Φορολογικός Οδηγός Κύπρου
2016

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 της έκδοσής τους.
Η έκδοση προορίζεται µόνο για σκοπούς γενικής
ενηµέρωσης και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως
φορολογική συµβουλή. Για οποιοδήποτε
συγκεκριµένο θέµα ή απορία ο αναγνώστης
προτρέπεται να αναφερθεί σε κατάλληλο φορολογικό
σύµβουλο. Στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στο
πίσω µέρος του βιβλιαρίου.
Baker Tilly
Κύπρος
Ιανουάριος 2016
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Φόρος Εισοδήµατος
Φορολογικοί κάτοικοι
«Φορολογικός κάτοικος Κύπρου» όταν εφαρµόζεται στην
περίπτωση ατόµου, σηµαίνει άτοµο που παραµένει στην
Κύπρο για µια ή περισσότερες περιόδους που υπερβαίνουν
στο σύνολο 183 ηµέρες στο φορολογικό έτος και στην
περίπτωση εταιρείας, σηµαίνει εταιρεία της οποίας ο έλεγχος
και η διεύθυνση ασκούνται στην Κύπρο.
«Μόνιµη εγκατάσταση» σηµαίνει σταθερή βάση της
επιχείρησης µέσω της οποίας οι εργασίες µιας επιχείρησης
διεξάγονται πλήρως ή µερικώς, και περιλαµβάνει έδρα
διοίκησης, υποκατάστηµα, γραφείο, εργοστάσιο, εργαστήριο,
ορυχείο, πετρελαιοπηγή ή πηγή φωταερίου, καθώς λατοµείο
ή οποιοδήποτε άλλο τόπο εξόρυξης φυσικών πόρων αερίου.
Περιλαµβάνει επίσης υπεράκτιες δραστηριότητες αναφορικά
µε την εξόρυξη, εξερεύνηση ή εκµετάλλευση της
υφαλοκρηπίδας, του υπεδάφους ή των φυσικών πόρων ή
την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται µε την εν λόγω
εξόρυξη, εξερεύνηση ή εκµετάλλευση καθώς και την
εγκατάσταση και εκµετάλλευση αγωγών και άλλων
εγκαταστάσεων στο βυθό της θάλασσας ή την παροχή
υπηρεσιών που σχετίζονται µε την εν λόγω εγκατάσταση ή
εκµετάλλευση αγωγών και άλλων εγκαταστάσεων.
Φορολόγηση εισοδηµάτων φορολογικών κατοίκων
Κύπρου
Στην περίπτωση κατοίκου (πρόσωπο ή εταιρεία) που είναι
κάτοικος της ∆ηµοκρατίας επιβάλλεται φόρος στο εισόδηµα
που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές τόσο εντός όσο και
εκτός της ∆ηµοκρατίας, αναφορικά µε:
• Κέρδη ή άλλα οφέλη από οποιαδήποτε επιχειρηµατική
δραστηριότητα
• Κέρδη ή άλλα οφέλη από µισθωτές υπηρεσίες και
αξιώµατα
• Μέρισµα, τόκος ή προεξοφλήµατα εισπρακτέα
• Συντάξεις
• Ενοίκια, δικαιώµατα ή άλλα κέρδη που προκύπτουν από
ιδιοκτησία
• Οποιοδήποτε ποσό ή αντιπαροχή για οποιαδήποτε καλή
φήµη και πελατεία, µειωµένο κατά το ποσό που
δαπανήθηκε για αγορά τέτοιας φήµης και πελατείας
• Όφελος σε είδος, ίσο µε 9% ετησίως, που προκύπτει
από την παραχώρηση άτοκου δανείου ή χρηµατικής
διευκόλυνσης από εταιρεία σε άτοµο διευθυντή ή
µέτοχο ή στις συζύγους τους ή σε συγγενή τους µέχρι
δεύτερο βαθµό το οποίο υπολογίζεται σε µηνιαία βάση
Φορολόγηση εισοδηµάτων µη φορολογικών κατοίκων
Κύπρου
Στην περίπτωση ατόµου που δεν είναι κάτοικος της Κύπρου,
επιβάλλεται φόρος στο εισόδηµα που αποκτάται ή προκύπτει
από πηγές εντός της Κύπρου µόνο αναφορικά µε:
• Κέρδη ή άλλα οφέλη από µόνιµη εγκατάσταση που
βρίσκεται στην Κύπρο
• Κέρδη ή άλλα οφέλη από µισθωτές υπηρεσίες και
αξιώµατα που ασκούνται στην Κύπρο
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• Συντάξεις που προέρχονται από απασχόληση που
ασκήθηκε στην Κύπρο
• Ενοίκιο από περιουσία που βρίσκεται στην Κύπρο
• Οποιοδήποτε ποσό ή αντιπαροχή για οποιαδήποτε καλή
φήµη και πελατεία (µειωµένο κατά το ποσό που
δαπανήθηκε για αγορά τέτοιας φήµης και πελατείας)
• Το ακαθάριστο εισόδηµα από την άσκηση στην Κύπρο
οποιουδήποτε επαγγέλµατος ή επιτηδεύµατος, η αµοιβή
προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες ψυχαγωγίας στο
κοινό, και οι ακαθάριστες εισπράξεις θεατρικών,
µουσικών ή άλλων οµάδων ψυχαγωγίας οποιουδήποτε
οµίλου ή οµάδας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες
στο κοινό.
• Όφελος σε είδος, ίσο µε 9% ετησίως, που προκύπτει
από την παραχώρηση άτοκου δανείου ή χρηµατικής
διευκόλυνσης από εταιρεία σε άτοµο διευθυντή ή
µέτοχο ή στις συζύγους τους ή σε συγγενή τους µέχρι
δεύτερο βαθµό το οποίο υπολογίζεται σε µηνιαία βάση
Φορολογία Φυσικών Προσώπων
Οι ακόλουθοι φορολογικοί συντελεστές ισχύουν για φυσικά
πρόσωπα για το έτος 2016:
Φορολογητέο Εισόδηµα
€

