
 

 

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: 
 
• 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 µας. 
 
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΣΗΜΕΙΩΣΗ): Οι πληροφορίες που περιέχονται στο 
παρόν newsletter είναι αποκλειστικά για ενηµερωτική χρήση, χωρίς εγγύηση για την 
ακρίβεια τους & δεν συνιστούν επαγγελµατική συµβουλή/ες ή/και καθοδήγηση που 
συνιστούµε να πάρετε πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια… 
 
Όπως πάντα, συστήνουµε τη λήψη επαγγελµατικών συµβουλών από εξειδικευµένους 
επαγγελµατίες πριν τη λήψη αποφάσεων. Η παρούσα ενηµέρωση ∆ΕΝ αποτελεί 
τέτοια συµβουλή, έχει αποκλειστικά ενηµερωτικό σκοπό, δεν εγγυόµαστε την 
ακρίβεια του περιεχοµένου και δεν φέρουµε καµία ευθύνη προς τον αναγνώστη η 
οποιοδήποτε τρίτο.  

 
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ (LINKS) 

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

ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΗ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ)* 

 
ΚΛΙΚ Ε∆Ω ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ TO NEWSLETTER PLUS+ 

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

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

ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΑΣ* 
 

*ΚΛΙΚ Ε∆Ω ΓΙΑ ∆ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΡΟΣΟΥΡΕΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ∆ΕΛΤΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ & ΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΑΣ* 

 
 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΚΕΙΜΕΝΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ 



 

 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΛΟΥΤΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ …ΣΤΑ 
«DOWNLOADS» ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ & ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ NEWSLETTERS 
 

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

Click για τα online έντυπα µας: 
 

Why Cyprus: A brief summary of Cyprus’s advantages… 
Cypriot holding companies 

Cypriot Investment Structures 
Cypriot Trading Structures 

FBS Profile & Services 
 
 

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

 


