Δομές Κυπριακών
Εταιρειών Συμμετοχών
Η Κύπρος είναι μια αναδυόμενη πιο δημοφιλής ενδιάμεση δικαιοδοσία εταιρειών συμμετοχών στην Ευρώπη και
μια σοβαρή διεκδικήτρια έναντι στην Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, την Ελβετία και άλλες παραδοσιακές
δικαιοδοσίες εταιρειών συμμετοχών. Οι διεθνείς επενδυτές θεωρούν ότι τα μοναδικά φορολογικά
πλεονεκτήματα σε συνδυασμό με την ένταξη στην ΕΕ και τη συμμόρφωση με τον ΟΟΣΑ είναι επιτακτικοί
λόγοι για να ιδρυθεί μια Κυπριακή εταιρεία συμμετοχών.
Τα Φορολογικά Κίνητρα στην Κύπρο
Τα πλεονεκτήματα του κυπριακού φορολογικού συστήματος,
αναφέρονται στο φυλλάδιο μας με τίτλο «Γιατί η Κύπρος;».
Η χρήση του ευρέως δικτύου συνθηκών αποφυγής διπλής
φορολογίας (ΣΑΔΦ) και των οδηγιών της ΕΕ για την εξάλειψη ή
μετρίαση της παρακράτησης ξένων και άλλων φόρων.
Το εισόδημα από μερίσματα εξωτερικού απαλλάσσεται του
φόρου υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται ένα ελάχιστο
ποσοστό 1% συμμετοχής στην εταιρεία που καταβάλλει το
μέρισμα. Επίσης, τα κέρδη από Μόνιμες Εγκαταστάσεις (ΜE)
εκτός Κύπρου απαλλάσσονται της φορολογίας και οι ζημίες
μπορούν να συμψηφιστούν με εισόδημα που αποκτήθηκε στην
Κύπρο.
Μέτρα κατά της φοροδιαφυγής : Σημειώσατε επίσης ότι οι
παραπάνω εξαιρέσεις δεν ισχύουν εάν η πληρώτρια εταιρεία
εμπλέκεται ΤΟΣΟ άμεσα όσο και έμμεσα, με ποσοστό
μεγαλύτερο του 50% σε δραστηριότητες που δημιουργούν
έσοδα από επενδύσεις ΚΑΙ αν ο «μέγιστος φορολογικός
συντελεστής» του εξωτερικού είναι χαμηλότερος από 5%. Δεν
υπάρχουν άλλοι κανόνες, όπως η ελάχιστη περίοδος
συμμετοχής, ελάχιστο όριο επενδύσεων κ.λ.π.
Πώληση μετοχών και άλλων κινητών αξιών: Δεν
καταβάλλεται φόρος υπεραξίας κεφαλαίου και τα κέρδη,
απαλλάσσονται από το Φόρο Εισοδήματος (εκτός από τα κέρδη
από τη διάθεση μετοχών σε επιχειρήσεις κατοχής ακίνητης
περιουσίας που βρίσκεται στην Κύπρο)
Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου για τα εξερχόμενα
μερίσματα, τους τόκους και την εκμετάλλευση
δικαιωμάτων στις περισσότερες περιπτώσεις, ανεξάρτητα από
το αν ο δικαιούχος είναι ιδιώτης ή νομική οντότητα, από τη
χώρα διαμονής του δικαιούχου (ακόμη και υπεράκτιες
δικαιοδοσίες) ή την ύπαρξη συνθήκης αποφυγής διπλής
φορολογίας .

Μηδενική φορολογία καθαρής θέσης και μηδενική φορολογία
υπεραξίας κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μιας
Κυπριακής Εταιρείας Συμμετοχών.
Δεν υπάρχει νομοθεσία Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών
(ΕΑΕ), ούτε κανόνες υπό-κεφαλαιοποίησης ή διατάξεις εναντίον
της φοροδιαφυγής, ως εκ τούτου αποφεύγονται περαιτέρω
πολύπλοκες και δαπανηρές φορολογικές διαρθρώσεις.
Εν κατακλείδι, το φορολογικό σύστημα στην Κύπρο
επιτρέπει:
α)Την εξαγωγή μερισμάτων αλλοδαπής προέλευσης με
μειωμένους ή μηδενικούς συντελεστές παρακράτησης φόρου
εξωτερικού λόγω της Οδηγίας Μητρικής Θυγατρικής Εταιρείας ή
της Χρήσης των Συνθηκών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας , εάν η
οδηγία δεν είναι εφαρμόσιμη.
(β)Την παραλαβή των ξένων μερισμάτων στην Κύπρο με
μηδενικούς συντελεστές φόρου εταιρειών ή ειδική εισφορά για
την άμυνα (εγχώρια παρακράτηση φόρου) ή οποιουσδήποτε
άλλους τοπικούς φόρους (υπό τους όρους - και διατάξεις ενάντια
στην φοροδιαφυγή που είναι εύκολο να ικανοποιηθούν), δηλαδή
μηδαμινή εγχώρια εκροή φόρων επί των συμμετοχικών
δραστηριοτήτων.
(γ)Την κατανομή των διαθέσιμων κερδών σε μετόχους μη
μόνιμους κατοίκους με μηδενικό συντελεστή παρακράτησης
φόρου επί του μερίσματος, ανεξαρτήτως της δικαιοδοσίας ή της
απουσίας ΣΑΔΦ (ακόμη και σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες) και
(δ) Επιτρέπει την πραγματοποίηση υπεραξίας κεφαλαίου
από τη διάθεση μετοχών σε ξένες εταιρείες με μηδενικούς
φορολογικούς συντελεστές επί των κερδών για εταιρείες και
υπεραξία κεφαλαίου" , ανεξαρτήτως της περιόδου συμμετοχής
και του ποσοστού μερισμάτων και μηδενικό φόρο υπεραξίας επί
της εκκαθάρισης της ίδιας της Εταιρείας Συμμετοχών.

Μηδενική φορολογία για υπεραξία κεφαλαίου ή φόρος
εισοδήματος για την εκκαθάριση των συμμετοχών ή την
εκκαθάριση της ίδιας της Κυπριακής Εταιρίας Συμμετοχών.
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