Φορολογικός
συντελεστής %

Μέχρι 19.500

Συσσωρευµένος
φόρος - €

0

0

19.501 - 28.000

20

1.700

28.001 - 36.300

25

3.755

36.301 - 60.000

30

10.885

και άνω των 60.000

35

Σύνταξη από εξωτερικό φορολογείται µε σταθερό συντελεστή
5%, µε ετήσια απαλλαγή €3.420. Ο φορολογούµενος
µπορεί να επιλέξει να φορολογηθεί µε βάση τους κανονικούς
φορολογικούς συντελεστές και κλίµακες όπως αναφέρονται
πιο κάτω. Αυτή η επιλογή µπορεί να γίνεται ετησίως.
Τα ακόλουθα αφαιρούνται ή εξαιρούνται του φόρου:
Εκπτώσεις και απαλλαγές για φυσικά πρόσωπα

Έξοδα ενοικιαζόµενων κτιρίων (αφαιρέσεις)

20%
των ενοικίων

Τόκοι για ενοικιαζόµενο κτίριο

Όλο το ποσό

Συνδροµές σε συντεχνίες ή επαγγελµατικούς
συνδέσµους
Όλο το ποσό
∆ωρεές σε εγκεκριµένα φιλανθρωπικά
ιδρύµατα, πιστοποιηµένα µε αποδείξεις
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Εκπτώσεις και απαλλαγές για φυσικά πρόσωπα

Εισφορές στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
ασφάλιστρα από ασφάλειες ζωής και εισφορές
σε εγκεκριµένα ταµεία προνοίας, συντάξεως ή
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. (Τα ετήσια
ασφάλιστρα περιορίζονται στο 7% του
ασφαλιζόµενου ποσού)
Εκπτώσεις για την ασφάλιση της ζωής του/της
συζύγου, εξακολουθεί να παραχωρείται για τις
ασφάλειες συζύγου που έγιναν πριν την
1 Ιανουαρίου 2003

Μέχρι 1/6 του
φορολογητέου
εισοδήµατος πριν
την αφαίρεση
των εισφορών
αυτών

Όλο το ποσό

Σε περίπτωση εξαργύρωσης συµβολαίου
ασφάλειας ζωής µέσα σε 6 χρόνια από την
ηµεροµηνία έκδοσης του, φορολογείται ποσοστό
των ασφαλίστρων που παραχωρήθηκαν σαν
έκπτωση, ως ακολούθως:
• Εξαργύρωση µέσα σε 3 χρόνια
30%
• Εξαργύρωση από 4 µέχρι 6 χρόνια
20%
Τόκοι αναφορικά µε την αγορά στοιχείων
ενεργητικού που χρησιµοποιούνται στην
επιχείρηση

Όλο το ποσό

∆απάνες για συντήρηση διατηρητέας οικοδοµής
(µε προϋποθέσεις)

€700-1200 / τ.µ.
και ανάλογα
µε το εµβαδόν
της οικοδοµής

Έκτακτη εισφορά (βλέπε σελίδα 8)

Όλο το ποσό

Φορολογία Φυσικών Προσώπων Απαλλαγές
Τα πιο κάτω εισοδήµατα απαλλάσσονται από το φόρο
εισοδήµατος:
Είδος των εσόδων

Όριο απαλλαγής

Εισόδηµα από τόκους. (Τόκοι που αποκτούνται
από τη συνήθη διεξαγωγή µιας επιχείρησης
Όλο το ποσό
περιλαµβανοµένων τόκων που συνδέονται
στενά µε τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης
δεν θεωρούνται τόκοι, αλλά εµπορικά κέρδη
και δεν απαλλάσσονται)
Εισόδηµα από µερίσµατα

Όλο το ποσό

Αµοιβή από οποιαδήποτε εργοδότηση που
ασκείται στην Κύπρο από άτοµο το οποίο δεν
ήταν κάτοικος της Κύπρου πριν την έναρξη της
εργοδότησης του, νοουµένου ότι η εργοδότηση
ξεκίνησε από το έτος 2012 ή µετέπειτα.
Η απαλλαγή αυτή ισχύει, για περίοδο 5 ετών
από την 1η Ιανουαρίου του έτους που
ακολουθεί το έτος στο οποίο άρχισε η
εργοδότηση αλλά η απαλλαγή αυτή
εφαρµόζεται µέχρι το έτος 2020.

Το µικρότερο
του 20%
της αµοιβής
ή €8.550
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Είδος εσόδων

Όριο απαλλαγής

Αµοιβή από οποιονδήποτε εργοδότη που
ασκείται στη ∆ηµοκρατία από άτοµο το
οποίο δεν ήταν κάτοικος της ∆ηµοκρατίας 50%
πριν την έναρξη της εργοδότησης του,
της αµοιβής
εφόσον η ετήσια αµοιβή του υπερβαίνει
τις €100.000 (βλέπε σελ. 7).
Αµοιβή από την παροχή µισθωτών
υπηρεσιών στο εξωτερικό για συνολική
περίοδο στο φορολογικό έτος πέραν των
Όλο το ποσό
90 ηµερών σε εργοδότη που δεν είναι
κάτοικος Κύπρου ή σε εργοδότη µε
µόνιµη εγκατάσταση εκτός της
∆ηµοκρατίας
Κέρδη από µόνιµη εγκατάσταση που
διατηρείται στο εξωτερικό,
υπό προϋποθέσεις

