Κύπρος
Φορολογικές
Πληροφορίες

Εισαγωγή
Η έκδοση αυτή παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά
µε το φορολογικό σύστηµα της Κύπρου,
συµπεριλαµβανοµένων µερικών χρήσιµων σηµειώσεων
και φορολογικών δεδοµένων, βασισµένων στην
ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία και πρακτικές. Οι
φορολογικές πληροφορίες που παρέχονται σ’ αυτό το
εγχειρίδιο είναι ακριβείς κατά την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του.
Η έκδοση περιορίζεται µόνο για σκοπούς γενικής
ενηµέρωσης και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως
φορολογική συµβουλή. Για οποιοδήποτε συγκεκριµένο
θέµα ή απορία ο αναγνώστης προτρέπεται να
απευθυνθεί στον κατάλληλο φορολογικό σύµβουλο.
Στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στο πίσω µέρος του
βιβλιαρίου.
Η φορολογική µας οµάδα µπορεί να βοηθήσει τους
πελάτες µας να αναπτύξουν µια αποτελεσµατική
φορολογική στρατηγική η οποία να συνάδει µε τους
επιχειρηµατικούς τους στόχους. Το όραµα µας είναι να
βοηθούµε τους πελάτες µας να επιλύουν τα
φορολογικά τους ζητήµατα, µέσω της εµπειρίας και της
τεχνογνωσίας που έχουµε αποκτήσει µέσα από τα
χρόνια. Ενεργώντας για λογαριασµό των πελατών
µας, η προτεραιότητα µας είναι να προσφέρουµε
ολοκληρωµένες, «one-stop shop» υπηρεσίες υψηλών
προδιαγραφών µέσω ενός ενιαίου σηµείου επαφής.
Baker Tilly
Κύπρος
Ιανουάριος 2017
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Ορισµοί
Φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Κύπρου
Φορολογικός κάτοικος Κύπρου, για σκοπούς προσωπικού
φόρου εισοδήµατος, θεωρείται φυσικό πρόσωπο το οποίο
διαµένει στην Κύπρο για µία ή περισσότερες περιόδους που
υπερβαίνουν στο σύνολο τους τις 183 ηµέρες ανά
φορολογικό έτος.
Νοµικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Κύπρου
Φορολογικός κάτοικος Κύπρου, για σκοπούς εταιρικού
φόρου, θεωρείται εταιρεία της οποίας ο έλεγχος και η
διεύθυνση ασκούνται στην Κύπρο.
Γενικά και σύµφωνα µε τις διεθνείς φορολογικές αρχές, για
να θεωρείται µια εταιρεία φορολογικός κάτοικος Κύπρου,
πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Όλες οι στρατηγικές και διαχειριστικές αποφάσεις να
λαµβάνονται στην Κύπρο από διευθυντές που ασκούν τα
καθήκοντα τους στην Κύπρο. Αυτό συνήθως
επιτυγχάνεται µε τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου να λαµβάνουν χώρα στην Κύπρο και την
υπογραφή συµβάσεων, συµφωνιών και άλλων
εγγράφων της εταιρείας σχετικών µε τη διαχείριση, τον
έλεγχο και τις διοικητικές λειτουργίες της εταιρείας στην
Κύπρο.
• Η πλειοψηφία των διευθυντών της εταιρείας να είναι
κατά προτίµηση φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και να
ασκούν την εργασία τους από την Κύπρο. Οι διευθυντές
πρέπει να έχουν επαρκή προσόντα µε προηγούµενη
εµπειρία στο σχετικό κλάδο.
• Η διοικητική έδρα της εταιρείας να διατηρείται στην
Κύπρο, από όπου ασκείται η πραγµατική διοίκηση και ο
έλεγχος των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
• Τα αντίγραφα των εµπορικών εγγράφων (συµβάσεις,
τιµολόγια, κλπ.) να είναι αποθηκευµένα στις
εγκαταστάσεις των γραφείων της εταιρείας στην Κύπρο.
• Τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας να ετοιµάζονται και να
φυλάσσονται στην Κύπρο.
• Οι τραπεζικοί λογαριασµοί της εταιρείας να λειτουργούν
από την Κύπρο, έστω και αν οι λογαριασµοί
διατηρούνται σε τράπεζες εκτός Κύπρου.
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Φυσικό πρόσωπο µε κατοικία (domicile) στη
∆ηµοκρατία
Ένα άτοµο θεωρείται ως “domiciled” στην Κύπρο εάν έχει
κατοικία καταγωγής την Κύπρο σύµφωνα µε τις πρόνοιες του
Περί ∆ιαθηκών και ∆ιαδοχής Νόµου (δηλαδή, κατοικία
καταγωγής του πατέρα κατά την ηµεροµηνία γέννησης),
εξαιρουµένων συγκεκριµένων περιπτώσεων. Τα ακόλουθα
άτοµα δεν θεωρούνται “domiciled” στην Κύπρο:
• Άτοµο που έχει αποκτήσει και διατηρεί κατοικία επιλογής
(domicile of choice) εκτός Κύπρου µε βάση τις πρόνοιες
του περί ∆ιαθηκών και ∆ιαδοχής Νόµου, νοουµένου ότι
δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Κύπρου για
οποιαδήποτε περίοδο τουλάχιστον 20 συνεχόµενων
ετών πριν από το φορολογικό έτος, ή
• Άτοµο το οποίο δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Κύπρου
για περίοδο τουλάχιστον 20 συνεχόµενων ετών πριν την
έναρξη ισχύος του νόµου.
Ωστόσο, οποιοδήποτε άτοµο είναι φορολογικός κάτοικος
Κύπρου για τουλάχιστον 17 από τα τελευταία 20 έτη πριν
από το φορολογικό έτος θα λογίζεται κάτοικος (domicile)
στη Κύπρο για σκοπούς έκτακτης αµυντικής εισφοράς,
ανεξαρτήτως της κατοικίας καταγωγής του.
Τίτλοι
Ο όρος «τίτλοι» περιλαµβάνει:
• µετοχές, ιδρυτικούς και άλλους τίτλους εταιρειών ή
άλλων νοµικών προσώπων
• χρεόγραφα και οµόλογα
• ακάλυπτες θέσεις σε τίτλους, προθεσµιακά συµβόλαια
σε τίτλους, συµβόλαια ανταλλαγής τίτλων και
συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης
• πιστοποιητικά αποθετηρίου σε τίτλους (ADRS και GDRS)
• δικαιώµατα απαίτησης σε σχέση µε χρεόγραφα και
οµόλογα (τα οποία όµως δεν συµπεριλαµβάνουν τα
δικαιώµατα πάνω σε τόκους των προϊόντων αυτών)
• συµµετοχές σε δείκτες αξιών µόνο στις περιπτώσεις
που καταλήγουν σε τίτλους, συµφωνίες επαναγοράς σε
τίτλους και µερίδια σε συλλογικά επενδυτικά σχέδια
ανοικτού ή κλειστού τύπου
Τόκοι
Τόκοι που αποκτούνται από τη συνήθη διεξαγωγή επιχείρησης
ή συνδέονται άµεσα µε τις δραστηριότητες επιχείρησης ή
ατόµου, αντιµετωπίζονται ως επιχειρησιακό εισόδηµα και
υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων /
εταιρικό φόρο.
Άλλα είδη τόκων θεωρούνται ως παθητικοί τόκοι και
υπόκεινται σε έκτακτη αµυντική εισφορά.
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Φόρος Εισοδήµατος Φυσικών
Προσώπων
Επιβολή φόρου
Οι φορολογικοί κάτοικοι φορολογούνται πάνω στο
παγκόσµιο εισόδηµα τους που αποκτάται ή προκύπτει
από πηγές στην Κύπρο και στο εξωτερικό, και
περιλαµβάνει:
• Έσοδα από επιχείρηση
• Έσοδα από οποιαδήποτε εργοδότηση
• Μερίσµατα και τόκους
• Ενοίκια και δικαιώµατα
• Συντάξεις και επιδόµατα
Οι µη φορολογικοί κάτοικοι φορολογούνται σε
συγκεκριµένα εισοδήµατα που αποκτώνται ή
προκύπτουν από πηγές στην Κύπρο µόνο,
συµπεριλαµβανοµένων:
• Έσοδα από µισθωτές υπηρεσίες
• Συντάξεις από προηγούµενη απασχόληση
• Ενοίκια από ακίνητη ιδιοκτησία
• Το ακαθάριστο εισόδηµα που προέρχεται από την
άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλµατος ή δραστηριότητας,
ή αποδοχές καλλιτεχνών
• Αµοιβές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και παρόµοιες
αµοιβές υπό την ιδιότητά τους ως διευθυντές των
εταιρειών που θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου

Φορολογικοί συντελεστές
Οι ακόλουθοι φορολογικοί συντελεστές ισχύουν για όλα τα
άτοµα:
Φορολογικό εισόδηµα Φορολογικός
για το φορολογικό έτος συντελεστής
€
%
0 – 19.500

Φορολογικό
ποσό
€

Συσσωρευµένος
φόρος
€

Μηδέν

Μηδέν

Μηδέν

19.501 – 28.000

20

1.700

1.700

28.001 – 36.300

25

2.075

3.775

36.301 – 60.000

30

7.110

10.885

Άνω των 60.000

35

Η σύνταξη εξωτερικού φορολογείται µε σταθερό συντελεστή
5% για ποσά πέραν των €3.420. Ωστόσο, ο
φορολογούµενος µπορεί να επιλέγει ετησίως, εάν επιθυµεί,
να φορολογηθεί µε βάση τους κανονικούς φορολογικούς
συντελεστές και κλίµακες όπως αναφέρονται πιο πάνω.
Η σύνταξη χηρείας φορολογείται µε σταθερό συντελεστή
20% για ποσά πέραν των €19.500. Ωστόσο, ο
φορολογούµενος µπορεί να επιλέγει ετησίως, εάν επιθυµεί,
να φορολογηθεί µε βάση τους κανονικούς φορολογικούς
συντελεστές και κλίµακες όπως αναφέρονται πιο πάνω.
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Απαλλαγές στο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες
50% απαλλαγή
50% απαλλαγή της αµοιβής από εργοδότηση στην Κύπρο,
φυσικού προσώπου που δεν ήταν φορολογικός κάτοικος
Κύπρου πριν την έναρξη της εργοδότησης και η ετήσια
αµοιβή υπερβαίνει τις €100.000. Η απαλλαγή ισχύει για τα
πρώτα δέκα έτη της εργοδότησης. Για εργοδότηση που έχει
αρχίσει µετά την 1 Ιανουαρίου 2015, η απαλλαγή δεν
εφαρµόζεται, εάν το άτοµο:
• ήταν φορολογικός κάτοικος Κύπρου για τρία (ή
περισσότερα) από τα πέντε φορολογικά έτη που
προηγούνται του έτους που αρχίζει η εργοδότηση, ή
• στην περίπτωση που το άτοµο ήταν φορολογικός
κάτοικος Κύπρου το αµέσως προηγούµενο έτος.
20% απαλλαγή
20% απαλλαγή της αµοιβής µέχρι ανώτατο ποσό €8.550
ανά έτος από εργοδότηση στην Κύπρο, φυσικού προσώπου
που δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Κύπρου πριν την
έναρξη της εργοδότησης. Για εργοδότηση που άρχισε από
1 Ιανουαρίου 2012 και έπειτα, η απαλλαγή εφαρµόζεται για
πέντε έτη, αρχίζοντας από το έτος που ακολουθεί το έτος
στο οποίο άρχισε η εργοδότηση, µε το τελευταίο έτος
διεκδίκησης το 2020.
Αυτή η απαλλαγή δεν µπορεί να διεκδικείται επιπρόσθετα
από την απαλλαγή του 50% της αµοιβής από εργοδότηση.
Εξαίρεση 90 ηµερών
Αµοιβή από την παροχή µισθωτών υπηρεσιών εκτός Κύπρου,
για συνολική περίοδο πέραν των 90 ηµερών ανά
φορολογικό έτος, σε εργοδότη που δεν είναι φορολογικός
κάτοικος Κύπρου ή, σε µόνιµη εγκατάσταση στο εξωτερικό
εργοδότη που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου,
εξαιρείται από την φορολογία.

Άλλες φορολογικές απαλλαγές
Εξαιρούνται του φόρου:
• Κέρδη από διάθεση τίτλων
• Εφάπαξ / αµοιβή που ελήφθη λόγω αφυπηρέτησης,
µετατροπής συντάξεως ή θανάτου ή αποζηµίωση
θανάτου ή σωµατικής βλάβης
• Συναλλαγµατικά κέρδη (πραγµατοποιηθέντα ή µη), εκτός
εάν προκύπτουν από συναλλαγές σε νοµίσµατα ή / και
παράγωγα συναλλάγµατος
Μερίσµατα
Μερίσµατα που λαµβάνονται από φυσικό πρόσωπο
φορολογικό κάτοικο Κύπρου απαλλάσσονται από τον φόρο
εισοδήµατος (είτε λαµβάνονται από εταιρεία που βρίσκεται
στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό) και υπόκεινται σε έκτακτη
αµυντική εισφορά.
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Τόκοι
Τόκοι που λαµβάνονται από φυσικό πρόσωπο φορολογικό
κάτοικο Κύπρου (δηλαδή, τόκοι που δεν αποκτούνται από τη
συνήθη διεξαγωγή επιχείρησης ή συνδέονται στενά µε αυτή)
εξαιρούνται από τον φόρο εισοδήµατος και υπόκεινται σε
έκτακτη αµυντική εισφορά.

Φορολογικές εκπτώσεις
Τα πιο κάτω ποσά αφαιρούνται από το φορολογητέο
εισόδηµα:
• Συνδροµές σε συντεχνίες ή επαγγελµατικούς
συνδέσµους
• ∆ωρεές σε εγκεκριµένα φιλανθρωπικά ιδρύµατα (µε
απόδειξη)
• 20% έκπτωση επί των εισπρακτέων ενοικίων και 3%
επίδοµα χρήσης και φθοράς στο κόστος του
ενοικιαζόµενου κτιρίου (νοουµένου ότι το ενοικιαζόµενο
ακίνητο είναι κτίριο)
• Τόκοι δανείων που καταβάλλονται για την αγορά του
ενοικιαζόµενου ακινήτου (κτιρίου)
• ∆απάνες που υφίσταται άτοµο, που είναι ανεξάρτητος
επενδυτής, για την χρηµατοδότηση µικρής ή µεσαίας
«καινοτόµου επιχείρησης» (υπό προϋποθέσεις)
• Συνεισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων, ταµείων
συντάξεως, ταµείων προνοίας και σχεδίων
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης (περιορίζονται στο
1,5% της αµοιβής)
• Εισφορές σε ασφάλιστρα ζωής και εισφορές σε
συνταξιοδοτικά ταµεία (επιτρέπεται το χαµηλότερο ποσό
µεταξύ του 7% του ασφαλιζόµενου ποσού και του
πραγµατικού ποσού της πριµοδότησης που καταβάλλεται)
Η µέγιστη έκπτωση που επιτρέπεται για τις εισφορές των
κοινωνικών ασφαλίσεων, του ταµείου προνοίας, του ταµείου
υγείας και των ασφάλιστρων ζωής είναι το 1/6 του
συνολικού φορολογητέου εισοδήµατος του ατόµου.

