costs which can be
considerable if one calculates recurring costs!
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Request a Meeting
Request a meeting with our Chairman or one of our directors.
pleased to address your specific needs.

We will be

Our directors are continuously traveling to a number of countries meeting
existing and potential clients and associates.
Thus, if you have a serious interest in our services, or you wish to join our
Professional Associates – Intermediaries Program (“PA Program”) your options
are the following:

Visit one of our offices (you can combine this with a pleasant short break
in Cyprus or Greece),
• Request a confidential meeting in your country of residence during our
next business trip, or
• Contact us via telephone, fax or e-mail

•

OR Contact Us
Feel free to contact us in order to address your specific needs.
Person to contact initially: Aris Kotsomitis (Chairman)
Due to the large daily volume of contacts and due to the fact that our Chairman
personally supervises the response to all initial client communications please
kindly note our policies for responding to your communications:
1) Your full contact details (Name, Surname, Title, Company name (if
applicable), Address, Fax, Tel, E-mail) - as well as a statement of your
specific needs - will have to be disclosed to FBS. We will not respond to
any queries not accompanied by your full and valid contact details.
2) Allow up to 48 - 72 hours for a response - usually by phone
3) IF YOU WANT US TO TREAT YOUR CASE AS “URGENT” - please state this
fact clearly so we can attend to your query in priority order.
Company Name

Focus Business
Company)

Services

Company Address

SEVERIS HOUSE *
9, Archbishop Makarios III Ave.
[Satellite Office: LIBRA HOUSE - 2nd floor - 21 P. Katelari
St.]
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(Cyprus)

Ltd.

(Trust

P.O. Box 22784, CY-1524 Nicosia
CYPRUS

* Our head office is situated in the very heart of the Nicosia
(the capital of Cyprus) business district, at SEVERIS HOUSE,
one of the most modern and high-tech office buildings on
the island.
Telephone
Numbers
Fax Numbers
Contact email

+ (357) 22 456363 (10 lines)
+ (357) 22 668180
cyprus@fbscyprus.com
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