Όλο το ποσό

Ποσά που αντιπροσωπεύει αποπληρωµή
από ασφάλεια ζωής ή από εγκεκριµένα
ταµεία (π.χ. ταµεία προνοίας)

Όλο το ποσό

Συντάξεις χηρείας που χορηγούνται
από οποιοδήποτε εγκεκριµένο σχέδιο
συνταξιοδότησης

Όλο το ποσό

«Κατ' αποκοπή» ποσό που λαµβάνεται
κατά την αφυπηρέτηση ή µετατροπή της
σύνταξης ή σαν φιλοδώρηµα λόγω
θανάτου ή σωµατικής βλάβης

Όλο το ποσό

Κέρδη από διάθεση τίτλων*

Φορολογία Φυσικών Προσώπων
* Τίτλοι σηµαίνει µετοχές, χρεόγραφα, οµολογίες, ιδρυτικοί
και άλλοι τίτλοι εταιρειών ή άλλων νοµικών προσώπων,
που έχουν κατά νόµο συσταθεί στην Κύπρο ή το εξωτερικό
και δικαιώµατα επ' αυτών. Ο όρος «τίτλοι» περιλαµβάνει,
µεταξύ άλλων, δικαιώµατα προαίρεσης σε τίτλους,
ακάλυπτες θέσεις σε τίτλους, προθεσµιακά συµβόλαια σε
τίτλους, συµβόλαια ανταλλαγής σε τίτλους, αποδείξεις
θεµατοφύλακα σε τίτλους (ADRS και GDRS), δικαιώµατα
απαίτησης σε σχέση µε χρεόγραφα και οµολογίες (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, µερίδια σε συλλογικά
επενδυτικά σχέδια ανοικτού ή κλειστού τύπου.
Υποσχετικές επιστολές (promissory notes) και
συναλλαγµατικές (bills of exchange) δεν εµπίπτουν κάτω
από τον ορισµό των τίτλων.
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Κίνητρα για εργοδότηση υψηλά αµειβοµένων
προσώπων µη φορολογικών κατοίκων
Κύπρου
Με ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2012 προσφέρονται
φορολογικά κίνητρα για την εργοδότηση προσώπων που
δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου για να εργαστούν
για εργοδότη στην Κύπρο. Σε τέτοια περίπτωση, εάν οι
απολαβές των προσώπων αυτών ξεπερνούν τις €100.000,
τότε ο φορολογούµενος θα δικαιούται απαλλαγή από τη
φορολογία του 50% του εισοδήµατος αυτού για περίοδο
10 ετών αρχίζοντας από το πρώτο χρόνο της εργοδότησης.
Η απαλλαγή αυτή δεν εφαρµόζεται για εργοδότηση που
ξεκινά µετά την 1ην Ιανουαρίου 2015 για άτοµο που ήταν
φορολογικός κάτοικος Κύπρου για 3 ή περισσότερα από
τα 5 φορολογικά έτη που προηγούνται του έτους που η
εργοδότηση αρχίζει. Η απαλλαγή αυτή αφορά τόσο
Κύπριους όσο και µη Κύπριους, υπό τη µόνη προϋπόθεση
ότι πριν την εγκατάσταση τους στην Κύπρο κατοικούσαν
στο εξωτερικό και δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.
Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις
Οι ίδιες κεφαλαιουχικές εκπτώσεις που παραχωρούνται για
εταιρείες, παραχωρούνται και σε φυσικά πρόσωπα που
ετοιµάζουν λογαριασµούς.
Φορολογικές ζηµιές
Οι φορολογικές ζηµιές µεταφέρονται και συµψηφίζονται µε
µελλοντικά κέρδη, κατά τα επόµενα 5 έτη από το έτος που
πραγµατοποιείται η ζηµιά.
Ζηµιές που προκύπτουν από τη µόνιµη εγκατάσταση στο
εξωτερικό µπορούν να συµψηφιστούν µε κέρδη που
προκύπτουν στην Κύπρο. Μετέπειτα κέρδη από µόνιµη
εγκατάσταση στο εξωτερικό φορολογούνται µέχρι του
ποσού των ζηµιών που επιτράπηκαν στην Κύπρο.
Έκτακτη εισφορά
Η έκτακτη εισφορά αφορά υπαλλήλους και συνταξιούχους
ιδιωτικού τοµέα, σε αυτοτελώς εργαζόµενους, σε δηµόσιους
και ηµικρατικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους και
δηµόσιους και ηµικρατικούς υπάλληλους και συνταξιούχους.
Η έκτακτη εισφορά δεν επιβάλλεται, µεταξύ άλλων, σε
φιλοδωρήµατα αφυπηρέτησης, σε ποσά όπου πληρώνονται
από εγκεκριµένα Ταµεία Προνοίας, σε επιδόµατα για
κάλυψη επαγγελµατικών δαπανών για λογαριασµό
εργοδότη.
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Τα ποσοστά έκτακτης εισφοράς είναι ως εξής:
∆ηµόσιοι και
ηµικρατικοί
υπάλληλοι και
συνταξιούχοι

Υπάλληλοι ιδιωτικού
τοµέα,
αυτοεργοδοτούµενοι,
και συνταξιούχοι
ιδιωτικού τοµέα (1)

0 -1.500

0

0

1.501 - 2.500

Ακαθάριστες
µηνιαίες
αποδοχές (€)

2,5%

(2)

2,5% (ελάχιστο ποσό €10)

2.501 - 3.500

3,0%

(2)

3,0%

3.501 και άνω

3,5%

(2)

3,5%

1. Ο παραλήπτης των αποδοχών είναι υπόχρεος να
καταβάλει το 50% της έκτακτης εισφοράς και
ο εργοδότης το υπόλοιπο 50%.
2. Το ποσοστό γίνεται 3%, 3,5% και 4% αντίστοιχα όταν
ο αξιωµατούχος/υπάλληλος βρίσκεται στην ψηλότερη
βαθµίδα της κλίµακας της θέσης του.