Παροχές σε είδος
Παροχές σε είδος που καταβάλλονται από τον εργοδότη ή
για λογαριασµό του εργοδοτούµενου, όπως η στέγαση, τα
ταξίδια, τα δίδακτρα και τα επιδόµατα διατροφής,
φορολογούνται στα χέρια των εργαζοµένων.
∆άνεια ή οικονοµική βοήθεια που παρέχεται από µια εταιρεία
σε διευθυντή, µέτοχο, ή φυσικό πρόσωπο µέχρι δευτέρου
βαθµού συγγένειας, φορολογούνται ως µηνιαία παροχή σε
είδος ίση µε 9% ετησίως στο ποσό του δανείου. Ο φόρος
αποκόπτεται και καταβάλλεται σε µηνιαία βάση από την
εταιρεία στο πλαίσιο του συστήµατος PAYE.
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Εταιρικός Φόρος
Εταιρεία φορολογικός κάτοικος Κύπρου φορολογείται πάνω
σε όλο το εισόδηµα της που αποκτάται ή προκύπτει από
πηγές στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
Εταιρεία µη φορολογικός κάτοικος Κύπρου, φορολογείται σε
εισόδηµα που αποκτάται ή προκύπτει από επιχείρηση που
διεξάγεται από µόνιµη εγκατάσταση στην Κύπρο και σε
συγκεκριµένα εισοδήµατα από πηγές στην Κύπρο. Ο ορισµός
«µόνιµη εγκατάσταση» περιγράφεται σαν µια σταθερή βάση
της επιχείρησης µέσω της οποίας οι εργασίες της εταιρείας
διεξάγονται σε πλήρη ή µερική βάση. Ο ορισµός «µόνιµη
εγκατάσταση» περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, έδρα διοίκησης,
υποκατάστηµα, γραφείο, εργοστάσιο ή / και εργαστήριο.

Συντελεστής εταιρικού φόρου
Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για όλες τις εταιρείες είναι
12,5%.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες φορολογούνται όπως οι άλλες
εταιρείες αλλά µε την ιδιαιτερότητα ότι σε περίπτωση όπου ο
πληρωτέος εταιρικός φόρος πάνω στο φορολογητέο
εισόδηµα κλάδου ζωής είναι λιγότερος από 1,5% των
µικτών ασφαλίστρων, τότε η διαφορά πληρώνεται υπό
µορφή επιπρόσθετου εταιρικού φόρου.

Πίστωση για αλλοδαπό φόρο
Αλλοδαπός φόρος που πληρώθηκε µπορεί να πιστωθεί
έναντι του Κυπριακού φόρου εισοδήµατος που προκύπτει. Η
πίστωση φόρου δεν µπορεί να υπερβεί τον οφειλόµενο
εταιρικό φόρο στην Κύπρο για το ίδιο εισόδηµα και
αλλοδαπός φόρος που καταβλήθηκε και αν δεν µπορεί να
συµψηφιστεί παραµένει ως κόστος για την εταιρεία.

Φορολογικές απαλλαγές
• Τόκοι που δεν αποκτώνται από την συνήθη διεξαγωγή
εργασιών
• Μερίσµατα
• Κέρδη από µόνιµη εγκατάσταση στο εξωτερικό
• Κέρδη από διάθεση τίτλων
• Κέρδη που προκύπτουν από συναλλαγµατικές διαφορές,
µε εξαίρεση αυτά που αφορούν εµπορία συναλλάγµατος
και σχετικών παραγώγων.
Οι τόκοι υπόκεινται σε έκτακτη αµυντική εισφορά.

Εκπιπτόµενες δαπάνες για εταιρείες
Γενικά, δαπάνες που έγιναν εξ’ ολοκλήρου και
αποκλειστικά για την κτήση φορολογητέου εισοδήµατος
και υποστηρίζονται από τιµολόγια και αποδείξεις ή
άλλα στοιχεία, εκπίπτονται από τον εταιρικό φόρο και
περιλαµβάνουν:
• ∆απάνες για δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας και εµπορικά
σήµατα.
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• ∆απάνες που πραγµατοποιούνται για τα έξοδα έρευνας
και ανάπτυξης «καινοτόµων επιχειρήσεων».
• ∆απάνες που πραγµατοποιούνται για την απόκτηση
µετοχών σε µια «καινοτόµα επιχείρηση».
• Έξοδα ψυχαγωγίας για επιχειρηµατικούς σκοπούς
(το κατώτερο των €17.086 ή 1% των ακαθάριστων
εσόδων της εταιρείας).
• ∆ωρεές σε εγκεκριµένα φιλανθρωπικά ιδρύµατα
(µε αποδείξεις).
• Εισφορές εργοδότη στις κοινωνικές ασφαλίσεις και
εγκεκριµένα ταµεία πάνω στους µισθούς των
εργοδοτουµένων.
Έκπτωση τόκου
Τόκοι πληρωτέοι για την απόκτηση 100% των µετοχών,
άµεσα ή έµµεσα, θυγατρικής εταιρείας θα εκπίπτονται για
σκοπούς φόρου εισοδήµατος νοουµένου ότι η θυγατρική
εταιρεία δεν κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, περιουσιακά στοιχεία
τα οποία δεν χρησιµοποιούνται στην επιχείρηση. Η παραχώρηση
έκπτωσης τόκου που αφορά την θυγατρική, περιορίζεται στο
ποσό που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία που
χρησιµοποιούνται στην επιχείρηση. Η διάταξη αυτή ισχύει για
απόκτηση θυγατρικών από την 1 Ιανουαρίου 2012 και έπειτα.
Λογιζόµενη έκπτωση φόρου (ΛΕΤ)
Νοµικά πρόσωπα (συµπεριλαµβανοµένου µόνιµης
εγκατάστασης στην Κύπρο αλλοδαπών εταιρειών) µπορούν
να διεκδικήσουν ΛΕΤ σε νέα κεφάλαια. Η ΛΕΤ είναι ίση µε
πολλαπλάσιο του «επιτοκίου αναφοράς» επί των «νέων
κεφαλαίων» τα οποία ανήκουν στην επιχείρηση κατά τη
διάρκεια του έτους και που χρησιµοποιούνται για την
διεξαγωγή των εµπορικών της δραστηριοτήτων.
«Επιτόκιο αναφοράς» σηµαίνει το επιτόκιο απόδοσης
δεκαετούς κυβερνητικού οµολόγου του κράτους, στο οποίο
επενδύονται τα νέα κεφάλαια, αυξηµένο κατά 3%, µε
κατώτατο όριο το επιτόκιο απόδοσης δεκαετούς κυβερνητικού
οµολόγου της Κύπρου, αυξηµένο κατά 3%, κατά την 31
∆εκεµβρίου του έτους που προηγείται του φορολογικού έτους.
«Νέα κεφάλαια» σηµαίνει κεφάλαια τα οποία έχουν εισαχθεί
στην επιχείρηση κατά ή µετά από τη 1 Ιανουαρίου 2015,
αλλά δεν περιλαµβάνουν ποσά που έχουν κεφαλαιοποιηθεί
και προέρχονται από επανεκτίµηση κινητών ή ακινήτων
αξιών, όπως επίσης «παλαιά κεφάλαια» που υφίσταντο κατά
την 31 ∆εκεµβρίου 2014.
Η ΛΕΤ θεωρείται ως τόκος και υπόκειται στους ίδιους
περιοριστικούς κανόνες που ισχύουν για τα άλλα είδη τόκων.
Η ΛΕΤ που παραχωρείται σε νέα κεφάλαια δεν µπορεί να
υπερβαίνει το 80% του φορολογητέου κέρδους προτού
αφαιρεθεί η ΛΕΤ. Σε περίπτωση ζηµιών, η ΛΕΤ δεν
χορηγείται και δεν µπορεί να δηµιουργήσει ή να αυξήσει
φορολογικές ζηµιές.
Οι φορολογούµενοι έχουν το δικαίωµα αποποίησης
ολόκληρου ή µέρους της ΛΕΤ, σε κάθε φορολογικό έτος.

9

Μη - εκπιπτόµενες δαπάνες για εταιρείες
Οι πιο κάτω δαπάνες ∆ΕΝ εκπίπτονται από τον
εταιρικό φόρο:
• ∆απάνες που αφορούν βελτιώσεις, µετατροπές ή
προσθήκες σε κτίρια.
• Έξοδα χρήσης ιδιωτικού µηχανοκίνητου οχήµατος.
• Τόκοι που αναλογούν στο κόστος ιδιωτικού
µηχανοκίνητου οχήµατος ανεξάρτητα από τη χρήση του
όπως επίσης και άλλα περιουσιακά στοιχεία που δεν
χρησιµοποιούνται στην επιχείρηση. Η διάταξη αυτή ισχύει
για 7 έτη από την ηµέρα απόκτησης του σχετικού
περιουσιακού στοιχείου.
• Αποδοχές για τις οποίες εισφορές σε ταµείο προνοίας,
ταµείο συντάξεων, ταµείο κοινωνικών ασφαλίσεων και
άλλων ταµείων δεν καταβάλλονται στο έτος στο οποίο
οφείλονται. Εάν πληρωθούν εντός δύο ετών από την
ηµεροµηνία οφειλής, τότε οι αποδοχές και οι ανάλογες
εισφορές εκπίπτουν µέσα στο έτος στο οποίο αυτές
καταβάλλονται.

∆ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας
Νέοι κανόνες
Ο νόµος και οι κανονισµοί περιέχουν τους κανόνες και τις
προϋποθέσεις που ισχύουν για τα περιουσιακά στοιχεία τα
οποία αναπτύσσονται µετά την 1 Ιουλίου 2016 και οι οποίες
συνοψίζονται παρακάτω.
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
«Επιλέξιµο Άυλο Περιουσιακό Στοιχείο» σηµαίνει ένα
περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε, αναπτύχθηκε ή
εκµεταλλεύτηκε από ένα πρόσωπο για την προώθηση της
επιχείρησής του, (µε εξαίρεση δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας που σχετίζονται µε τη προώθηση πωλήσεων) και
η οποία είναι το αποτέλεσµα των δραστηριοτήτων έρευνας
και ανάπτυξης. Περιλαµβάνει άυλα περιουσιακά στοιχεία για
τα οποία υπάρχει µόνο οικονοµική κυριότητα.
Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είναι τα εξής:
• διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, όπως αυτά ορίζονται στον
Περί Νόµο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας
• λογισµικό υπολογιστών
• άλλα περιουσιακά στοιχεία πνευµατικής ιδιοκτησίας τα
οποία προστατεύονται νοµικά και εµπίπτουν σε µία από
τις ακόλουθες κατηγορίες:
> τα υποδείγµατα χρησιµότητας, τα περιουσιακά στοιχεία
της πνευµατικής ιδιοκτησίας που παρέχουν προστασία
για τα φυτά και το γενετικό υλικό, ονοµασίες ορφανών
φαρµάκων και επεκτάσεις της προστασίας των
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας,
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> µη προφανή, χρήσιµα, και νέα περιουσιακά στοιχεία,
όπου το άτοµο που τα χρησιµοποιεί για την προώθηση
µιας επιχείρησης δεν παράγει ετήσια ακαθάριστα
έσοδα άνω των €7.500.000 (στην περίπτωση ενός
οµίλου εταιρειών που δεν υπερβαίνει τα
€50.000.000), τα οποία έχουν πιστοποιηθεί ως τέτοια
από αρµόδια αρχή στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
Ονόµατα των επιχειρήσεων (συµπεριλαµβανοµένων των
επωνυµιών), εµπορικά σήµατα, δικαιώµατα εικόνας και άλλα
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που χρησιµοποιούνται
σε προϊόντα και υπηρεσίες δεν θεωρούνται επιλέξιµα άυλα
περιουσιακά στοιχεία.
Επιλέξιµες δαπάνες
«Επιλέξιµες δαπάνες» για κάποιο επιλέξιµο άυλο
περιουσιακό στοιχείο, είναι το άθροισµα του συνόλου των
δαπανών έρευνας και ανάπτυξης που προκύπτουν σε
οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εξ ολοκλήρου και
αποκλειστικά για την ανάπτυξη, τη βελτίωση ή τη δηµιουργία
επιλέξιµων άυλων περιουσιακών στοιχείων και οι δαπάνες
συνδέονται άµεσα µε τα επιλέξιµα άυλα περιουσιακά
στοιχεία.
Οι επιλέξιµες δαπάνες συµπεριλαµβάνουν, αλλά δεν
περιορίζονται, στα πιο κάτω:
• ηµεροµίσθια και µισθοί
• άµεσες δαπάνες
• γενικά έξοδα που αφορούν στις εγκαταστάσεις που
χρησιµοποιούνται για την έρευνα και την ανάπτυξη
• δαπάνες για τις προµήθειες που σχετίζονται µε τις
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης
• κόστη που σχετίζονται µε την έρευνα και την ανάπτυξη
που έχει ανατεθεί σε µη συνδεδεµένα πρόσωπα
Αλλά δεν περιλαµβάνουν:
• το κόστος για την απόκτηση άυλων περιουσιακών
στοιχείων
• τόκους που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέοι
• δαπάνες που αφορούν την απόκτηση ή την κατασκευή
ακίνητης περιουσίας
• ποσά που καταβλήθηκαν ή καταβάλλονται άµεσα ή
έµµεσα σε ένα συνδεδεµένο πρόσωπο, για τη
διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης, ανεξάρτητα από το
αν αυτές οι δαπάνες αφορούν συµφωνίες επιµερισµού
του κόστους
• δαπάνες που δεν µπορεί να αποδειχθεί ότι συνδέονται
άµεσα µε ένα συγκεκριµένο άυλο περιουσιακό στοιχείο
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Ένα επιπλέον ποσό θα προστεθεί στα παραπάνω
κόστη, το οποίο είναι το χαµηλότερο από:
• το 30% των επιλέξιµων δαπανών, ή
• το συνολικό κόστος απόκτησης και ανάθεσης σε
συνδεδεµένα µέρη της έρευνας και ανάπτυξης σε σχέση
µε το επιλέξιµο άυλο περιουσιακό στοιχείο.
Επιλέξιµο εισόδηµα
«Επιλέξιµο εισόδηµα» είναι το µέρος του συνολικού
εισοδήµατος που αντιστοιχεί στο κλάσµα των επιλέξιµων
δαπανών, καθώς και το επιπλέον κόστος πάνω στο σύνολο
των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν για το επιλέξιµο άυλο
περιουσιακό στοιχείο.
Το εισόδηµα περιλαµβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, στα
πιο κάτω:
• δικαιώµατα ή άλλα ποσά σε σχέση µε τη χρήση του
επιλέξιµου άυλου περιουσιακού στοιχείου
• οποιοδήποτε ποσό για άδεια λειτουργίας του επιλέξιµου
άυλου περιουσιακού στοιχείου
• κάθε ποσό που λήφθηκε από ασφάλιση ή ως
αποζηµίωση σε σχέση µε το επιλέξιµο άυλο περιουσιακό
στοιχείο
• κεφαλαιουχικά κέρδη και άλλα έσοδα από την πώληση
του άυλου περιουσιακού στοιχείου
• ενσωµατωµένο εισόδηµα που προκύπτει από την
πώληση προϊόντων ή, µέσα από διαδικασίες που
σχετίζονται άµεσα µε το επιλέξιµο άυλο περιουσιακό
στοιχείο
Συνολικό κέρδος
«Συνολικό κέρδος» που προκύπτει από το άυλο περιουσιακό
στοιχείο σηµαίνει το ακαθάριστο εισόδηµα εντός του
φορολογικού έτους, µείον το άµεσο κόστος για τη
δηµιουργία αυτού του εισοδήµατος.
Άµεσες δαπάνες
Οι άµεσες δαπάνες περιλαµβάνουν:
• όλες τις άµεσες και έµµεσες δαπάνες που προκύπτουν
από την απόκτηση του εισοδήµατος από το άυλο
περιουσιακό στοιχείο
• την απόσβεση του κόστους του άυλου περιουσιακού
στοιχείου
• λογιζόµενο τόκο σε κεφάλαια που έγιναν συνεισφορά
για την χρηµατοδότηση του επιλέξιµου άυλου
περιουσιακού στοιχείου
Υπολογισµός των φορολογητέων κερδών
80% του συνολικού κέρδους που προέρχεται από το
επιλέξιµο άυλο περιουσιακό στοιχείο αντιµετωπίζεται ως
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εκπιπτόµενη δαπάνη. Κάθε χρόνο ο φορολογούµενος
µπορεί να επιλέξει να µην διεκδικήσει όλο ή µέρος της
έκπτωσης αυτής. Σε περίπτωση που προκύπτει ζηµία, µόνο
το 20% της ζηµιάς µπορεί να συµψηφισθεί µε κέρδη άλλης
εταιρείας του οµίλου ή να µεταφερθεί στα επόµενα έτη.
Λογιστικά Αρχεία
Κάθε πρόσωπο που διεκδικεί όφελος βάσει του πιο πάνω
καθεστώτος είναι υποχρεωµένο να διατηρεί κατάλληλα
λογιστικά βιβλία και αρχεία για τα εισοδήµατα και τις
δαπάνες που σχετίζονται µε το κάθε άυλο περιουσιακό
στοιχείο.

