
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Συμμετοχικές Επενδυτικές 

Δομές 

 
 
 

 

Αν γίνει χρήση του δικτύου συνθήκης διπλής φορολόγησης της 
Κύπρου ή των Οδηγιών ΕΕ και ο τελικός χορηγός της άδειας 
προέρχεται από «δικαιοδοσία αποδοτικής φορολόγησης», τότε 
μπορεί να επιτευχθεί αποτέλεσμα διπλής πτώσης (double dip 
effect), σύμφωνα με το οποίο τα δικαιώματα εκπίπτουν για την 
εταιρεία εκμετάλλευσης και ταυτόχρονα αποφεύγουν την 
φορολόγηση στη δικαιοδοσία της εταιρείας που χορηγεί την άδεια. 
 
 
Ειδικά επωφελή κίνητρα για τις χρηματοδοτικές εταιρείες 
και για τις εταιρείες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων: 
 
Η απουσία ή μείωση (υπό την Οδηγία της Συνθήκης Αποφυγής 
Διπλής Φορολογίας ή της Οδηγίας της ΕΕ επί των τόκων και 
Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης) παρακράτησης φόρου στο 
εξωτερικό για τόκους ή έσοδα από δικαιώματα εκμετάλλευσης. 

Δυνατότητα αφαίρεσης δαπανών τόκων και εκμετάλλευσης 
δικαιωμάτων από το φορολογητέο εισόδημα. 

Αποτελεσματική φορολογική ελάφρυνση των επενδύσεων στην 
πνευματική ιδιοκτησία. 

Απουσία κανόνων υπό-κεφαλαιοποίησης ή ανεφαρμοσιμότητα 
αυτών στην περίπτωση "χρηματοδότησης σε νόμισμα του 
δανειολήπτη" 

Μηδαμινή παρακράτηση φέρων επί των τόκων ή των δικαιωμάτων 
εκμετάλλευσης (για χρήση δικαιωμάτων εκτός Κύπρου) 
ανεξάρτητα της δικαιοδοσίας ή της απουσίας ΣΑΔΦ (ακόμη και για 
πληρωμές σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες). 

Λογικό επίπεδο "περιθωρίου" τόκων/ εκμετάλλευσης δικαιωμάτων 
που θα απαιτούσαν οι Φορολογικές Αρχές. 

Ουδέτερη εφαρμογή ΦΠΑ. 

Αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας από τη Νομοθεσία και συμμετοχή της Κύπρου στις 
διεθνείς συμφωνίες. 

Χαμηλό επίπεδο εξόδων για χρηματοοικονομικές και 
επαγγελματικές αμοιβές. 

 
Άλλες Δομές 
 
- Επενδυτικά κεφάλαια 

- Εργασίες Καταστατικής Έδρας 

- Εταιρίες διαπραγμάτευσης χρεογράφων 
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Φορολογικά Πλεονεκτήματα στην Κύπρο 

Τα πλεονεκτήματα του κυπριακού φορολογικού συστήματος, όπως 
αναφέρονται στο φυλλάδιο μας με τίτλο "Γιατί η Κύπρος; " ισχύουν 
για όλες τις μορφές συμμετοχικών επενδυτικών δομών.   

 
 
Κυπριακές Ενδιάμεσες Δομές Εταιρειών Συμμετοχών 

Παρακαλούμε ανατρέξτε στο φυλλάδιο με τίτλο "Δομές Κυπριακών 
Εταιρειών Συμμετοχών". 

 
 
Κυπριακές δομές χρηματοδότησης ομίλων 

Οι κυπριακές εταιρείες μπορούν να εκπληρώσουν ενδο-
επιχειρησιακές και δι-υπηρεσιακές λειτουργίες χρηματοδοτικής 
διαχείρισης, όπως η χορήγηση δανείων για χρηματοδότηση έργων 
ή απαιτήσεις κεφαλαίου κίνησης. Οι δομές αυτές είναι ιδιαίτερα 
ελκυστικές για επενδύσεις σε χώρες με υψηλή φορολογία όπου, αν 
το επιτρέπουν οι τοπικοί κανονισμοί, χρησιμοποιούνται ευρέως 
δομές υψηλού χρέους . 

Συνήθως, μια Κυπριακή εταιρεία χρηματοδότησης ομίλων 
παρεμβάλλεται μεταξύ μιας εταιρείας συμμετοχών και μιας ξένης 
εταιρείας που δραστηριοποιείται σε τοποθεσία που ισχύει ΣΑΔΦ. 
Προκαταβάλλει, έντοκα δάνεια για τη χρηματοδότηση της 
δραστηριοποιούμενης εταιρείας. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση 
του δικτύου ΣΑΔΦ ή των οδηγιών της ΕΕ και η απόλυτη 
χρηματοδότηση προέρχεται από μια "φόρο-αποδοτική 
δικαιοδοσία", ένα διπλό αποτέλεσμα μπορεί ακόμη και να 
επιτευχθεί, εκ του οποίου η δαπάνη των τόκων εκπίπτει πλήρως 
από την δραστηριοποιούμενη εταιρεία και ταυτόχρονα αποφεύγει 
την πληρωμή φόρων στη δικαιοδοσία της εταιρείας συμμετοχών. 

Η επιλογή της σωστής διεθνούς δικαιοδοσίας για τη χρήση των 
συνθηκών αποφυγής διπλής φορολογίας μπορεί να μειώσει ή να 
εξαλείψει τους παρακρατούμενους φόρους επί της καταβολής των 
τόκων. 

 
Δομές Δρομολόγησης Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης στην 
Κύπρο 

Τα δικαιώματα εκμετάλλευσης πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να 
ανήκουν ή να έχουν παραχωρηθεί σε κυπριακή εταιρεία που 
συνήθως παρεμβάλλεται μεταξύ ενός δικαιοπάροχου και μιας 
δραστηριοποιούμενης ξένης εταιρείας σε τοποθεσία που ισχύει 
ΣΑΔΦ. 

 