Φορολογία εισοδήµατος για εταιρείες
και άλλες νοµικές οντότητες
Φορολογία εταιρειών

Όλες οι εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου
φορολογούνται πάνω σε ολόκληρο το εισόδηµα τους που
αποκτάται ή προκύπτει από πηγές στην Κύπρο και στο
εξωτερικό. Οι εταιρείες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι
της Κύπρου, φορολογούνται µόνο στο εισόδηµα που αποκτάται
ή προκύπτει από πηγές στην Κύπρο.
Φορολογικοί συντελεστές

%

Άλλες εταιρείες
(συµπεριλαµβανοµένου και
Ηµικρατικούς Οργανισµούς)

12,5

Απαλλαγές
Είδος των εσόδων

Όριο απαλλαγής

Κέρδος από διάθεση τίτλων

Όλο το ποσό

Εισόδηµα από µερίσµατα (Σηµ 1)

Όλο το ποσό

Τόκοι που δεν προκύπτουν από τις
συνήθεις δραστηριότητες ή συνδέονται
στενά µε τις συνήθεις δραστηριότητες
της εταιρείας
Κέρδη από µόνιµη εγκατάσταση
στο εξωτερικό, υπό ορισµένες
προϋποθέσεις

Όλο το ποσό

Όλο το ποσό

Σηµ 1: Τα εισοδήµατα από µερίσµατα µπορεί να φορολογηθούν εάν τα εν λόγω
µερίσµατα εκπίπτουν για σκοπούς καθορισµού του αλλοδαπού φόρου πάνω
στο εισόδηµα της αλλοδαπής εταιρείας που καταβάλλει το µέρισµα.
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Φόρος Εισοδήµατος
Φορολογικές αφαιρέσεις
Οποιεσδήποτε δαπάνες δεν υποστηρίζονται από τιµολόγια
και αποδείξεις είσπραξης ή άλλα στοιχεία που προβλέπονται
στους σχετικούς κανονισµούς δεν θα εκπίπτονται για
σκοπούς φόρου εισοδήµατος. Εκπίπτουν όλες οι δαπάνες
που πραγµατοποιούνται εξολοκλήρου και αποκλειστικά για
την απόκτηση του εισοδήµατος της εταιρείας,
συµπεριλαµβανοµένων των εξής:
Είδος των εξόδων

Όριο απαλλαγής

∆ωρεές σε εγκεκριµένα
φιλανθρωπικά ιδρύµατα
(µε αποδείξεις)

Όλο το ποσό

Εργοδοτικές εισφορές σε κοινωνική
ασφάλιση και σε εγκεκριµένα ταµεία
πάνω στους µισθούς
των εργαζοµένων
Μισθοί για τους οποίους έχουν
πληρωθεί οι εισφορές στο Ταµείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
τα άλλα ταµεία

Όλο το ποσό

Όλο το ποσό

Οποιαδήποτε δαπάνη που
πραγµατοποιείται για συντήρηση
διατηρητέας οικοδοµής
(µε προϋποθέσεις)

Μέχρι €700,
€1.100 ή €1.200
ανά τ.µ. (ανάλογα
µε το εµβαδόν
της οικοδοµής)

∆απάνες ψυχαγωγίας για
επαγγελµατικούς σκοπούς

1% των
ακαθάριστων
εσόδων µε
ανώτατο ποσό
των €17.086

Τόκοι αναφορικά µε την απόκτηση
ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου
που χρησιµοποιείται στην επιχείρηση

Όλο το ποσό

Τόκοι που προκύπτουν από
την απόκτηση των µετοχών µετά
την 1ην Ιανουαρίου 2012
σε θυγατρική εταιρεία που
δεν κατέχει περιουσιακά στοιχεία
που να µην χρησιµοποιούνται
στην επιχείρηση

Όλο το ποσό

Έκτακτη Εισφορά επί µισθών

Όλο το ποσό

Κέρδη που προκύπτουν από
εκµετάλευση / διάθεση
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας

80%
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Φόρος Εισοδήµατος
Αλλά δεν περιλαµβάνονται:

Έξοδα ιδιωτικού µηχανοκίνητου
οχήµατος

Όλο το ποσό

Τόκος που αναλογεί στο κόστος της
απόκτησης ενός ιδιωτικού
µηχανοκίνητου οχήµατος, ανεξάρτητα
από τη χρήση του και το κόστος της
απόκτησης οποιουδήποτε άλλου
περιουσιακού στοιχείου που δεν
χρησιµοποιείται για την επιχείρηση

Το συνολικό
ποσό για
7 χρόνια

Φόρος ακίνητης περιουσίας

Όλο το ποσό

Μισθοί για τους οποίους δεν έχουν
πληρωθεί οι εισφορές στο Ταµείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στα άλλα
ταµεία
Οποιεσδήποτε δαπάνες δεν
υποστηρίζονται από τιµολόγια και
αποδείξεις είσπραξης ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία που προβλέπονται
από τους σχετικούς κανονισµούς