Μεταβατικές ρυθµίσεις για άυλα περιουσιακά
στοιχεία που εµπίπτουν στο προηγούµενο
καθεστώς “IP Box”
Το προηγούµενο καθεστώς (το οποίο εισήχθη στην Κύπρο το
2012) κάλυπτε άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως αυτά
ορίζονται στους Νόµους για ∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας,
Εµπορικά Σήµατα και ∆ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας.
Ουσιαστικά, το καθεστώς παρείχε µέχρι 80% απαλλαγή από
τη φορολογία, των ακαθάριστων εσόδων από τη χρήση του
άυλου. Αυτό εφαρµοζόταν µετά την αφαίρεση από τα
συνολικά έσοδα όλων των άµεσων δαπανών,
συµπεριλαµβανοµένων των τόκων και την απόσβεση του
κόστους του άυλου εντός περιόδου 5 ετών.
Σε περίπτωση που προέκυπτε ζηµιά, µόνο το 20% της ζηµιάς
µπορούσε να παραδοθεί σε άλλες εταιρείες του οµίλου ή
να µεταφερθεί στα επόµενα έτη.
Υπάρχει µεταβατική διάταξη για πρόσωπα που υπόκεινται στο
προηγούµενο καθεστώς “IP Box”, η οποία τους επιτρέπει να
συνεχίσουν να διεκδικούν το όφελος µέχρι τις 30 Ιουνίου
2021 αναφορικά µε άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία:
• αποκτήθηκαν πριν τις 2 Ιανουαρίου 2016, ή
• αποκτήθηκαν άµεσα ή έµµεσα από συνδεδεµένο
πρόσωπο κατά τη χρονική περίοδο που άρχισε στις
2 Ιανουαρίου 2016 και έληξε στις 30 Ιουνίου 2016
και τα οποία κατά το χρόνο απόκτησής τους
ενέπιπταν στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου
ή στις διατάξεις παρόµοιου καθεστώτος για άυλα
περιουσιακά στοιχεία σε άλλο κράτος, ή
• αποκτήθηκαν από µη συνδεδεµένο πρόσωπο ή
αναπτύχθηκαν από το πρόσωπο το ίδιο, κατά τη
χρονική περίοδο που άρχισε στις 2 Ιανουαρίου 2016
και έληξε στις 30 Ιουνίου 2016.
Υπάρχουν επίσης µεταβατικές διατάξεις που εφαρµοζόταν
µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2016 για άυλα περιουσιακά
στοιχεία που αποκτήθηκαν άµεσα ή έµµεσα από ένα
συνδεδεµένο πρόσωπο, κατά τη χρονική περίοδο που
άρχισε στις 2 Ιανουαρίου 2016 έως τις 30 Ιουνίου 2016
και τα οποία δεν εµπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες.
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Φορολογικές ζηµιές
Συµψηφισµός ζηµιών µε τα κέρδη του ίδιου έτους
Η ζηµιά από µια πηγή εισοδήµατος συµψηφίζεται µε
εισοδήµατα του έτους από άλλες πηγές. Η ζηµιά
υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο όπως υπολογίζεται το
κέρδος.
∆εν επιτρέπεται η µεταφορά των ζηµιών στα
προηγούµενα έτη
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου, δεν επιτρέπεται η
µεταφορά των ζηµιών στα προηγούµενα έτη.
Μεταφορά ζηµιών στα επόµενα έτη
Υπό προϋποθέσεις, η φορολογική ζηµιά που προκύπτει κατά
τη διάρκεια του φορολογικού έτους, αν δεν µπορεί να
συµψηφιστεί µε άλλα εισοδήµατα, µεταφέρεται και
συµψηφίζεται µε τα κέρδη των επόµενων πέντε ετών.
Ζηµιές από µόνιµη εγκατάσταση στο εξωτερικό
Ζηµιές από µόνιµη εγκατάσταση του εξωτερικού µπορούν να
συµψηφιστούν µε κέρδη της εταιρείας στην Κύπρο.
Μελλοντικά κέρδη εξαιρούµενης µόνιµης εγκατάστασης του
εξωτερικού θα φορολογούνται στην Κύπρο µέχρι το ποσό
της ζηµιάς που συµψηφίστηκε.
Ορισµός ενός συγκροτήµατος
∆ύο εταιρείες θεωρούνται µέλη ενός συγκροτήµατος εάν:
• η µία εταιρεία είναι κατά τουλάχιστον 75% θυγατρική,
άµεσα ή έµµεσα, άλλης εταιρείας φορολογικού
κατοίκου Κύπρου, ή
• καθεµιά ξεχωριστά είναι κατά τουλάχιστον 75%
θυγατρική, άµεσα ή έµµεσα, τρίτης εταιρείας.
Συµψηφισµός ζηµιών συγκροτήµατος
Εταιρείες του ίδιου συγκροτήµατος µπορεί να είναι
φορολογικοί ή µη κάτοικοι Κύπρου, εφόσον η αλλοδαπή
εταιρεία κατέχει τουλάχιστον το 75% της ηµεδαπής
εταιρείας.
Από την 1 Ιανουαρίου 2015, οι διατάξεις περί συµψηφισµού
των ζηµιών µεταξύ εταιρειών ενός συγκροτήµατος
επεκτείνονται και στις περιπτώσεις όπου η εκχωρούσα
εταιρεία έχει την έδρα της και είναι φορολογικός κάτοικος
σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ, νοουµένου ότι έχει
εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες συµψηφισµού ή µεταφοράς
της ζηµιάς στο κράτος της φορολογικής της κατοικίας ή σε
άλλο κράτος µέλος όπου εδρεύει ενδιάµεση ιθύνουσα
εταιρεία.

Αναδιοργανώσεις εταιρειών
Επιτρέπεται, υπό όρους, η µεταφορά στοιχείων ενεργητικού
και παθητικού µεταξύ εταιρειών µέσα στα πλαίσια
αναδιοργάνωσης χωρίς φορολογική επίπτωση.
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Οι οποιεσδήποτε φορολογικές ζηµιές µπορούν να
µεταφερθούν στα επόµενα έτη από την λήπτρια εταιρεία.
Ο όρος αναδιοργάνωση περιλαµβάνει:
• Συγχώνευση
• ∆ιάσπαση
• Μερική διάσπαση
• Μεταβίβαση δραστηριοτήτων
• Ανταλλαγή µετοχών
• Μεταφορά εγγεγραµµένου γραφείου Ευρωπαϊκής
Εταιρείας (SE) ή µιας Ευρωπαϊκής Συνεργατικής Εταιρείας.
∆ιατάξεις κατά της φοροαποφυγής για
αναδιοργανώσεις
Σύµφωνα µε την τροποποιηµένη νοµοθεσία, η
αναδιοργάνωση δεν θα φορολογηθεί, εφόσον ο Έφορος
Φορολογίας θεωρήσει ότι η αναδιοργάνωση έχει
πραγµατικό εµπορικό ή / και οικονοµικό σκοπό.
Ο Έφορος Φορολογίας δεν απαλλάσσει από την φορολογία
οποιαδήποτε κέρδη προκύπτουν από την αναδιοργάνωση,
όπου κατά την κρίση του, ο κύριος σκοπός ή ένας από τους
κύριους σκοπούς της εν λόγω αναδιοργάνωσης είναι η
µείωση, η αποφυγή ή, η αναβολή της πληρωµής των φόρων
ή, η άµεση ή έµµεση µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων
από µια επιχείρηση χωρίς την καταβολή ή, τη µείωση ή, την
καθυστέρηση της καταβολής των οφειλόµενων φόρων.
Ο Έφορος δύναται να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία, εάν κατά
την κρίση του τα θεωρήσει αναγκαία, για να καθορίσει το
σκοπό της αναδιοργάνωσης. Σε κάθε περίπτωση όµως, η
απόφαση του Έφορου να µην χορηγήσει τις σχετικές
φορολογικές απαλλαγές πρέπει να είναι πλήρως
αιτιολογηµένη. Μια τέτοια απόφαση µπορεί ούτως ή άλλως
να αντιταχθεί, σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα του περί
Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµου.
Σε περίπτωση που ο Έφορος αποφασίσει να εγκρίνει τις
φορολογικές απαλλαγές που αφορούν την αναδιοργάνωση,
µπορεί ακόµα να επιβάλει όρους σε σχέση µε:
• τον αριθµό των µετοχών που θα εκδοθούν ως
αποτέλεσµα της αναδιοργάνωσης και
• την περίοδο για την οποία οι εκδοθείσες µετοχές πρέπει
να γίνουν δεκτές από τον παραλήπτη, η οποία δεν
µπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη.
Μετοχές εισηγµένες σε εγκεκριµένο χρηµατιστήριο και
µετοχές που µεταβιβάζονται λόγω κληρονοµικής διαδοχής
εξαιρούνται από τον περιορισµό σχετικά µε την περίοδο
κατοχής. Σε περίπτωση όπου οι προϋποθέσεις που έθεσε ο
Έφορος δεν τηρούνται, τότε η αναδιοργάνωση θα θεωρείται
φορολογητέα και οι φόροι θα θεωρούνται ως οφειλόµενοι.
Οι διατάξεις αυτές τέθηκαν σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου
2016.
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Εκπτώσεις λόγω ετήσιας φθοράς στοιχείων
πάγιου ενεργητικού
Αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδηµα οι πιο κάτω
εκπτώσεις που υπολογίζονται ως ποσοστό πάνω στο κόστος
αγοράς:
Ποσοστό
%
Μηχανήµατα και Εγκαταστάσεις
Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις

10

Έπιπλα και σκεύη

10

Κτίρια
Εµπορικά κτίρια / ∆ιαµερίσµατα

3

Βιοµηχανικά, γεωργικά και ξενοδοχειακά κτίρια

4

Ηλεκτρονική Υπολογιστές και Λειτουργικά Προγράµµατα
Λογισµικά προγράµµατα
Για λογισµικά προγράµµατα:
Μέχρι €1.709, 60
Πάνω από €1.709, 60

20
100
33 1/3

Οχήµατα και Μεταφορικά Μέσα
Εµπορικά αυτοκίνητα και µοτοποδήλατα

20

Εκσκαφείς, ελκυστήρες, αυτοκινούµενα µηχανήµατα
φορτοεκφόρτωσης και βαρέλια πετρελαιοειδών

25

Καινούργια Αεροπλάνα

8

Καινούργια Ελικόπτερα
Ιστιοφόρα
Μηχανοκίνητα σκάφη αναψυχής
Ατµόπλοια, ρυµουλκά και αλιευτικά
Μηχανές καθέλκυσης πλοίων

8
4,5
6
6
12,5

Καινούργια εµπορικά πλοία

8

Καινούργια επιβατικά πλοία

6

Άλλα
Ανεµογεννήτριες
Φωτοβολταϊκά συστήµατα
Εργαλεία γενικά
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10
10
33 1/3

• Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις, οχήµατα (µη
συµπεριλαµβανοµένων ιδιωτικών µηχανοκίνητων
οχηµάτων) και µεταφορικά µέσα, που αποκτήθηκαν ή θα
αποκτηθούν την περίοδο 2012-2016
(συµπεριλαµβανοµένων) δικαιούνται επιταχυνόµενη
φορολογική απόσβεση 20% (µη συµπεριλαµβανοµένων
µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων τα οποία ήδη
δικαιούνται µεγαλύτερο συντελεστή φορολογικής
απόσβεσης).
• Στην περίπτωση βιοµηχανικών και ξενοδοχειακών
κτιρίων τα οποία αποκτήθηκαν την περίοδο 2012-2016
(συµπεριλαµβανοµένων) θα παραχωρείται φορολογική
απόσβεση µε συντελεστή 7%.

Ναυτιλιακές εταιρείες
Η Κυπριακή Νοµοθεσία για την Εµπορική Ναυτιλία (πλήρως
εγκεκριµένη από την ΕΕ) προβλέπει την απαλλαγή από τους
άµεσους φόρους για τους επιλέξιµους πλοιοκτήτες,
ναυλωτές και διαχειριστές πλοίων που προκύπτουν από την
λειτουργία επιλέξιµων πλοίων σε επιλέξιµη ναυτιλιακή
δραστηριότητα. Αντ’ αυτού, καταβάλλεται, ετήσιος φόρος
χωρητικότητας, µε βάση την καθαρή χωρητικότητα του
πλοίου.
Η απαλλαγή ισχύει επίσης για τους µισθούς των αξιωµατικών
και του πληρώµατος που επανδρώνουν Κυπριακά πλοία.

