Διεθνείς Εμπορικές Εταιρείες
& Άλλες Δομές
Τα φορολογικά κίνητρα στην Κύπρο

Κυπριακές δομές εκπροσώπησης

Τα πλεονεκτήματα του Κυπριακού φορολογικού συστήματος, όπως
αναφέρονται στο φυλλάδιο μας με τον τίτλο "Γιατί η Κύπρος;",
ισχύουν για όλες τις μορφές εμπορικών δομών.
Διεθνείς Εμπορικές Εταιρείες
Οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούνται για την τιμολόγηση /
επανατιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών (καθώς και για την λήψη
εμπορικών προμηθειών) από οποιαδήποτε χώρα προς κάθε
προορισμό και για τη διαμετακόμιση εμπορικών δραστηριοτήτων
σε συνδυασμό με τη λειτουργία αποθηκών και εργοστασίων υπό
τελωνειακό έλεγχο, και ζώνες ελεύθερου εμπορίου.
Επί πλέον, οι Κυπριακές εμπορικές εταιρείες μπορούν να παρέχουν
υπηρεσίες όπως η προώθηση των πωλήσεων, λογιστικά
καθήκοντα, διαχείριση οικονομικών, παροχή εργασίας - ανεύρεση
ανώτατων στελεχών, παροχή συμβουλών, έρευνα
αγοράς,
εταιρείες προμηθειών, διαμεσολάβηση, εισαγωγή πελατών και
πολλές άλλες.
Μπορούν να προσλάβουν ομογενείς υπαλλήλους οι οποίοι
επωφελούνται από τις διατάξεις των συνθηκών αποφυγής διπλής
φορολογίας καταβάλλοντας φόρους και εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης στην Κύπρο με χαμηλούς συντελεστές, αποφεύγοντας
έτσι τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές στην πατρίδα τους.
Με αυτόν τον τρόπο, τα κέρδη που πραγματοποιούνται από την
Κυπριακή εταιρεία φορολογούνται στην Κύπρο με το χαμηλό
Συντελεστή Φόρου για Εταιρείες 12.5%, αντί για υψηλότερους
συντελεστές φορολογίας των εταιρειών. Η άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων από μια χώρα της ΕΕ με χαμηλή φορολογία όπως
η Κύπρος, και η χρήση της κατάλληλης φορολογικής δόμησης για
την ελάφρυνση του φόρου στην Κύπρο, μερικές φορές σε επίπεδα
σαφώς κάτω του 12.5%, είναι πολύ ανώτερη στρατηγική
σήμερα από τις εμπορικές συναλλαγές μέσω μιας υπεράκτιας
εταιρείας καταχωρημένης σε χώρα με χαμηλή φορολογία.
Δημοφιλείς τύποι δραστηριότητας
Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι δεν υπάρχουν
δραστηριότητες για τις οποίες ένας Κυπριακός φορέας δεν είναι
κατάλληλος. Οι Κυπριακές οντότητες χρησιμοποιούνται ευρέως
από εταιρείες καθώς και από ιδιώτες, ιδιαίτερα από ιδιώτες υψηλής
καθαρής θέσης, για μια σειρά από δραστηριότητες. Παρακαλούμε
επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε την ιδιαίτερη
περίσταση στην οποία βρίσκεστε.

Αυτές οι δομές συνήθως περιλαμβάνουν μια Κυπριακή εταιρεία
που ενεργεί ως ανώνυμος εκπρόσωπος, κύριου αγοραστή του
εξωτερικού (συνήθως είναι εγγεγραμμένος σε φορολογικόαποδοτική δικαιοδοσία).Το αποτέλεσμα είναι μια πολύ χαμηλή
φορολογική επιβάρυνση, συχνά πολύ κάτω από το 12.5%, καθώς
ο Κυπριακός φόρος καταβάλλεται μόνον για τις προμήθειες που
εισπράττονται από την Κυπριακή εταιρεία στον κύριο αγοραστή
του εξωτερικού. Αυτή είναι μία από τις δημοφιλέστερες δομές
κατά τα τελευταία 5 χρόνια.
Εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου με διαχείριση από την
Κύπρο
Αυτές οι δομές περιλαμβάνουν εταιρείες του Ηνωμένου
Βασιλείου που φορολογούνται στην Κύπρο. Αυτό επιτυγχάνεται
μέσω της διαχείρισης και του ελέγχου που πραγματοποιείται από
Εγγεγραμμένο στην Κύπρο Υποκατάστημα και της χρήσης των
κατάλληλων διατάξεων της Συνθήκης Αποφυγής Διπλής
Φορολογίας ΗΒ - Κύπρου και τη Φορολογική Νομοθεσία
Ηνωμένου Βασιλείου & Κύπρου.
Το αποτέλεσμα είναι ότι οι βρετανικές εταιρείες φορολογούνται
για τα παγκόσμια έσοδα τους στην Κύπρο και όχι το Ηνωμένο
Βασίλειο (Προφίλ Ηνωμένου Βασιλείου με Κυπριακό χαμηλό
φορολογικό βάρος). Το αποτέλεσμα είναι ένας εταιρικός φόρος
12.5% για παγκόσμια φορολογητέο εισόδημα, που με σωστή
φορολογική διάρθρωση θα μπορούσε αποτελεσματικά να
μειωθεί σημαντικά περισσότερο. Ουσιαστικά, χιλιάδες τέτοιες
δομές δημιουργήθηκαν στην Κύπρο κατά τα τελευταία 15
χρόνια.

Εταιρείες Μη Κάτοικοι στην Κύπρο
Οι Κυπριακές εταιρείες μη κάτοικοι είναι απλά επιχειρήσεις που
είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο με διαχείριση & έλεγχο που
ασκείται εκτός Κύπρου. Αυτές δεν φορολογούνται στην Κύπρο
και υπόκεινται μόνο στο φόρο πηγής εισοδήματος στην Κύπρο
(ουσιαστικά δεν φορολογούνται για το εισόδημα εκτός Κύπρου
στην Κύπρο). Ωστόσο, ως εταιρείες μη-κάτοικοι δεν
απολαμβάνουν τα οφέλη των Συνθηκών Αποφυγής Διπλής
Φορολογίας της Κύπρου.
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