Όλο το ποσό

Όλο το ποσό

Λογιζόµενη έκπτωση τόκου (ΛΕΤ) σε κεφάλαιο
Σύµφωνα µε την τροποποιηµένη νοµοθεσία εταιρείες
φορολογικοί κάτοικοι Κυπρου µπορούν να αφαιρούν από το
φορολογητέο τους εισόδηµα ΛΕΤ σε «νέο κεφάλαιο».
Η ΛΕΤ υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το «νέο κεφάλαιο»
µε το «επιτόκιο αναφοράς». Για να εµπίπτει η νοητή αφαίρεση
ΛΕΤ τα «νέα κεφάλαια» που εισάγονται στην εταιρεία θα
πρέπει να χρησιµοποιούνται σε εµπορικές δραστηριότητες.
Η ΛΕΤ αφαιρείται ως ο κανονικός τόκος πληρωτέος επί
των δανείων για φορολογικούς σκοπούς και εφαρµόζονται
οι περιορισµοί του άρθρου του Περί Φορολογίας
Εισοδήµατος Νόµου. Μια εταιρεία µπορεί για κάθε
φορολογικό έτος να επιλέγει την αποποίηση ολόκληρης
ή µέρους της διαθέσιµης έκπτωσης.
Υποχρέωση εγγραφής των εταιρειών στο
φορολογικό µητρώο
Εταιρείες οι οποίες συστήνονται ή εγγράφονται ή γίνονται
φορολογικοί κάτοικοι στην Κύπρο υποχρεούνται να
εγγράφονται στο φορολογικό µητρώο και να εξασφαλίζουν
αριθµό φορολογικής ταυτότητας εντός 60 ηµερών µετά την
σύσταση ή την εγγραφή τους ή µετά που γίνονται
φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.
Υποβολή της φορολογικής δήλωσης ηλεκτρονικά
Οι εταιρείες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν την
φορολογική τους δήλωση µε ηλεκτρονικά µέσα µέσω του
συστήµατος TAXISNET (υποβάλλονται ηλεκτρονικά).
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Φόρος Εισοδήµατος
Ενηµέρωση λογιστικών βιβλίων
Κάθε φορολογικό πρόσωπο που θα πρέπει να τηρεί βιβλία
και αρχεία θα πρέπει να τα ενηµερώνει το αργότερο εντός
τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία που θα γίνεται η
συναλλαγή.
Μεταφορά ζηµιών
Η φορολογική ζηµιά που πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια
ενός έτους η οποία δεν µπορεί να συµψηφιστεί µε άλλα
εισοδήµατα µεταφέρεται και συµψηφίζεται µε µελλοντικά
κέρδη, κατά τα επόµενα 5 έτη από το έτος που
πραγµατοποίησε τη ζηµιά. Σχετικά µε ζηµιές από εκµίσθωση
ή από πώληση πνευµατικής ιδιοκτησίας που εµπίπτουν στο
σχέδιο για Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία (µε βάση την
ισχύουσα νοµοθεσία, αφαιρείται ως νοητό έξοδο 80% από
το κέρδος από εκµίσθωση ή από πώληση πνευµατικής
ιδιοκτησίας) ως συνεπακόλουθο θα µεταφέρεται το 20% της
ζηµιάς. Η ζηµιά που προκύπτει από το τρέχον έτος για κάποια
εταιρεία µπορεί να συµψηφιστεί µε κέρδη του ιδίου έτους
άλλης εταιρείας του ιδίου συγκροτήµατος, όταν οι εταιρείες
είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Επίσης «εκχωρούσα
εταιρεία» µπορεί να είναι και εταιρεία η οποία έχει την έδρα
της και είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος µέλος,
νοουµένου ότι έχει εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες
συµψηφισµού ή µεταφοράς, στο κράτος φορολογικής της
κατοικίας ή σε άλλο κράτος µέλος όπου δυνατό να εδρεύει
ενδιάµεση ιθύνουσα εταιρεία, των φορολογικών ζηµιών που
έχει υποστεί, όπως αυτές υπολογίζονται σύµφωνα µε τις
πρόνοιες του Νόµου.
Φορολογικό Συγκρότηµα Εταιρειών θεωρείται όταν:
• Η µια εταιρεία κατέχει τουλάχιστον το 75% των
µετοχών της άλλης εταιρείας άµεσα ή έµµεσα
• Τουλάχιστον το 75% των µετοχών, µε δικαίωµα
ψήφου, των εταιρειών να κατέχεται από µια άλλη εταιρεία
Ζηµιά από επιχείρηση που ασκεί άτοµο ή συνεταιρισµός και
η οποία επιχείρηση µετατρέπεται σε εταιρεία, µεταφέρεται
για συµψηφισµό µε τα κέρδη που θα πραγµατοποιήσει
η εταιρεία.
Ζηµιές από µόνιµη εγκατάσταση στο εξωτερικό µπορεί να
συµψηφιστούν µε τα κέρδη της εταιρείας στην Κύπρο.
Μελλοντικά κέρδη της µόνιµης εγκατάστασης του
εξωτερικού θα φορολογούνται στην Κύπρο µέχρι το ποσό
της ζηµιάς που συµψηφίστηκε.
Αναδιοργανώσεις
Η µεταφορά στοιχείων ενεργητικού και παθητικού µεταξύ
εταιρειών επιτρέπεται χωρίς φορολογικές συνέπειες µέσα
στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης. Οι πρόνοιες για
αναδιοργάνωση θα εφαρµόζονται σχετικά µε
αναδιοργάνωση για την οποία ο Έφορος Φορολογίας
ικανοποιείται ότι αυτή ενέχει πραγµατικό εµπορικό ή
οικονοµικό σκοπό και δύναται να µην χορηγήσει την
απαλλαγή από το φόρο των κερδών που πραγµατοποιούνται
λόγω αναδιοργάνωσης.
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Φόρος Εισοδήµατος
Οι αναδιοργανώσεις, περιλαµβάνουν:
• συγχώνευση
• διάσπαση
• µεταφορά ενεργητικών στοιχείων
• ανταλλαγή µετοχών
• µερική διάσπαση
• µεταφορά εγγεγραµµένου γραφείου
Εκπτώσεις λόγω ετήσιας φθοράς στοιχείων πάγιου
ενεργητικού
Οι πιο κάτω εκπτώσεις που υπολογίζονται ως ποσοστό στο
κόστος αγοράς του στοιχείου πάγιου ενεργητικού
αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδηµα:
Στοιχεία πάγιου ενεργητικού

Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις (1)

10

Έπιπλα και σκεύη

10

Βιοµηχανικά χαλιά

10

∆ιατρήσεις

10

Γεωργικά µηχανήµατα και εργαλεία

15

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λειτουργικά
προγράµµατα
Λογισµικά προγράµµατα
Για λογισµικά προγράµµατα που το κόστος
δε ξεπερνά τα €1.709, γίνεται απόσβεση
ολόκληρου το κόστους κατά το έτος της
απόκτησης

20
33 1/3

100

Εµπορικά οχήµατα

20

Μοτοποδήλατα

20

Εκσκαφείς, ελκυστήρες, µπουλντόζες,
αυτοκινούµενα µηχανήµατα
φορτοεκφόρτωσης και βαρέλια
πετρελαιοειδών

25

Εµπορικά κτίρια
Βιοµηχανικά, γεωργικά και ξενοδοχειακά
κτίρια (2)
Μεταλλικός σκελετός θερµοκηπίων
Ξύλινος σκελετός θερµοκηπίων
Ιστιοπλοϊκά σκάφη
Ατµόπλοια, ρυµουλκά και αλιευτικά σκάφη
Μηχανές καθέλκυσης πλοίων
Καινούρια εµπορικά πλοία
Καινούρια επιβατικά πλοία
Μεταχειρισµένα εµπορικά/επιβατικά πλοία
Εργαλεία γενικά
Βιντεοκασέτες ιδιοκτησία των βίντεο κλαµπς
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%

3
4
10
33 1/3
4,5
6
12,5
8
6
Υπόλοιπη
ωφέλιµη ζωή
33 1/3
50

Φόρος Εισοδήµατος
Σηµειώσεις:
1. το ποσοστό των κεφαλαιουχικών εκπτώσεων για
µηχανήµατα και εγκαταστάσεις που αγοράζονται κατά τα
οικονοµικά έτη 2012 µέχρι 2016 έχει καθοριστεί στο 20%
εκτός αν το ποσοστό των κεφαλαιουχικών εκπτώσεων επί
αυτών των περιουσιακών στοιχείων είναι υψηλότερο,
2. για βιοµηχανικά και ξενοδοχειακά κτίρια που αγοράζονται
στα φορολογικά έτη 2012 µέχρι 2016 το ποσοστό ετήσιας
φθοράς θα πρέπει να αυξηθεί από 4% σε 7%.
Κεφαλαιουχική έκπτωση για τα άυλα στοιχεία:
Η κεφαλαιουχική έκπτωση στα άυλα στοιχεία έχει καθοριστεί
στο 20% του κόστους απόκτησης.
Ειδικοί φορολογικοί συντελεστές
Το ακαθάριστο ποσό οποιωνδήποτε δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, άλλων δικαιωµάτων
εκµεταλλεύσεως, αποζηµιώσεως ή άλλου
εισοδήµατος, που προέρχεται από πηγές εντός
Κύπρου από οποιοδήποτε πρόσωπο µη κάτοικο
Κύπρου, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου

10%

Το ακαθάριστο ποσό ή άλλο εισόδηµα που
αποκτάται από πηγές εντός της ∆ηµοκρατίας, από
οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δεν είναι κάτοικος
στη ∆ηµοκρατία, το οποίο δεν πηγάζει από µόνιµη
εγκατάσταση στη ∆ηµοκρατία ως αντιπαροχή για
υπηρεσίες που ασκούνται στη ∆ηµοκρατία
αναφορικά µε την εξόρυξη, εξερεύνηση ή
εκµετάλλευση της υφαλοκρηπίδας του υπεδάφους
ή των φυσικών πόρων καθώς και την εγκατάσταση
και εκµετάλλευση αγωγών και άλλων
εγκαταστάσεων στο έδαφος, στο βυθό της
θάλασσας ή πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας

5%

Το ακαθάριστο ποσό οποιουδήποτε µισθώµατος
για την προβολή κινηµατογραφικών ταινιών στην
Κύπρο, το οποίο αποκτάται από πρόσωπο που δεν
είναι κάτοικος Κύπρου υπόκειται σε παρακράτηση
φόρου

5%

Το ακαθάριστο εισόδηµα που αποκτά οποιοδήποτε
άτοµο που δεν είναι κάτοικος Κύπρου, από την
άσκηση στην Κύπρο οποιουδήποτε επαγγέλµατος ή
επιτηδεύµατος της ψυχαγωγίας στο κοινό,
συµπεριλαµβανοµένων των ποδοσφαιρικών
οµάδων και άλλων αθλητικών αποστολών,
υπόκειται σε παρακράτηση φόρου