Πλοιοκτήτες
Το καθεστώς του φόρου χωρητικότητας είναι υποχρεωτικό
για πλοιοκτήτες Κυπριακών πλοίων και εθελοντικό για
πλοιοκτήτες µη Κυπριακών πλοίων, ναυλωτές και
διαχειριστές πλοίων.
Οι πλοιοκτήτες πλοίων που φέρουν ξένη σηµαία πρέπει να
πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις για να µπορούν να
φορολογηθούν σύµφωνα µε το καθεστώς του φόρου
χωρητικότητας. Για τα σκοπό αυτό, απαιτείται ένα µερίδιο του
στόλου να περιλαµβάνει πλοία που έχουν σηµαία κράτους
της ΕΕ, και το οποίο µερίδιο δεν πρέπει να µειωθεί για
περίοδο τριών ετών µετά την άσκηση του δικαιώµατος. Η
εµπορική και στρατηγική διαχείριση του στόλου πρέπει να
διενεργείται από την ΕΕ / ΕΟΧ.
Πλοιοκτήτης που επιλέγει το καθεστώς φόρου χωρητικότητας
πρέπει να παραµείνει στο σύστηµα για δέκα χρόνια.
Η απαλλαγή ισχύει για:
• Κέρδη που προκύπτουν από τη χρήση / ναύλωση των
πλοίων
• Έσοδα από τόκους που αφορούν το κεφάλαιο κίνησης
της εταιρείας
• Κέρδη από τη διάθεση των πλοίων που ικανοποιούν τις
σχετικές προϋποθέσεις
• Μερίσµατα που απορρέουν από τα πιο πάνω κέρδη σε
όλα τα επίπεδα διανοµής των µερισµάτων αυτών
• Κέρδη από την πώληση των ναυτιλιακών εταιρειών και
την διανοµή των κερδών αυτών
Η απαλλαγή ισχύει και για ναυλωτές γυµνών σκαφών
(bareboat) που φέρουν την Κυπριακή σηµαία στα πλαίσια
παράλληλης νηολόγησης.
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Ναυλωτές
Κάθε ναυλωτής, φορολογικός κάτοικος Κύπρου, ο οποίος
ναυλώνει ένα γυµνό πλοίο (bareboat), µπορεί να επιλέξει το
καθεστώς του φόρου χωρητικότητας.
Η απαλλαγή ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι, η επιλογή για
εγγραφή στο καθεστώς φόρου χωρητικότητας ασκείται για
όλα τα πλοία του στόλου και το κριτήριο συντελεστή
σύνθεσης στόλου ικανοποιείται τουλάχιστον, κατά 25%
(µειώνεται στο 10% υπό ορισµένους όρους) της καθαρής
χωρητικότητας των σκαφών που ανήκουν ή ναυλώνονται
(chartered-in) σαν γυµνά σκάφη (bareboat).
Ναυλωτής που επιλέγει το καθεστώς φόρου χωρητικότητας
πρέπει να παραµείνει στο σύστηµα για δέκα χρόνια.
Η απαλλαγή παρέχεται για:
• Κέρδη που προέρχονται από την εκµετάλλευση των
ναυλωµένων πλοίων
• Έσοδα από τόκους που αφορούν το κεφάλαιο κίνησης
της εταιρείας
• Μερίσµατα που απορρέουν από τα πιο πάνω κέρδη σε
όλα τα επίπεδα διανοµής τους

∆ιαχειριστές πλοίων
Ένας διαχειριστής πλοίων, φορολογικός κάτοικος Κύπρου, ο
οποίος παρέχει υπηρεσίες πληρώµατος ή / και τεχνικής
διαχείρισης µπορεί να επιλέξει το καθεστώς του φόρου
χωρητικότητας, εφόσον πληρεί ορισµένες προϋποθέσεις.
Αυτές περιλαµβάνουν:
• Την διατήρηση γραφείου στην Κύπρο µε προσωπικό
ικανοποιητικό τόσο σε αριθµό όσο και σε προσόντα
• Τουλάχιστον το 51% του προσωπικού ξηράς να είναι
πολίτες της ευρωπαϊκής κοινότητας
• Τουλάχιστον τα 2/3 της συνολικής χωρητικότητας των
υπό διαχείριση πλοίων πρέπει να γίνεται εντός της
κοινότητας (κάθε υπέρβαση του υπολοίπου 1/3
φορολογείται µε εταιρικό φόρο).
∆ιαχειριστές πλοίων που επιλέγουν να υπόκεινται στο
καθεστώς φόρου χωρητικότητας πρέπει να παραµείνουν στο
σύστηµα για τουλάχιστον 10 χρόνια, εκτός και αν υπάρχει
έγκυρος λόγος για να εξέλθουν, όπως η πώληση των εν
λόγω πλοίων και η παύση των δραστηριοτήτων τους.
Η απαλλαγή καλύπτει:
• Κέρδη από τεχνική διαχείριση ή / και διαχείριση
πληρωµάτων
• Έσοδα από τόκους που αφορούν το κεφάλαιο κίνησης
της εταιρείας
• Μερίσµατα που απορρέουν από τα πιο πάνω κέρδη σε
όλα τα επίπεδα διανοµής των µερισµάτων αυτών.
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Συντελεστές του Φόρου Χωρητικότητας
Μονάδες καθαρής
χωρητικότητας

Τιµή ανά 100 µονάδες καθαρής χωρητικότητας
Ιδιοκτήτες / ναυλωτές πλοίων ∆ιαχειριστές πλοίων

0 – 1.000

€36,50

€9,13

1.001 – 10.000

€31,03

€7,76

10.001 – 25.000

€20,08

€5,02

25.001 – 40.000

€12,78

€3,20

Άνω των 40.000

€ 7,30

€1,83

Καταβολή φόρου
Ο φόρος χωρητικότητας καταβάλλεται στις 31 Μαρτίου κάθε
έτους και υπολογίζεται µε βάση την καθαρή χωρητικότητα
των επιλέξιµων πλοίων υπό ιδιοκτησία, ναύλωση ή
διαχείριση.
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Φόρος Παρακράτησης
Μερίσµατα
Μερίσµατα που καταβάλλονται σε εταιρεία ή φυσικό
πρόσωπο µη φορολογικό κάτοικο Κύπρου δεν υπόκεινται σε
παρακράτηση φόρου. Μερίσµατα που καταβάλλονται σε
ηµεδαπή εταιρεία δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου
(σύµφωνα µε τον κανόνα των τεσσάρων ετών).
Μερίσµατα που καταβάλλονται σε φυσικό πρόσωπο
φορολογικό κάτοικο (µε κατοικία καταγωγής την Κύπρο,
δηλαδή, «domiciled») υπόκεινται σε έκτακτη αµυντική
εισφορά µε συντελεστή 17% (παρακράτηση στην πηγή).

Τόκοι
∆εν επιβάλλεται παρακράτηση φόρου επί των τόκων που
καταβάλλονται σε εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο µη
φορολογικό κάτοικο Κύπρου.
Τόκοι που καταβάλλονται σε εταιρεία φορολογικό κάτοικο
Κύπρου ή σε φυσικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο (µε
κατοικία καταγωγής την Κύπρο) υπόκεινται σε έκτακτη
αµυντική εισφορά (παρακράτηση στην πηγή) µε συντελεστή
30%.

∆ικαιώµατα
∆ικαιώµατα που καταβάλλονται σε µη φορολογικούς
κατοίκους για τη χρήση των δικαιωµάτων στην Κύπρο
υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 5% για τα δικαιώµατα
ταινιών και 10% για όλα τα άλλα δικαιώµατα. Οι συντελεστές
αυτοί µπορεί να µειωθούν εάν υπάρχει συµφωνία για
αποφυγή διπλής φορολογίας ή σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή
οδηγία για τόκους και δικαιώµατα.
∆ικαιώµατα που καταβάλλονται σε µη φορολογικούς
κατοίκους για τη χρήση των δικαιωµάτων εκτός Κύπρου
απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου.
∆εν υπάρχει παρακράτηση φόρου για την καταβολή
δικαιωµάτων από µία ηµεδαπή εταιρεία σε άλλη.
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Έκτακτη Αµυντική Εισφορά
Η Έκτακτη Αµυντική Εισφορά (ΕΑΕ) επιβάλλεται σε
εισοδήµατα από µερίσµατα, «παθητικούς» τόκους και ενοίκια
που λαµβάνονται από εταιρείες φορολογικούς κάτοικους
Κύπρου και από φυσικά πρόσωπα φορολογικούς κάτοικους
και domiciled στη ∆ηµοκρατία.
O φόρος επιβάλλεται στο ακαθάριστο εισόδηµα που
λαµβάνεται ή πιστώνεται σύµφωνα µε τους συντελεστές που
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Φορολογικοί συντελεστές

Μερίσµατα που λαµβάνονται από
Κυπριακή εταιρεία
Μερίσµατα που λαµβάνονται από
εταιρεία στο εξωτερικό
Τόκοι που προκύπτουν
από την συνήθη διεξαγωγή
των δραστηριοτήτων
της εταιρείας
Άλλοι τόκοι
Ενοίκια που λαµβάνονται από
την Κύπρο και το εξωτερικό
(µείον 25%)

Άτοµα κάτοικοι
Κύπρου και
domiciled %

Άτοµα κάτοικοι
Κύπρου και ΟΧΙ
domiciled %

Εταιρείες
κάτοικοι
Κύπρου %

17

Μηδέν

Μηδέν

17

Μηδέν

Μηδέν

Μηδέν

Μηδέν

Μηδέν

30

Μηδέν

30

3

Μηδέν

3

Λογιζόµενη διανοµή κερδών
Εταιρεία, η οποία είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου,
καταβάλλει έκτακτη αµυντική εισφορά 17% πάνω σε
λογιζόµενη διανοµή κερδών που αντιπροσωπεύει το 70%
των λογιστικών κερδών του έτους µετά την αφαίρεση της
φορολογίας και πριν την αφαίρεση ζηµιών που µεταφέρονται
από προηγούµενα χρόνια, αφού ληφθούν υπόψη µερίσµατα
που έχουν καταβληθεί µέσα στα δύο χρόνια. Η λογιζόµενη
διανοµή γίνεται δύο χρόνια από το τέλος του φορολογικού
έτους στο οποίο τα κέρδη προκύπτουν.
Για παράδειγµα, κέρδη του φορολογικού έτους 2015,
υπόκεινται σε ΕΑΕ στις 31 ∆εκεµβρίου 2017.
Για τον καθορισµό των κερδών που υπόκεινται στους
κανόνες για λογιζόµενη διανοµή, οποιοδήποτε έξοδο
κεφαλαιουχικής φύσεως αναφορικά µε την απόκτηση
µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων (εξαιρουµένων ιδιωτικών
αυτοκινήτων τύπου σαλούν) και κτιρίων που
πραγµατοποιήθηκε κατά τα έτη 2012 έως 2014, θα
αφαιρείται από τα κέρδη.
Λογιζόµενη διανοµή δεν εφαρµόζεται αναφορικά µε κέρδη
που αναλογούν άµεσα ή έµµεσα σε µετόχους που δεν είναι
κάτοικοι Κύπρου, και επιπλέον σε φυσικά πρόσωπα
µετόχους που δεν έχουν κατοικία καταγωγής (domicile) την
Κύπρο.
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Μέθοδος και ηµεροµηνίες πληρωµής της
ΕΑΕ
Μερίσµατα
Έκτακτη αµυντική εισφορά επί των µερισµάτων που
καταβάλλονται από Κυπριακή εταιρεία φορολογικό κάτοικο
σε φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου
(και έχουν την κατοικία καταγωγής τους στην Κύπρο)
παρακρατείται στην πηγή από την Κυπριακή εταιρεία που
καταβάλλει το µέρισµα και πρέπει να καταβληθεί στις
Κυπριακές φορολογικές αρχές µέχρι το τέλος του επόµενου
µήνα.
Μερίσµατα που λαµβάνονται από φυσικά πρόσωπα που είναι
φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου (µε κατοικία καταγωγής την
Κύπρο) και από τους οποίους η ΕΑΕ δεν παρακρατείται στην
πηγή (για παράδειγµα από µια εταιρεία µη φορολογικό
κάτοικο) υπόκεινται σε ΕΑΕ, η οποία πρέπει να καταβάλλεται
σε εξαµηνιαία βάση.

Τόκοι
ΕΑΕ επί των τόκων που καταβάλλονται από εταιρεία ή
φυσικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Κύπρου, σε εταιρεία
ή φυσικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο (µε κατοικία
καταγωγής την Κύπρο), παρακρατείται στην πηγή από την
εταιρεία ή το φυσικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο που
καταβάλλει τους τόκους. Η παρακρατούµενη ΕΑΕ πρέπει να
καταβληθεί στις Κυπριακές φορολογικές αρχές µέχρι το
τέλος του επόµενου µήνα.
Τόκοι που λαµβάνονται από εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο
φορολογικό κάτοικο (µε κατοικία καταγωγής την Κύπρο) από
τους οποίους η ΕΑΕ δεν παρακρατήθηκε στην πηγή (για
παράδειγµα, τόκοι που λαµβάνονται από εταιρεία
εγκατεστηµένη στο εξωτερικό) υπόκεινται σε ΕΑΕ, η οποία
πρέπει να καταβάλλεται σε εξαµηνιαία βάση.

Εισόδηµα από Ενοίκια
Το 75% των εισπρακτέων ενοικίων υπόκειται σε έκτακτη
εισφορά για την άµυνα µε συντελεστή 3%.
Σε περιπτώσεις όπου ο ενοικιαστής είναι Κυπριακή εταιρεία,
συνεταιρισµός, το κράτος ή τοπική διοίκηση, η έκτακτη
αµυντική εισφορά επί ενοικίων παρακρατείται στην πηγή και
καταβάλλεται στο τέλος του µήνα που ακολουθεί το µήνα
που παρακρατήθηκε.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η έκτακτη αµυντική εισφορά
επί τέτοιων ενοικίων, καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη στο
τέλος κάθε εξαµήνου, δηλαδή στις 30 Ιουνίου και στις 31
∆εκεµβρίου κάθε έτους.
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Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών
Ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών επιβάλλεται στο κέρδος
που προκύπτει από την πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας που
βρίσκεται στην Κύπρο.
Η πώληση µετοχών εισηγµένων σε οποιοδήποτε
αναγνωρισµένο Χρηµατιστήριο Αξιών δεν υπόκεινται σε
φόρο κεφαλαιουχικών κερδών.

Ορισµοί
Καθορισµός κεφαλαιουχικού κέρδους
Ο πληρωτέος φόρος περιορίζεται σε κέρδη που απορρέουν
από την 1 Ιανουαρίου 1980. Το κόστος που αφαιρείται από
τις ακαθάριστες εισπράξεις της πώλησης ακίνητης
ιδιοκτησίας είναι το µεγαλύτερο του κόστους απόκτησης ή η
αγοραία αξία κατά την 1 Ιανουαρίου 1980,
αναπροσαρµοσµένα λόγω πληθωρισµού µέχρι την
ηµεροµηνία πώλησης.

Ιδιοκτησία σηµαίνει:
• Ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Κύπρο
• Μετοχές εταιρειών των οποίων η περιουσία αποτελείται
από ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Κύπρο
• Μετοχές εταιρειών που συµµετέχουν άµεσα ή έµµεσα σε
µια εταιρεία ή σε εταιρείες που κατέχουν ακίνητη
περιουσία που βρίσκεται στην Κύπρο, και τουλάχιστον το
50% της αγοραίας αξίας των µετοχών αυτών προέρχεται
από την αγοραία αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας που
βρίσκεται στην Κύπρο

Ακίνητη ιδιοκτησία περιλαµβάνει:
• Γη
• Κτίρια και άλλες ανεγέρσεις, κατασκευές ή εξαρτήµατα
τοποθετηµένα στο έδαφος ή σε οποιαδήποτε κτίρια
• Άλλες ανεγέρσεις ή κατασκευές
• Εξ’ αδιαιρέτου µερίδιο σε οποιοδήποτε ακίνητο που
αναφέρεται ανωτέρω
• Πετρελαιοπηγές και αγωγοί

Φορολογητέες πωλήσεις περιλαµβάνουν:
• Μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου στο Επαρχιακό
Κτηµατολογικό Γραφείο µε πώληση, δωρεά ή ανταλλαγή
• Μεταβίβαση εγγεγραµµένης µίσθωσης άνω των 15 ετών
• Συµφωνία για πώληση
• Εγκατάλειψη της χρήσης οποιουδήποτε σχετικού
δικαιώµατος
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Φορολογικός συντελεστής
Ο φορολογικός συντελεστής για τον φόρο κεφαλαιουχικών
κερδών είναι 20%.
∆εν φορολογούνται άλλα κεφαλαιουχικά κέρδη στην Κύπρο.
Ο φόρος καταβάλλεται εντός του µήνα από την ηµεροµηνία
διάθεσης.

Απαλλαγές
Οι πιο κάτω πωλήσεις ακίνητης ιδιοκτησίας δεν
φορολογούνται:

∆ωρεές
• ∆ωρεά µεταξύ συζύγων, γονέων προς τέκνα και µεταξύ
συγγενών µέχρι τρίτου βαθµού συγγένειας.
• ∆ωρεά από ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης
προς τους µετόχους της υπό την προϋπόθεση ότι το
αντικείµενο δωρεάς να είχε προηγουµένως αποκτηθεί
από την εν λόγω εταιρεία επίσης µε δωρεά. Η περιουσία
αυτή πρέπει να παραµείνει στα χέρια του δωρεοδόχου
για τρία τουλάχιστο χρόνια.
• ∆ωρεά σε φιλανθρωπικά ιδρύµατα ή στη ∆ηµοκρατία.

Μεταβιβάσεις
• Μεταβίβαση λόγω θανάτου / κληρονοµιάς. Σε
περίπτωση µελλοντικής διάθεσης του ακινήτου, το
κόστος που λαµβάνεται υπόψη είναι το κόστος κτήσης
του ακινήτου από τον θανόντα / δωρητή ή της αξίας του
ακινήτου την 1 Ιανουαρίου 1980, ανάλογα µε το ποια
ηµεροµηνία είναι µεταγενέστερη.
• Μεταβίβαση ιδιοκτησίας µεταξύ προσώπων που
διετέλεσαν σύζυγοι και που ο γάµος τους έχει λυθεί µε
την έκδοση δικαστικής απόφασης όπου η µεταβίβαση
αποτελεί ρύθµιση των περιουσιακών τους στοιχείων
σύµφωνα µε τους σχετικούς νόµους. Ο δωρεοδόχος /
εκδοχέας µπορεί να επιλέξει, σε περίπτωση που η
ιδιοκτησία αποκτήθηκε από τον θανόντα / δωρητή πριν
από τις 14 Ιουλίου 1974, η αξία του ακινήτου να
θεωρείται ότι είναι η αξία κατά τις 14 Ιουλίου 1974.
Έτσι, ουσιαστικά, η πληρωµή του φόρου
κεφαλαιουχικών κερδών αναβάλλεται έως ότου η
ιδιοκτησία πωληθεί από το νέο ιδιοκτήτη.

Ανταλλαγή µετοχών και αναδιοργανώσεις
• Ανταλλαγή ή πώληση ιδιοκτησίας µε βάση τους περί
Ενοποιήσεως και Αναδιανοµής Αγροτικών Κτηµάτων
Νόµους.
• Ανταλλαγή ακινήτων, όπου οι αγοραίες τιµές των
ανταλλασσόµενων ακινήτων είναι οι ίδιες.
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• Ανταλλαγή ακινήτων, όπου οι αγοραίες τιµές των
ανταλλασσόµενων ακινήτων είναι οι ίδιες.
• Μεταβίβαση λόγω αναδιοργάνωσης εταιρειών. Σε
περίπτωση µελλοντικής διάθεσης του ακινήτου, το
κόστος που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη είναι το κόστος
κτήσης του ακινήτου από τον µεταβιβάζων η αξία του
ακινήτου την 1 Ιανουαρίου 1980, ανάλογα µε το ποια
ηµεροµηνία είναι µεταγενέστερη.
• Μεταβίβαση µετοχών, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης
εταιρειών, που αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο της
λήπτριας ή εξαγοράζουσας εταιρείας ή από µέτοχο της
εισφέρουσας ή αποκτώµενης εταιρείας, σε αντάλλαγµα
για µετοχές που αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο της
τελευταίας εταιρείας. Σε περίπτωση µελλοντικής
διάθεσης του ακινήτου, το κόστος που πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη είναι το κόστος κτήσης του ακινήτου
από τον µεταβιβάζων ή η αξία του ακινήτου την
1 Ιανουαρίου 1980, ανάλογα µε το ποια ηµεροµηνία
είναι µεταγενέστερη.
• ∆ιάθεση µετοχών που είναι εισηγµένες σε οποιοδήποτε
αναγνωρισµένο χρηµατιστήριο.

Περιουσία που αποκτήθηκε µεταξύ 16 Ιουλίου
2015 µε 31 ∆εκεµβρίου 2016
• Οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία (γη ή κτίριο) που
αποκτήθηκε από τις 16 Ιουλίου 2015 µέχρι και τις 31
∆εκεµβρίου 2016 εξαιρείται από το φόρο
κεφαλαιουχικών κερδών οποτεδήποτε και αν πωληθεί
µελλοντικά, νοουµένου ότι:
> Το ακίνητο αποτελείται από γη, κτίρια ή, γη και κτίρια,
και
> Έχει αποκτηθεί από ένα ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο,
και
> ∆εν έχει αποκτηθεί µέσω της ανταλλαγής ακινήτων ή
µέσω δωρεάς.

∆ια βίου εξαιρέσεις για φυσικά πρόσωπα
Τα ακόλουθα ποσά µπορούν να απαλλαχθούν από το κεφάλαιο:

€

• Πώληση ιδιοκατοικίας (υπό όρους)

85.430

• Πώληση γεωργικής γης από γεωργό

25.629

• Άλλες πωλήσεις

17.086

Το σύνολο των εξαιρέσεων που διεκδικεί ένα φυσικό
πρόσωπο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις €85.430.
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Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
(ΦΠΑ)
Ο ΦΠΑ θεωρείται φόρος κατανάλωσης, ο οποίος
εφαρµόζεται από όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ), καθώς και από άλλες χώρες εκτός της ΕΕ. Ο
ΦΠΑ βασίζεται σε µια σειρά οδηγιών της ΕΕ, που µε µερικές
εξαιρέσεις, έχουν ενσωµατωθεί στην κυπριακή νοµοθεσία
για τον ΦΠΑ.
Υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα χρεώνουν ΦΠΑ (φόρο
εκροών) στις φορολογητέες παραδόσεις που
πραγµατοποιούν και χρεώνονται µε ΦΠΑ (φόρο εισροών)
στα αγαθά και υπηρεσίες που αγοράζουν. Όταν ο συνολικός
φόρος εκροών ξεπερνά τον συνολικό φόρο εισροών, ο
φορολογούµενος πληρώνει στο κράτος την διαφορά. Όταν ο
φόρος εισροών ξεπερνά τον φόρο εκροών, η διαφορά
µεταφέρεται ως πιστωτικό υπόλοιπο και συµψηφίζεται µε
µελλοντικό φόρο εκροών, ή, κάτω από ορισµένες
προϋποθέσεις, επιστρέφεται.

Επιβολή του ΦΠΑ
Ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε:
• Παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών στην Κύπρο,
από υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, για
επιχειρηµατικούς σκοπούς
• Εισαγωγή αγαθών στην Κύπρο, ανεξάρτητα από το αν τα
αγαθά εισάγονται για επαγγελµατικούς σκοπούς ή όχι,
και εάν ο εισαγωγέας είναι υποκείµενο στο φόρο
πρόσωπο ή όχι
• Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών στην Κύπρο (συνήθως
από υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο)
• Ορισµένες υπηρεσίες που λαµβάνονται από το
εξωτερικό από υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο
Εφαρµόζονται ειδικοί κανόνες για συναλλαγές µε
επιχειρήσεις που βρίσκονται σε άλλα κράτη µέλη της ΕΕ.

Φορολογικοί συντελεστές
Η νοµοθεσία περιλαµβάνει τους ακόλουθους
φορολογικούς συντελεστές:
•
•
•
•

Μηδενικός συντελεστής (0%)
Μειωµένος συντελεστής (5%)
Μειωµένος συντελεστής (9%)
Θετικός συντελεστής (19%)

Υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί ΦΠΑ,
υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο είναι άτοµο που:
• ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα, και
• είναι είτε εγγεγραµµένο είτε έχει την υποχρέωση να
εγγραφεί για σκοπούς ΦΠΑ
Το υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, µπορεί να είναι εταιρεία,
συνεταιρισµός, αυτοεργοδοτούµενος, κοινοπραξία, κλαµπ,
φιλανθρωπική οργάνωση κλπ.
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Φορολογητέες παραδόσεις
Παραδόσεις για σκοπούς ΦΠΑ µπορεί να είναι:
Φορολογητέες παραδόσεις: Φορολογητέα παράδοση
είναι κάθε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που
πραγµατοποιείται εντός Κύπρου, εκτός από εξαιρούµενη
παράδοση ή παροχή που δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής
του Κυπριακού ΦΠΑ. Οι φορολογητέες παραδόσεις µπορούν
να φορολογηθούν µε µειωµένο συντελεστή 5% ή 9% ή µε
τον θετικό συντελεστή του 19%.
Παραδόσεις µηδενικού συντελεστή: Αυτή είναι µια
φορολογητέα παράδοση αλλά µε µηδενικό συντελεστή (0%).
Παραδόσεις µηδενικού συντελεστή είναι οι εξαγωγές και µια
σειρά από άλλα αγαθά και υπηρεσίες.
Εξαιρούµενες παραδόσεις: Αφορούν παραδόσεις που
εξαιρούνται ρητά από τον ΦΠΑ.
Εξαιρούµενα αγαθά και υπηρεσίες, µεταξύ άλλων,
είναι:
• Οι περισσότερες τραπεζικές, ασφαλιστικές και
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες
• Οι περισσότερες νοσοκοµειακές, ιατρικές και
οδοντιατρικές υπηρεσίες
• Συγκεκριµένες πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και αθλητικές
υπηρεσίες
• Υπηρεσίες από το κρατικό τµήµα ταχυδροµικών
υπηρεσιών
• Λαχεία και δελτία ιπποδροµιακών και ποδοσφαιρικών
αγώνων
• ∆ιαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων
• Ενοίκια από ακίνητη ιδιοκτησία (ενοίκιο ακίνητης
ιδιοκτησίας µε δικαίωµα αγοράς δεν εξαιρείται)
• Παραδόσεις ακίνητης ιδιοκτησίας (εκτός από
παραδόσεις κτιρίων πριν από την πρώτη τους χρήση)
συµπεριλαµβανοµένων παραδόσεων γης και
µεταχειρισµένων κτιρίων
Άτοµα που πραγµατοποιούν µόνο εξαιρούµενες παραδόσεις
µε άλλα µέλη της ΕΕ δεν µπορούν να εγγραφούν για
σκοπούς ΦΠΑ, ωστόσο, πρέπει να εγγραφούν εάν λαµβάνουν
υπηρεσίες από το εξωτερικό, οι οποίες υπόκεινται στους
κανόνες αντιστροφής χρέωσης στην Κύπρο.
Συναλλαγές που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του ΦΠΑ: Ορισµένες συναλλαγές δεν θεωρούνται
παραδόσεις αγαθών ούτε παροχές υπηρεσιών και συνεπώς
βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρµογής του ΦΠΑ.
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∆ιαφορά µεταξύ παραδόσεων που
φορολογούνται µε µηδενικό συντελεστή και
παραδόσεων που εξαιρούνται
Η βασική διαφορά του µηδενικού συντελεστή από τις
εξαιρούµενες παραδόσεις είναι ότι επιχειρήσεις που
παρέχουν εξαιρούµενα αγαθά ή υπηρεσίες δεν δικαιούνται
πίστωση του ΦΠΑ µε τον οποίο επιβαρύνθηκαν στις αγορές,
τα έξοδα ή τις εισαγωγές τους.

ΦΠΑ εισροών
Ο ΦΠΑ εισροών είναι ο ΦΠΑ που καταβάλλεται από το
υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο για τα αγαθά και τις
υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτόν ή εισάγονται από αυτόν.
Ο ΦΠΑ εισροών πιστώνεται όταν πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Ο αιτών πρέπει να είναι υποκείµενο στον φόρο πρόσωπο
• Η παράδοση πρέπει να έχει γίνει στον αιτών
• Η παράδοση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούµενα
αποδεικτικά στοιχεία
• Ο αιτών πρέπει να χρησιµοποιεί τα αγαθά ή τις
υπηρεσίες µε σκοπό την εκτέλεση των εργασιών του
Ο ΦΠΑ εισροών αφαιρείται συνήθως, όταν προκύπτει
για:
• Φορολογητέες παραδόσεις (συµπεριλαµβανοµένων των
κανονικών, µειωµένων και µηδενικών) στην Κύπρο
• Παραδόσεις για σκοπούς της επιχείρησης που
πραγµατοποιούνται στο εξωτερικό, αλλά θα ήταν
φορολογητέες στη Κύπρο, εάν είχαν πραγµατοποιηθεί
στην Κύπρο.