10%

Κέρδη ή µερίσµατα που καταβάλλονται από µια
Κυπριακή ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία κατέχει πλοία
υπό την Κυπριακή σηµαία και λειτουργεί σε διεθνή
ύδατα (συµπεριλαµβανοµένης της ναύλωσης),
0
όπως και οι µισθοί των αξιωµατικών και
πληρωµάτων των πλοίων αυτών. Η εξαίρεση ισχύει
και για το ναυλωτή γυµνού πλοίου παράλληλα
νηολογηµένου υπό την Κυπριακή σηµαία.
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Έκτακτη Αµυντική Εισφορά (ΕΑΕ)
Φορολογική βάση
Η ΕΑΕ σε εισόδηµα που λαµβάνεται ή λογίζεται ότι
λαµβάνεται από φορολογικούς κάτοικους Κύπρου. Μη
κάτοικοι Κύπρου εξαιρούνται από την καταβολή ΕΑΕ. Άτοµα
που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και δεν έχουν την
κατοικία καταγωγής τους (domicile) στη ∆ηµοκρατία επίσης
θα εξαιρούνται από την καταβολή ΕΑΕ. Για σκοπούς του
νόµου άτοµο έχει “κατοικία (domicile) στη ∆ηµοκρατία” εάν
έχει κατοικία καταγωγής στη ∆ηµοκρατία µε βάση τις πρόνοιες
του περί ∆ιαθηκών και ∆ιαδοχής Νόµου, εξαιρουµένου
(i) ατόµου που έχει αποκτήσει και διατηρεί κατοικία
επιλογής (domicile of choice) εκτός της ∆ηµοκρατίας
µε βάση τις πρόνοιες του περί ∆ιαθηκών και ∆ιαδοχής
Νόµου, νοουµένου ότι δεν ήταν κάτοικος στη
∆ηµοκρατία όπως ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµου για
οποιαδήποτε περίοδο τουλάχιστον είκοσι (20)
συνεχόµενων ετών πριν από το φορολογικό έτος, ή
ii) ατόµου που δεν ήταν κάτοικος της ∆ηµοκρατίας όπως
ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Φορολογίας
του Εισοδήµατος Νόµου για περίοδο τουλάχιστον είκοσι
(20) συνεχόµενων ετών αµέσως πριν την έναρξη ισχύος
των διατάξεων του Νόµου τον Ιούλιο του 2015.
Ανεξαρτήτως της κατοικίας καταγωγής, οποιοδήποτε άτοµο
είναι κάτοικος στη ∆ηµοκρατία, όπως ορίζεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµου,
για τουλάχιστον δεκαεπτά (17) από τα τελευταία είκοσι (20)
έτη πριν από το φορολογικό έτος, θα λογίζεται κάτοικος
(domicile) στη ∆ηµοκρατία για σκοπούς του Νόµου και ως
συνεπακόλουθο θα υπόκειται στις πρόνοιες της ΕΑΕ.
Η επιβολή ΕΑΕ υπολογίζεται µε τους συντελεστές του πιο
κάτω πίνακα:
Φορολογικοί συντελεστές

Ιδιώτες που
δεν έχουν
την κατοικία
καταγωγής
τους
%

Ιδιώτες
%

Νοµικά
πρόσωπα
%

Μερίσµατα εισπρακτέα
από Κυπριακές
εταιρείες

0
(Σηµείωση 5)

17

0
(Σηµείωση 1)

Μερίσµατα εισπρακτέα
από εταιρείες στο
εξωτερικό

0
(Σηµείωση 5)

17

0 (υπό
προϋποθέσεις)
(Σηµείωση 2)

0

0

0

Τόκοι που προκύπτουν
από ή συνδέονται στενά
µε τη συνήθη διεξαγωγή
της επιχείρησης
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Άλλοι τόκοι

30
0
(Σηµείωση 5) (Σηµείωση 3)

Ενοίκια εισπρακτέα
(µείον 25%)

0
(Σηµείωση 5)