Φόρος εισροών που δεν µπορεί να πιστωθεί
Σε εξαίρεση του γενικού κανόνα, ο φόρος εισροών
δεν πιστώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Σε αγορές που χρησιµοποιήθηκαν για την
πραγµατοποίηση εξαιρούµενων παραδόσεων
• Σε αγορά, εισαγωγή ή ενοικίαση επιβατικού αυτοκινήτου
ιδιωτικής χρήσης
• Σε έξοδα ψυχαγωγίας για πελάτες (έξοδα που αφορούν
ψυχαγωγία υπαλλήλων και διευθυντών επιτρέπονται).

Εγγραφή
Η εγγραφή στο µητρώο ΦΠΑ µπορεί να είναι είτε
υποχρεωτική είτε εθελοντική.
Ένα πρόσωπο υποχρεούται να εγγραφεί αν:
• Στο τέλος κάθε µήνα η αξία των φορολογητέων
παραδόσεων του για τους τελευταίους 12 µήνες
υπερβαίνει τις €15.600.
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•

Όταν αναµένεται η αξία των φορολογητέων παραδόσεων
να υπερβεί στις επόµενες 30 ηµέρες το όριο εγγραφής
των €15.600.
• Όταν πραγµατοποιούνται παροχές υπηρεσιών σε
υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο σε άλλο κράτος µέλος
της ΕΕ οι οποίες φορολογούνται εκεί που το πρόσωπο
είναι εγκατεστηµένο.
Ένα άτοµο µπορεί να αποφασίσει να εγγραφεί ακόµα κι αν ο
φορολογητέος κύκλος των εργασιών του είναι χαµηλότερος
από το όριο εγγραφής, ώστε να µπορεί να πιστωθεί ο φόρος
εισροών που πληρώνει για τις αγορές. Ωστόσο, το πρόσωπο
αυτό πρέπει να λάβει υπόψη το κόστος φορολογικής
συµµόρφωσης που έχει ένα εγγεγραµµένο πρόσωπο ΦΠΑ.

Επιβολή µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ 5% για την
απόκτηση και / ή κατασκευή κατοικίας για
χρήση ως κύριος και µόνιµος χώρος κατοικίας
Η επιβολή µειωµένου συντελεστή 5% ισχύει για συµβόλαια
που συνοµολογούνται µετά την 1 Οκτωβρίου 2011 που
αφορούν την απόκτηση και / ή κατασκευή κατοικίας από
δικαιούχα πρόσωπα, για χρήση τους ως ο κύριος και
µόνιµος χώρος διαµονής τους για τα επόµενα 10 χρόνια.
Από τις 8 Ιουνίου 2012 στα δικαιούχα πρόσωπα
συµπεριλαµβάνονται και κάτοικοι χωρών που δεν είναι
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοουµένου ότι θα
χρησιµοποιούν την κατοικία ως τον κύριο και µόνιµο χώρο
διαµονής τους στη ∆ηµοκρατία.
Ορισµένες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για την
υποβολή αίτησης στον Έφορο Φορολογίας.

Επιβολή µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ 5% για την
ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών
Από τις 4 ∆εκεµβρίου 2015 η ανακαίνιση και επισκευή
ιδιωτικών κατοικιών οι οποίες θεωρούνται παλιές (δηλαδή
έχουν περάσει τουλάχιστον τρία έτη από την πρώτη
εγκατάσταση σε αυτές) υπόκειται σε ΦΠΑ στον µειωµένο
συντελεστή 5%, εξαιρουµένων των υλικών που αποτελούν
πέραν του 50% της αξίας της παροχής των υπηρεσιών.
Επιπρόσθετα από τις 4 ∆εκεµβρίου 2015 η ανακαίνιση και
επισκευή ιδιωτικών κατοικιών οι οποίες θεωρούνται παλιές
(δηλαδή έχουν περάσει τουλάχιστον τρία έτη από την πρώτη
εγκατάσταση σε αυτές) και οι οποίες χρησιµοποιούνται ως
χώρος διαµονής ευάλωτων καταναλωτών ή κατοικιών που
χρησιµοποιούνται ως χώρος διαµονής και βρίσκονται σε
ακριτικές περιοχές υπόκειται σε ΦΠΑ στον µειωµένο
συντελεστή 5%.

Φορολογική δήλωση – πληρωµή / επιστροφή
ΦΠΑ
Οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται κάθε τρείς µήνες
και ο πληρωτέος φόρος καταβάλλεται στο κράτος µέχρι τη
10η µέρα του δεύτερου µήνα που ακολουθεί το µήνα στον
οποίο τελειώνει η φορολογική περίοδος.
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Υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα έχουν το δικαίωµα να
ζητήσουν όπως υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις για
περίοδο µικρότερη ή µεγαλύτερη των τριών µηνών. Το
αίτηµα αυτό πρέπει να εγκριθεί από τον Έφορο Φορολογίας.
Ο Έφορος Φορολογίας έχει το δικαίωµα να ζητήσει από
υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα όπως υποβάλλουν
φορολογικές δηλώσεις για διαφορετική περίοδο.
Στις φορολογικές περιόδους που ο φόρος εισροών
υπερβαίνει το φόρο εκροών η διαφορά επιστρέφεται ή
µεταφέρεται σε επόµενες φορολογικές περιόδους.
Από τις 19 Φεβρουαρίου 2013 φορολογούµενοι που
αιτούνται επιστροφή ΦΠΑ θα δικαιούνται επιστροφή του
αρχικού κεφαλαίου µαζί µε τόκο, στην περίπτωση που η
καταβολή του όλου ή µέρους του πιστωτικού υπολοίπου
καθυστερεί για περίοδο πέραν των τεσσάρων µηνών από την
µέρα υποβολής τη απαίτησης.
Η περίοδος χάριτος για την Υπηρεσία ΦΠΑ να πληρώσει τα
επιστρεπτέα ποσά παρατείνεται κατά τέσσερις µήνες (δηλ.
οκτώ µήνες στο σύνολο) στην περίπτωση που διενεργείται
έλεγχος από τον Έφορο Φορολογίας σε σχέση µε την
υποβληθείσα απαίτηση. Σε τέτοια περίπτωση, η καταβολή
τόκου αρχίζει να µετρά οκτώ µήνες µετά την υποβολή της
απαίτησης.
Όρια και Ποινές

Ποσό
€

• Όριο υποχρέωσης για εγγραφή
(φορολογητέες συναλλαγές στην Κύπρο)
• Όριο υποχρέωσης εγγραφής για πωλήσεις
από απόσταση (πωλήσεις αγαθών σε µη υποκείµενα
στο φόρο πρόσωπα στην Κύπρο από προµηθευτές
κατοίκους άλλων χωρών Κρατών Μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
• Όριο υποχρέωσης εγγραφής για αποκτήσεις αγαθών
στην Κύπρο από προµηθευτές κατοίκους άλλων
Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Όριο υποχρέωσης εγγραφής για ενδοκοινοτικές
παροχές υπηρεσιών
• Όριο υποχρέωσης εγγραφής για αγορά υπηρεσιών
από το εξωτερικό που φορολογούνται για σκοπούς
ΦΠΑ από το λήπτη των υπηρεσιών µε τη µέθοδο
αντίστροφης χρέωσης
• Χρηµατική επιβάρυνση για µη έγκαιρη υποβολή
της φορολογικής δήλωσης
• Χρηµατική επιβάρυνση για µη τήρηση αρχείων για 6 έτη

35.000

10.252

∆εν υπάρχει όριο

15.600

51 για κάθε δήλωση
341

• Χρηµατική επιβάρυνση για µη έγκαιρη υποβολή
της δήλωσης VIES

50 για κάθε δήλωση

• Χρηµατική επιβάρυνση για µη έγκαιρη υποβολή
της διορθωτικής δήλωσης VIES

15 για κάθε δήλωση

• Παράληψη υποβολής της δήλωσης VIES συνιστά
ποινικό αδίκηµα µε µέγιστη χρηµατική επιβάρυνση
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15.600

850

• Χρηµατική επιβάρυνση για µη έγκαιρη υποβολή
αίτησης για εγγραφή στο µητρώο ΦΠΑ

85 κάθε µήνα
καθυστέρησης

• Χρηµατική επιβάρυνση για µη έγκαιρη διαγραφή
από το µητρώο ΦΠΑ

85

Μεταβιβαστικά ∆ικαιώµατα
Κτηµατολογίου
Τα δικαιώµατα κτηµατογράφησης επιβάλλονται από το Τµήµα
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας για τη µεταφορά και την
καταγραφή της ακίνητης περιουσίας, η οποία ορίζεται στο
περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση)
Νόµο ως εξής:
• Γη
• Κτίρια και άλλες ανεγέρσεις, κατασκευές ή εξαρτήµατα
τοποθετηµένα στο έδαφος ή σε οποιοδήποτε κτίριο ή
άλλες ανεγέρσεις
• Εξ’ αδιαιρέτου µερίδιο σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία

Συντελεστές δικαιωµάτων
Τα δικαιώµατα του κτηµατολογίου για µεταβιβάσεις ακίνητης
περιουσίας προσδιορίζονται σύµφωνα µε τον πιο κάτω
πίνακα:
Αξία

Συντελεστής

€

%

∆ικαιώµατα
€

Συσσωρευµένα
δικαιώµατα
€

0 – 85.000

3

2.550

2.550

85.000 – 70.000

5

4.250

6.800

Over 170.000

8

Στην περίπτωση αναδιοργάνωσης εταιρειών, οι µεταβιβάσεις
ακίνητης ιδιοκτησίας δεν υπόκεινται σε µεταβιβαστικά
δικαιώµατα κτηµατολογίου ή τέλη εγγραφής υποθήκης.
Αν έχει καταβληθεί ΦΠΑ για την αγορά του ακινήτου, τότε τα
τέλη µετ αβίβασης γης δεν είναι πληρωτέα.
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Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Συντελεστές εισφορών
Εισφορές

Εργοδοτουµένου

Εργοδότη

7,8%

7,8%

Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής

-

2,0%

Ταµείο Πλεονάζοντος Προσωπικού `

-

1,2%

Ταµείο Βιοµηχανικής Κατάρτισης

-

0,5%

Ταµείο Αδειών (αν δεν υπάρχει εξαίρεση)

-

8,0%

Κοινωνικές Ασφαλίσεις

• Το ανώτατο όριο αποδοχών για εισφορές σε Κοινωνικές
Ασφαλίσεις είναι €54.396 ετησίως για τους µηνιαία
αµειβόµενους υπαλλήλους, €54.392 ετησίως για τους
εβδοµαδιαία αµειβόµενους υπαλλήλους, €4.533 ανά
µήνα για τους µηνιαίους υπαλλήλους και €1.046 ανά
εβδοµάδα για τους εβδοµαδιαία αµειβόµενους υπαλλήλους.
• Το ποσό της εισφοράς στο Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής
υπολογίζεται στο συνολικό ποσό αποδοχών χωρίς
ανώτατο όριο.
• Εργοδότης ο οποίος εφαρµόζει σύστηµα ετήσιας άδειας
διακοπών, το οποίο προβλέπει περισσότερες ηµέρες
από εκείνες που προβλέπονται από το Κεντρικό Ταµείο
Αδειών, µπορεί να λάβει άδεια από το Τµήµα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων για να εξαιρεθεί από τη συµβολή στο
Κεντρικό Ταµείο Αδειών.
• Ο εργοδότης καταβάλλει στο Τµήµα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων σε µηνιαία βάση το µερίδιό του από τις
εισφορές µαζί µε τα ποσά που αφαιρούνται από τις
αποδοχές των υπαλλήλων του. Επιβάλλονται
επιβαρύνσεις σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής
(µε ανώτατο όριο 27%).
• Οι εισφορές για αυτοεργοδοτούµενους υπόκεινται σε
συντελεστή 14,6% του εισοδήµατος. Το ποσό των
εισφορών υπόκειται σε κατώτατο και ανώτατο όριο
ανάλογα µε το επάγγελµα ή το εµπόριο του
αυτοεργοδοτούµενου. Τα όρια καθορίζονται σε ετήσια
βάση.
• Τα κατώτερα όρια εισοδήµατος για τα οποία οι
αυτοεργoδοτούµενοι καταβάλλουν εισφορές για
κοινωνικές ασφαλίσεις είναι τα εξής:
Πρόσωπα που ασκούν ελεύθερο επάγγελµα:
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€

> Για χρονικό διάστηµα κάτω των 10 ετών

19.949

> Για χρονικό διάστηµα άνω των 10 ετών

40.351

Πωλητές χονδρικής, κτηµατοµεσίτες και άλλοι επιχειρηµατίες

40.351

Οικοδόµοι και άλλες συναφείς επιχειρήσεις

24.483

Φύλακες, κλητήρες, καθαριστές και ιδιοκτήτες καταστηµάτων

18.589

Οδηγοί µεταφορικών µέσων, χειριστές εκσκαφέων
και συναφή επαγγέλµατα

19.496

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, ψαράδες, πλανόδιοι πωλητές
και συναφή επαγγέλµατα

13.602

Πράκτορες, µουσικοί, σχεδιαστές και πρόσωπα
που δεν περιλαµβάνονται σε καµία άλλη επαγγελµατική κατηγορία

19.949

Χαρτόσηµα
Βασικοί κανόνες για τα έγγραφα που
υπόκεινται σε δασµούς
Κάθε έγγραφο (δηλαδή, συµφωνία / σύµβαση)
υπόκειται σε Κυπριακά τέλη χαρτοσήµου, εάν:
• Σχετίζεται µε οποιαδήποτε περιουσία που βρίσκεται στην
Κύπρο, ή
• Σχετίζεται µε οποιοδήποτε θέµα ή πράγµα που
πραγµατοποιείται ή γίνεται στην Κύπρο.
Η ανωτέρω υποχρέωση προκύπτει ανεξάρτητα από το αν η
πράξη εκτελείται στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Σε περίπτωση
που ένα έγγραφο εκτελείται εκτός Κύπρου και υπόκειται σε
δασµούς, το εν λόγω έγγραφο, θεωρείτε ότι είναι σε ισχύ
στην Κύπρο όταν κατατεθεί ο κατάλληλος δασµός.
Όταν διάφορα έγραφα έχουν αναληφθεί για την
ολοκλήρωση µιας συναλλαγής (είτε εκτελούνται ταυτόχρονα
είτε σε διαφορετικές περιόδους) µόνο το κύριο έγγραφο
πρέπει να επιβαρυνθεί µε τέλος χαρτοσήµου και κάθε ένα
από τα άλλα έγγραφα πρέπει να επιβαρυνθεί µε τέλος
χαρτοσήµου ύψους €2.

Έγγραφα που υπόκεινται σε τέλος
χαρτοσήµου µε πάγια τέλη
Είδος εγγράφου

€

> Συµβόλαια χωρίς καθορισµένο ποσό

35

> Φορτωτική

4

> Μεταβίβαση µετοχών χωρίς αµοιβή

8

> Πιστωτικές επιστολές

2

> Εγγυητικές επιστολές

4

> Παράδοση µίσθωσης χωρίς αµοιβή

4

Έγγραφα που υπόκεινται σε τέλος
χαρτοσήµου µε βάση την αξία του οργάνου
Είδος εγγράφου
> Συµφωνίες ή υπόµνηµα συµφωνίας και όλα τα έγγραφα που ενσωµατώνουν
οποιαδήποτε συµφωνία µε ένα σταθερό ποσό
> Συµφωνίες εκµίσθωσης
> Οµόλογα
> Γραµµάτια πληρωτέα εκτός ζήτησης
> ∆ιακοπή µίσθωσης µε αµοιβή
> Συµβόλαια εργοδότησης
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Τα τέλη χαρτοσήµου πληρώνονται επί της αξίας των
ανωτέρω οργάνων ως εξής
Για ποσά €1 – €5.000

Μηδέν

Για ποσά €5.001 – €170.000

€1,50 για κάθε €1.000 ή για µέρος των €1.000

Για ποσά άνω των €170.000

€2 για κάθε €1.000 ή για µέρος
των €1.000 πλέον €247,50

Το µέγιστο πληρωτέο ποσό χαρτόσηµων περιορίζεται στα
€20.000.

Πληρωµή του τέλους χαρτοσήµου και
πρόστιµα για καθυστέρηση της πληρωµής
Το τέλος χαρτοσήµου είναι πληρωτέο κατά το χρόνο
εκτέλεσης στο Τµήµα Φορολογίας. Το τέλος χαρτοσήµου
πρέπει να καταβληθεί εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία
εκτέλεσης. Αν το τέλος χαρτοσήµου καταβληθεί εντός 6
µηνών επιβάλλονται επιβαρύνσεις.
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Συµβάσεις Αποφυγής ∆ιπλής
Φορολογίας
Φόρος παρακράτησης σε µερίσµατα,
τόκους και δικαιώµατα εκµετάλλευσης
Με βάση την Κυπριακή νοµοθεσία δεν γίνεται παρακράτηση
φόρου σε µερίσµατα, τόκους και δικαιώµατα εκµετάλλευσης,
εκτός της περίπτωσης που τέτοια δικαιώµατα εκµετάλλευσης
αποκτούνται από πηγές στην Κύπρο, οπότε υπόκεινται σε
φόρο παρακράτησης 10% (5% για κινηµατογραφικές ταινίες).
Τέτοιος φόρος παρακράτησης µπορεί να µειωθεί ή να
εξαλειφθεί σύµφωνα µε τις υφιστάµενες συµβάσεις αποφυγής
διπλής φορολογίας ή την εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
περί Τόκων και ∆ικαιωµάτων Εκµετάλλευσης όπως έχει
υιοθετηθεί στην κυπριακή φορολογική νοµοθεσία.

Φόρος παρακράτησης σε άλλα είδη
εισοδηµάτων
Με βάση την Κυπριακή νοµοθεσία, εισοδήµατα από
επαγγελµατικές υπηρεσίες που παρέχονται από άτοµα µη
φορολογικούς κάτοικους και αποκτούνται από πηγές στην
Κύπρο, υπόκεινται σε φόρο παρακράτησης 10%. Τέτοια
εισοδήµατα δεν υπόκεινται σε φόρο παρακράτησης όταν
διεκπεραιώνονται µεταξύ ‘συνδεδεµένων’ εταιρειών σύµφωνα
µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί Τόκων και ∆ικαιωµάτων
Εκµετάλλευσης, όπως αυτή υιοθετήθηκε στην Κυπριακή
φορολογική νοµοθεσία.
Επίσης µε βάση την Κυπριακή νοµοθεσία επιβάλλεται φόρος
παρακράτησης 10% στο ακαθάριστο εισόδηµα / εισπράξεις
φυσικού προσώπου µη φορολογικού κάτοικου Κύπρου από
την εξάσκηση οποιουδήποτε επαγγέλµατος ή επιτηδεύµατος
και αµοιβής για υπηρεσίες ψυχαγωγίας προσώπων µη
φορολογικών κατοίκων Κύπρου (όπως θεατρικές και
µουσικές υπηρεσίες, ποδοσφαιρικές οµάδες, αθλητικές
αποστολές κτλ).
Περαιτέρω, 5% φόρος παρακράτησης επιβάλλεται επίσης
στο ακαθάριστο εισόδηµα προσώπων που δεν είναι
φορολογικοί κάτοικοι και δεν έχουν µόνιµη εγκατάσταση στη
Κύπρο αναφορικά µε εξόρυξη, εξερεύνηση ή εκµετάλλευση
της υφαλοκρηπίδας, του υπεδάφους καθώς και την
εγκατάσταση και εκµετάλλευση αγωγών και άλλων
εγκαταστάσεων στο έδαφος, στο βυθό της θάλασσας ή στην
επιφάνεια.

Πίνακας συντελεστών φόρων παρακράτησης
Στον πίνακα Α παραθέτονται οι εφαρµόσιµοι συντελεστές
φόρου παρακράτησης σχετικά µε πληρωµές µερισµάτων,
τόκων και δικαιωµάτων εκµετάλλευσης από την Κύπρο.
Στον πίνακα Β παραθέτονται οι συντελεστές φόρου
παρακράτησης σύµφωνα µε τις εν ισχύ συµβάσεις για
αποφυγή διπλής φορολογίας. Ο πίνακας παραθέτει τους
µέγιστους συντελεστές φόρου παρακράτησης που
εφαρµόζονται από το άλλο µέρος της εκάστοτε σύµβασης
για αποφυγή διπλής φορολογίας για τα εν λόγω εισοδήµατα.
Οι πραγµατικοί συντελεστές φόρου παρακράτησης µπορεί να
είναι µικρότεροι / µηδέν σύµφωνα µε τις φορολογικές
πρόνοιες της χώρας από την οποία πληρώνονται τα σχετικά
εισοδήµατα.
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Πίνακας Α - Φόρος παρακράτησης
σε πληρωµές από την Κύπρο
Πληρωµές από την Κύπρο
Πληρώθηκε σε
Χώρες χωρίς σύµβαση
Αρµενία
Αυστρία
Αίγυπτος
Βέλγιο
Βοσνία
Βουλγαρία
Γαλλία
Γερµανία
Γεωργία
Γκέρνζυ
∆ανία
Ελβετία
Ελλάδα
Εσθονία
Ην. Αραβικά Εµιράτα
Ην. Βασίλειο
Ην. Πολιτείες
Ινδία
Ιρλανδία
Ισλανδία
Ιταλία
Ισπανία
Καναδάς
Κατάρ
Κίνα
Κουβέτ
Λετονία
Λευκορωσία
Λίβανος
Λιθουανία
Μάλτα
Μαυρίκιος
Μαυροβούνιο
Μολδαβία
Μπαχρέιν
Νορβηγία
Νότιος Αφρική
Ουγγαρία
Ουκρανία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουµανία
Ρωσία
Σαν Μαρίνο
Σερβία
Σεϋχέλλες
Σιγκαπούρη
Σλοβακία
Σλοβενία
Σουηδία
Συρία
Ταϊλανδή
Τσεχία
Φιλανδία

∆ικαιώµατα εκµετάλλευσης στη Κύπρο %
5/10
5
Μηδέν
5/10
Μηδέν
5/10
5/10
0/5
Μηδέν
Μηδέν
Μηδέν
Μηδέν
Μηδέν
5/10
Μηδέν
Μηδέν
0/5
Μηδέν
5/10
0/5
5
Μηδέν
Μηδέν
0/5/10
5
5/10
5
0/5
5
Μηδέν
5
5/10
Μηδέν
5/10
5
Μηδέν
Μηδέν
Μηδέν
Μηδέν
5/10
5
5/10
0/5
Μηδέν
Μηδέν
5/10
5
5/10
0/5
5
Μηδέν
5/10
5/10
0/10
Μηδέν

∆εν υπάρχει παρακράτηση φόρου για πληρωµή µερισµάτων και
τόκων σε µη κάτοικους Κύπρου.
∆εν υπάρχει παρακράτηση όταν το δικαίωµα εκχωρείται για χρήση
εκτός Κύπρου.
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Πίνακας Β - Μέγιστοι φόροι παρακράτησης
σε εισερχόµενες πληρωµές στην Κύπρο
Είσπραξη στην Κύπρο
Πληρώθηκε από
Αρµενία
Αυστρία
Αίγυπτος
Βέλγιο
Βοσνία
Βουλγαρία
Γαλλία
Γερµανία
Γεωργία
Γκέρνζυ
∆ανία
Ελβετία
Ελλάδα
Εσθονία
Ην. Αραβικά Εµιράτα
Ην. Βασίλειο
Ην. Πολιτείες
Ινδία
Ιρλανδία
Ισλανδία
Ιταλία
Ισπανία
Καναδάς
Κατάρ
Κίνα
Κουβέτ
Λετονία
Λευκορωσία
Λίβανος
Λιθουανία
Μάλτα
Μαυρίκιος
Μαυροβούνιο
Μολδαβία
Μπαχρέιν
Νορβηγία
Νότιος Αφρική
Ουγγαρία
Ουκρανία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουµανία
Ρωσία
Σαν Μαρίνο
Σερβία
Σεϋχέλλες
Σιγκαπούρη
Σλοβακία
Σλοβενία
Σουηδία
Συρία
Ταϊλανδή
Τσεχία
Φιλανδία

Μερίσµατα
%
0/5
10
15
10/15
10
5/10
10/15
5/15
Μηδέν
Μηδέν
0/15
0/15
25
Μηδέν
Μηδέν
0/15
5/15
10
Μηδέν
5/10
15
0/5
15
Μηδέν
10
Μηδέν
0/10
5/10/15
5
0/5
Μηδέν
Μηδέν
10
5/10
Μηδέν
0/15
5/10
5/15
5/15
0/5
10
10
5/10
Μηδέν
10
Μηδέν
Μηδέν
10
5
5/15
0/15
10
0/5
5/15

Τόκοι
%
5
Μηδέν
15
0/10
10
0/7
0/10
Μηδέν
Μηδέν
Μηδέν
Μηδέν
Μηδέν
10
Μηδέν
Μηδέν
10
0/10
0/10
Μηδέν
Μηδέν
10
Μηδέν
0/15
Μηδέν
10
Μηδέν
0/10
5
5
Μηδέν
10
Μηδέν
10
5
Μηδέν
Μηδέν
Μηδέν
0/10
2
0/5
10
0/10
Μηδέν
Μηδέν
10
Μηδέν
0/7/10
0/10
5
0/10
0/10
10/15
Μηδέν
Μηδέν

∆ικαιώµατα
εκµετάλλευσης %
5
Μηδέν
10
Μηδέν
10
10
0/5
Μηδέν
Μηδέν
Μηδέν
Μηδέν
Μηδέν
0/5
Μηδέν
Μηδέν
0/5
Μηδέν
10
0/5
5
Μηδέν
Μηδέν
0/10
5
10
5
0/5
5
Μηδέν
5
10
Μηδέν
10
5
Μηδέν
Μηδέν
Μηδέν
Μηδέν
5/10
5
10
0/5
Μηδέν
Μηδέν
10
5
10
0/5
5
Μηδέν
10/15
5/10/15
0/10
Μηδέν
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Φορολογικό Ηµερολόγιο
Απαιτήσεις εταιρικής φορολογικής
συµµόρφωσης στην Κύπρο
Ο εταιρικός φόρος εισπράττεται µέσω ενός συστήµατος
αυτοφορολογίας.
Εταιρείες φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου καταβάλλουν
προσωρινό φόρο επί των φορολογητέων κερδών τους, ο
οποίος υπολογίζεται κατά τη διάρκεια του φορολογικού
έτους σε δύο ισόποσες δόσεις, στις 31 Ιουλίου (η οποία
είναι επίσης η προθεσµία για την υποβολή της Προσωρινής
∆ήλωσης) και στις 31 ∆εκεµβρίου. Αν οποιαδήποτε δόση
προσωρινής φορολογίας δεν πληρωθεί µέχρι την
καθορισµένη ηµεροµηνία τότε επιβάλλεται 4% τόκος
ετησίως. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση καθυστερηµένης
πληρωµής, επιβάλλεται 5% χρηµατική επιβάρυνση στον
οφειλόµενο φόρο (βλέπε ενότητα «Επιβαρύνσεις»).
Η τελική φορολογική υποχρέωση, µε βάση τα πραγµατικά
φορολογητέα κέρδη µιας εταιρείας, καταβάλλεται µέσω
ενός συστήµατος αυτοφορολογίας πριν από την 1 Αυγούστου
του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος. Επιβάλλεται
επιβάρυνση ίση µε το 10% της διαφοράς µεταξύ του φόρου
όπως έχει τελικά προκύψει και του προσωρινού φόρου που
πληρώθηκε, αν το προσωρινό φορολογητέο εισόδηµα είναι
χαµηλότερο από το 75% του πραγµατικού φορολογητέου
εισοδήµατος.
Η φορολογική δήλωση για την εταιρεία (Έντυπο Ε.Πρ.4)
κατατίθεται το αργότερο µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου του έτους
που ακολουθεί το φορολογικό έτος αξιολόγησης (ή έως τις
31 Μαρτίου του επόµενου έτους για τις ηλεκτρονικές
υποβολές). Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής
επιβάλλεται άµεση επιβάρυνση, µε περαιτέρω επιβαρύνσεις
να προκύπτουν µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής (βλέπε
ενότητα «Επιβαρύνσεις»).
Σηµειώνεται ότι µπορεί να υπάρξει νοµική αγωγή κατά της
εταιρείας για τη συνεχόµενη µη υποβολή των φορολογικών
δηλώσεων (βλέπε ενότητα «Επιβαρύνσεις»).

Απαιτήσεις φορολογικής συµµόρφωσης
φυσικών προσώπων στην Κύπρο
Τα άτοµα υποχρεούνται να υποβάλλουν προσωπικές
φορολογικές δηλώσεις µόνο όταν το µεικτό εισόδηµα τους
υπερβαίνει τις €19.500 ετησίως. Τα άτοµα οφείλουν να
υποβάλλουν ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις εάν ο
κύκλος εργασιών τους ξεπερνά τις €70.000 ετησίως.
Ένας αυτοεργοδοτούµενος καταβάλλει φόρο µέσω των
συστηµάτων προσωρινής φορολογίας και αυτοφορολογίας.
Η φορολογική δήλωση υποβάλλεται έως τις 30 Απριλίου
µετά το φορολογικό έτος για έναν εργαζόµενο, στις 30
Ιουνίου για έναν αυτοεργοδοτούµενο που δεν υποχρεούται
να υποβάλει ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις και στις 31
∆εκεµβρίου για έναν αυτοεργοδοτούµενο που υποβάλλει
ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις.
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Στις 30 Σεπτεµβρίου πραγµατοποιείται η ηλεκτρονική
υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα άτοµα που δεν
υποχρεούνται να ετοιµάζουν ελεγµένες οικονοµικές
καταστάσεις αλλά των οποίων τα εισοδήµατα περιλαµβάνουν
έσοδα από εµπόριο / επιχειρήσεις, ενοίκια, µερίσµατα,
τόκους, δικαιώµατα ή έσοδα που σχετίζονται µε την
υπεραξία.
Αυτοεργοδοτούµενος µε ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των
€70.000 οφείλει να υποβάλλει τις φορολογικές του
δηλώσεις ηλεκτρονικά και η προθεσµία για την ηλεκτρονική
υποβολή της δήλωσης παρατείνεται για τρεις µήνες έως τις
31 Μαρτίου του επόµενου έτους που έπεται του
φορολογικού έτους.

Απαιτήσεις για φορολογική συµµόρφωση
του εργοδότη στην Κύπρο
Ο εργοδότης παρακρατεί από το µισθό των εργαζοµένων
στο πλαίσιο του συστήµατος PAYE, ο οποίος πρέπει να
καταβληθεί στις φορολογικές αρχές µέχρι το τέλος του
επόµενου µήνα.
Η προθεσµία για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων από
τους εργοδότες για το συνολικό µισθολόγιο του έτους
(Έντυπο Ε.Πρ.7) είναι στις 31 Ιουλίου.
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Επιβαρύνσεις
Για την καθυστέρηση ή την µη πληρωµή
φόρων
Τόκος για καθυστέρηση πληρωµής
Επιβάλλεται τόκος όταν ο φόρος που οφείλεται δεν
καταβάλλεται εντός της καθορισµένης ηµεροµηνίας, είτε
όταν η πληρωµή γίνεται µέσω αυτοφορολογίας είτε όταν η
πληρωµή γίνεται µε βάση την φορολογία που επέβαλε ο
Έφορος Φορολογίας. Εάν η φορολογία γίνεται από τον
Έφορο, µετά την πάροδο 3 ετών από την ηµεροµηνία λήξης
της προθεσµίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης, δεν
επιβάλλεται τόκος, νοουµένου ότι ο φόρος σύµφωνα µε την
φορολογική δήλωση είχε καταβληθεί την καθορισµένη
ηµεροµηνία και η φορολογική δήλωση κατατέθηκε την
καθορισµένη ηµεροµηνία.
Ο τόκος υπολογίζεται για ολοκληρωµένους µήνες που έχουν
συµπληρωθεί και το επίσηµο επιτόκιο όπως καθορίστηκε
από τον Υπουργό Οικονοµικών για όλα τα οφειλόµενα ποσά
µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 είναι 4%.

5% πρόσθετος φόρος
Πρόσθετος φόρος 5% επιβάλλεται στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
• Σε περίπτωση όπου η φορολογική δήλωση υποβλήθηκε
στην καθορισµένη ηµεροµηνία αλλά ο φόρος δεν
πληρώθηκε στην καθορισµένη ηµεροµηνία,
• Σε περίπτωση όπου ούτε η φορολογική δήλωση
υποβλήθηκε εγκαίρως ούτε ο φόρος καταβλήθηκε
στην καθορισµένη ηµεροµηνία κατάθεσης,
• Σε περίπτωση όπου ο φόρος επιβάλλεται από τον
Έφορο και το οφειλόµενο ποσό δεν καταβάλλεται εντός
του χρόνου που εµφανίζεται στην φορολογική δήλωση
(συνήθως στο τέλος του επόµενου µήνα).

∆ιοικητικές επιβαρύνσεις
∆ιοικητικές επιβαρύνσεις εφαρµόζονται στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
• €100, σε περίπτωση που ένα άτοµο αρνείται, παραλείπει
ή αµελεί να ενηµερώσει ή να υποβάλει φορολογική
δήλωση ή να παρέχει πληροφορίες ή να εκτελέσει
οποιοδήποτε καθήκον εντός της προθεσµίας που
προβλέπεται από τη νοµοθεσία.
• €200, σε περίπτωση που ένα άτοµο αρνείται,
παραλείπει ή αµελεί να ενηµερώσει ή να υποβάλει
φορολογική δήλωση ή να παρέχει πληροφορίες ή να
εκτελέσει καθήκον (για το οποίο ο νόµος ορίζει προθεσµία
για την υποβολή) εντός της προθεσµίας που καθορίζεται
από τον Έφορο µε ειδοποίηση (τουλάχιστον 60 ηµέρες).
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• €100, σε περίπτωση που ένα άτοµο αρνείται,
παραλείπει ή αµελεί να ενηµερώσει ή να υποβάλει
φορολογική δήλωση ή να παρέχει πληροφορίες ή να
εκτελέσει καθήκον (για το οποίο ο νόµος δεν ορίζει
προθεσµία για την υποβολή) εντός της προθεσµίας που
καθορίζεται από τον Έφορο, µε σχετική ανακοίνωση
(τουλάχιστον 60 ηµέρες) και οι πληροφορίες που
απαιτούνται σχετίζονται µε ένα τρίτο πρόσωπο.
• 5% του οφειλόµενου φόρου, σε περίπτωση που ένα
άτοµο αδυνατεί να καταβάλει τον οφειλόµενο φόρο κατά
την καταληκτική ηµεροµηνία ή εντός της ταχθείσας
προθεσµίας, µε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον
Έφορο.

Ποινική ευθύνη για τη µη καταβολή των φόρων
• Σε κάθε άτοµο που µε δόλο συµφωνεί ή παραλείπει να
πληρώσει τους φόρους µπορεί να επιβληθούν πρόστιµα,
ανάλογα µε τις περιστάσεις.
• Κάθε άτοµο που καθυστερεί την πληρωµή των φόρων
που παρακρατούνται από αυτόν, δηλαδή από µισθούς
(όπως PAYE και έκτακτη εισφορά), πληρωµές σε µη
κατοίκους (όπως δικαιώµατα ταινιών και άλλα
δικαιώµατα), καθώς και έκτακτη αµυντική εισφορά που
παρακρατείται από µερίσµατα, τόκους και εισόδηµα από
ενοίκια, είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται σε
πρόστιµο και φυλάκιση στην περίπτωση φυσικών
προσώπων. Στην περίπτωση εταιρείας οι διευθυντές, τα
διευθυντικά στελέχη και ο λογιστής είναι υπεύθυνοι και
υπόκεινται σε πρόστιµα και φυλάκιση.
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Baker Tilly
Baker Tilly in South East Europe
Η Baker Tilly στη Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι ένας από τους
κορυφαίους οίκους ελεγκτών, λογιστών, φορολογικών και
επιχειρηµατικών συµβούλων, που ιδρύθηκε το 1996 στην
Κύπρο και σταδιακά επεκτάθηκε ξεπερνώντας τα γεωγραφικά
της σύνορα. Η Baker Tilly στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
δραστηριοποιείται µε γραφεία στην Κύπρο (Λευκωσία,
Λεµεσός και Λάρνακα), Βουλγαρία (Σόφια), Ρουµανία
(Βουκουρέστι), Μολδαβία (Κισινάου) και Ελλάδα (Αθήνα και
Θεσσαλονίκη).

Baker Tilly International
Η Baker Tilly International είναι το 8ο µεγαλύτερο λογιστικό
δίκτυο παγκοσµίως µε 165 ανεξάρτητους οίκους-µέλη µε
745 γραφεία σε 141 χώρες, µε µεικτά έσοδα των µελών
του να ξεπερνούν τα $3,8δις και 28.000 ανθρώπους σε
όλο τον κόσµο.
∆ύναµη και εγγύησή µας η µεγάλη οικογένεια της Baker Tilly
International, που µας παρέχει πρόσβαση στην εξειδικευµένη
γνώση, την εµπειρία και την πνευµατική ιδιοκτησία των
χιλιάδων αναγνωρισµένων εµπειρογνωµόνων του δικτύου
µας σε όλο τον κόσµο.
Οι εταιρείες µέλη της Baker Tilly International επιδεικνύουν
υψηλό επίπεδο επαγγελµατισµού, καθώς και ισχυρή
δέσµευση στις βασικές αξίες του δικτύου, την ακεραιότητα,
τη διαφάνεια και τη ηθική. Κάθε εταιρεία µέλος παρέχει
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και εξυπηρέτηση, αξιοποιώντας
τους διεθνείς πόρους, τεχνογνωσία και σχέσεις ενός
παγκόσµιου δικτύου για την υποστήριξη σας καθώς το εύρος
των εργασιών σας επεκτείνεται σε περιφερειακό και
παγκόσµιο επίπεδο.

Τι µας κάνει να ξεχωρίζουµε από τους
υπόλοιπους;
√ Η ισχυρή γεωγραφική µας παρουσία επιτρέπει πλήρη
κάλυψη της περιοχής των Βαλκανίων και µας εξοπλίζει
µε εγχώρια εµπειρία στις χώρες δραστηριοποίησης των
πελατών µας.
√ Το άρτια καταρτισµένο προσωπικό µας στους τοµείς
ελέγχου, φορολογίας, ΦΠΑ, τιµών µεταβίβασης,
εταιρικής χρηµατοδότησης, τεχνικής εκπαίδευσης και
άλλων εξειδικευµένων τοµέων, εργάζεται οµαδικά κάτω
από την ίδια οµπρέλα, µοιράζεται γνώση και εµπειρία
προσφέροντας εξαιρετική υπηρεσία στους πελάτες.
√ Η προσέγγιση µας για «Υπηρεσία µίας Στάσης», γνωστή
ως one-stop shop. Ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών
προσφέρεται µέσω ενός κεντρικού σηµείου επαφής
διασφαλίζοντας γρήγορη και προνοητική ανταπόκριση σε
όλους τους τοµείς υπηρεσιών.
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√ Εξαιρετικές διασυνδέσεις µε το ισχυρό διεθνές µας
δίκτυο. Μπορούµε να βοηθήσουµε τους πελάτες µας
όπου κι αν δραστηριοποιούνται στον κόσµο, παρέχοντας
απρόσκοπτη εξυπηρέτηση µέσω ενός κεντρικού σηµείου
επαφής.

Πώς µπορείτε να επωφεληθείτε
√ Ποιότητα υπηρεσιών σε όλες τις χώρες και σε όλους
τους τοµείς στους οποίους δραστηριοποιούµαστε
√ Ενιαίο σηµείο επικοινωνίας
√ Ισχυρή κουλτούρα συνεργασίας
√ Πρόσβαση στο διεθνές δίκτυο των εµπειρογνωµόνων
µας σε όλο τον κόσµο
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Τα Γραφεία µας
ΚΥΠΡΟΣ
Λευκωσία
Γωνία Κ. Χατζοπούλου & Λεωφόρος Γρίβα ∆ιγενή 30
1066 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22458500
Φ: +357 22751648
info@bakertillyklitou.com
www.bakertillyklitou.com
Λεµεσός
Οδός Λεοντίου 163
Κτίριο Κλέριµος,
1ος & 2ος όροφος
3022 Λεµεσός, Κύπρος
T: +357 25 591515
Φ: +357 25591545
limassol@bakertillyklitou.com
www.bakertillyklitou.com
Λάρνακα
Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 24
Κτήριο Γιάννης-Μαρία,
2ος όροφος, Γραφείο 203
6058 Λάρνακα, Κύπρος
T: +357 26 663299
Φ: +357 26 662910
larnaca@bakertillyklitou.com
www.bakertillyklitou.com

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Βουκουρέστι
4B, Gara Herastrau, 10ος όροφος, 2ος Τοµέας
020334 Βουκουρέστι, Ρουµανία
T: +40 21 3156100
Φ: +40 21 3156102
info@bakertilly.ro
www.bakertilly.ro

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Σόφια
104, Akad.Ivan E.Geshov Blvd.
Είσοδος Α, 7ος όροφος,
1612 Σόφια, Βουλγαρία
T: +359 2 9580980
Φ: +359 2 8592139
info@bakertillyklitou.bg
www.bakertillyklitou.bg
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ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ
Κισινάου
65 Stefan cel Mare şi Sfânt Blvd.
5ος όροφος, Γραφείο 507
2001 Κισινάου, Μολδαβία
T: +373 22 543434
Φ: +373 22 260134
info@bakertilly.md
www.bakertilly.md

ΕΛΛΑ∆Α
Αθήνα
Λεωφόρου Αλεξάνδρας 57
& Καλλιγά Γωνία
114 73 Αθήνα, Ελλάδα
Τ: +30 215 500 6060
Φ: +30 215 500 6061
info@bakertillygreece.com
www.bakertillygreece.com
Θεσσαλονίκη
Ανδριανουπόλεως 24,
6ος όροφος
Καλαµαριά 55 133 Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα
Τ: +30 215 500 6060
Φ: +30 215 500 6061
info@bakertillygreece.com
www.bakertillygreece.com
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Στοιχεία Επικοινωνίας
για Φορολογικές Υπηρεσίες
στην Baker Tilly
Head of Tax
Νεόφυτος Νεοφύτου
Ηλεκτρονική διεύθυνση: n.neofytou@bakertillyklitou.com
Director, Tax Services
Θεράπων Μαφκάς
Ηλεκτρονική διεύθυνση: t.mafkas@bakertillyklitou.com
Manager, Tax Services
Κωνσταντίνος Κατσιάµης
Ηλεκτρονική διεύθυνση: c.katchamis@bakertillyklitou.com
Manager, Tax Services
Χρίστος Χαραλάµπους
Ηλεκτρονική διεύθυνση: c.charalambous@bakertillyklitou.com
Manager, Tax Services
Έλενα Χρυσοστόµου
Ηλεκτρονική διεύθυνση: el.chrysostomou@bakertillyklitou.com
Manager, Tax Services
Μάριος Ψύλλου
Ηλεκτρονική διεύθυνση: m.psyllou@bakertillyklitou.com
Manager, VAT Services
Παναγιώτης Πτωχόπουλος
Ηλεκτρονική διεύθυνση: p.ptochopoulos@bakertillyklitou.com

46

Αυτό το έντυπο έχει ετοιµαστεί για γενική καθοδήγηση σε θέµατα ενδιαφέροντος
µόνο, και δεν αποτελεί επαγγελµατική συµβουλή. Mην ενεργήσετε βασισµένοι
στις πληροφορίες που περιλαµβάνονται σ' αυτό το έντυπο χωρίς να εξασφαλίσετε
συγκεκριµένη επαγγελµατική συµβουλή. Καµία αντιπροσώπευση ή εγγύηση
(σαφής ή υπονοούµενη) δεν δίνεται ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα των
πληροφοριών που περιλαµβάνονται στο έντυπο αυτό. Στην έκταση που επιτρέπεται
από το νόµο, η Baker Tilly Klitou and Partners Ltd (Baker Tilly in Cyprus),
τα µέλη, οι υπάλληλοι και οι αντιπρόσωποί της δεν δέχονται ή αναλαµβάνουν
καµία ευθύνη και αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης για συνέπειες που τυχόν
προκύψουν από τις ενέργειες οποιουδήποτε που ενεργεί, ή που απέχει να
ενεργήσει, βασιζόµενοι στις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο έντυπο αυτό
ή για οποιαδήποτε απόφαση λάβουν βασισµένοι σ' αυτό.
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