3

30
(Σηµείωση 4)
3

Έκτακτη Αµυντική Εισφορά (ΕΑΕ)
Σηµειώσεις:
1. Τα µερίσµατα µεταξύ Κυπριακών εταιρειών υπόκεινται
σε ΕΑΕ για την άµυνα, όταν πληρώνονται µετά από
4 χρόνια από το τέλος του έτους που είχαν κέρδη από
τα οποία προέρχονται τα µερίσµατα αυτά. Τα µερίσµατα
που προέρχονται άµεσα ή έµµεσα από µερίσµατα εκ
των οποίων η ΕΑΕ έχει ήδη καταβληθεί εξαιρούνται
από τις διατάξεις αυτές.
2. Η εξαίρεση δεν εφαρµόζεται αν:
• πέραν του 50% των δραστηριοτήτων της ξένης
εταιρείας που καταβάλει το µέρισµα, αποδίδουν
άµεσα ή έµµεσα εισόδηµα από επενδύσεις, και
• ο ξένος φόρος είναι σηµαντικά χαµηλότερος από τη
φορολογική επιβάρυνση στην Κύπρο.
Αν η εξαίρεση δεν ισχύει, το εισπρακτέο µέρισµα υπόκειται
σε ΕΑΕ µε συντελεστή 17%.
3. Το ποσοστό ΕΑΕ επί άλλων τόκων είναι 30%.
Τόκοι που εισπράττονται από Κυπριακά κυβερνητικά
χρεόγραφα αναπτύξεως και πιστοποιητικά
αποταµιεύσεως καθώς και τόκοι που αποκτά Ταµείο
Προνοίας φορολογούνται µε 3% (αντί 30%).
4. Τόκοι που εισπράττονται από Συλλογικά Επενδυτικά
Σχέδια (ΣΕΣ), είτε κλειστού ή ανοικτού τύπου
απαλλάσσονται από την ΕΑΕ.
5. Άτοµα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και δεν
έχουν την κατοικία καταγωγής τους (domicile) στη
∆ηµοκρατία εξαιρούνται από την καταβολή ΕΑΕ.
Επιστροφή
Αν το συνολικό ετήσιο εισόδηµα φυσικού πρόσωπου,
συµπεριλαµβανοµένων των τόκων, δεν υπερβαίνει το ποσό
των € 12.000, έχει το δικαίωµα επιστροφής της ΕΑΕ επί
των τόκων που υπερβαίνουν το ποσό που αντιστοιχεί στο 3%.
Έκπτωση για ξένη φορολογία
Σε περίπτωση που ο ξένος φόρος έχει καταβληθεί για τα
εισοδήµατα που υπόκεινται σε ΕΑΕ, µπορεί να δοθεί ως
πίστωση έναντι της ΕΑΕ που είναι καταβλητέα πάνω στο
εισόδηµα αυτό, ανεξάρτητα από την ύπαρξη συµφωνίας
αποφυγής διπλής φορολογίας µε την ξένη χώρα.
Πληρωµές
Εταιρείες, συνεταιρισµοί, το κράτος και οι αρχές τοπικής
διοίκησης οφείλουν να παρακρατούν στην πηγή, ΕΑΕ σε
σχέση µε οποιαδήποτε ενοίκια πληρώνουν µε συντελεστή
3% επί του 75%, του ποσού του ενοικίου. Η ΕΑΕ που
παρακρατείται επί των ενοικίων είναι πληρωτέα πριν το τέλος
του επόµενου µήνα.
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Έκτακτη Αµυντική Εισφορά (ΕΑΕ)
Στην περίπτωση τόκων εισπρακτέων και µερισµάτων
εισπρακτέων, η αµυντική εισφορά που δεν παρακρατήθηκε
στη πηγή είναι πληρωτέα στο τέλος του µήνα που ακολουθεί
τον µήνα που εισπράχθηκαν.
Ξένοι φόροι που πληρώθηκαν µπορούν επίσης να
πιστωθούν έναντι της ΕΑΕ.
Λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος
Εάν εταιρεία η οποία είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου,
δεν καταβάλει µέρισµα στους µετόχους της µέσα σε δύο έτη
από το τέλος του φορολογικού έτους τότε:
• 70% των λογιστικών κερδών (µε κάποιες
αναπροσαρµογές) λογίζονται ως να έχουν διανεµηθεί
• 17% ΕΑΕ επιβάλλεται πάνω στο λογιζόµενο µέρισµα
που αναλογεί σε µετόχους οι οποίοι είναι
φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου
• Η λογιζόµενη διανοµή µειώνεται, µε τα πραγµατικά
µερίσµατα που έχουν ήδη πληρωθεί µέσα στα δύο
χρόνια, από τα κέρδη του σχετικού έτους.
Αν µετά τη λογιζόµενη διανοµή πληρωθεί πραγµατικό
µέρισµα, επιβάλλεται ΕΑΕ µόνο στο επιπλέον µέρισµα που
πληρώθηκε.
Σε περίπτωση όπου ο τελικός µέτοχος της Εταιρείας δεν
είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου, δεν ισχύουν οι
πρόνοιες της λογιζόµενης διανοµής.
∆ιάλυση εταιρείας
• Τα συσσωρευµένα κέρδη των τελευταίων πέντε ετών
πριν από τη διάλυση της εταιρείας, τα οποία δεν έχουν
διανεµηθεί ή θεωρείται ότι δεν έχουν διανεµηθεί, θα
πρέπει να θεωρούνται ως διανεµηθέντα σε διάλυση
και θα υπόκεινται σε ΕΑΕ µε συντελεστή 17%
• Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση
διάλυσης από αναδιοργάνωση
• Το ποσοστό ΕΑΕ σε περίπτωση διάλυσης Συλλογικών
Επενδυτικών Σχεδίων είναι 3%
• Στα πλαίσια διάλυσης ή εκκαθάρισης εταιρείας
διανέµονται στους µετόχους περιουσιακά στοιχεία τα
οποία έχουν αγοραία αξία µεγαλύτερη από το κόστος
απόκτησης τους από την εταιρεία, θα εφαρµόζονται οι
διατάξεις της λογιζόµενης διανοµής.
Μείωση κεφαλαίου
Στην περίπτωση µείωσης του κεφαλαίου εταιρείας µόνο
οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται ή είναι πληρωτέα σε µέτοχο
πέραν του ποσού του µετοχικού κεφαλαίου που πραγµατικά
καταβλήθηκε από µέτοχο, θα λογίζονται ως διανεµηθέντα
µερίσµατα και θα φορολογούνται ανάλογα.
Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρµόζονται όταν οι µέτοχοι
είναι µη κάτοικοι Κύπρου.
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Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Εισφορές
%
Εργοδότης

7,8

Εργοδοτούµενος

7,8

Αυτοεργοδοτούµενος

14,6

Το ανώτατο όριο των ετήσιων αποδοχών εργοδοτουµένων
πάνω στο οποίο υπολογίζονται οι εισφορές:
Την εβδοµάδα
€

Εβδοµαδιαίοι υπάλληλοι

Το µήνα
€

1.046

Το χρόνο
€

54.392

Μηνιαίοι υπάλληλοι

4.533

54.396

Τα ανώτατα όρια έχουν προσαρµοσθεί σύµφωνα µε τα
ποσοστά του πληθωρισµού σε ετήσια βάση.
Άλλες εισφορές εργοδότη
Ο εργοδότης καταβάλει επίσης τις ακόλουθες εισφορές
πάνω στις αποδοχές των εργαζοµένων:
%
2,0

Ταµείο κοινωνικής συνοχής
(δεν υπάρχει ανώτατο ποσό)
Ταµείο πλεονάζοντος προσωπικού

1,2

Ταµείο Βιοµηχανικής Κατάρτισης

0,5

Ταµείο αδειών (αν δεν υπάρχει εξαίρεση)

8,0

Οι εισφορές για αυτοεργοδοτούµενους είναι 14,6% του
εισοδήµατός τους. Το ποσό των εισφορών υπόκειται σε
κατώτατο και ανώτατο όριο, όπως φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα:
Εβδοµαδιαίες αποδοχές

Κατώτατο όριο Ανώτατο Όριο
€
€

Ιατροί, φαρµακοποιοί, ειδικοί σε
θέµατα υγείας (διπλωµατούχοι),
λογιστές, οικονοµολόγοι, δικηγόροι
και άλλοι επαγγελµατίες
• Μέχρι 10 έτη
• Πάνω από 10 έτη

387
776

1.046
1.046

∆ιευθυντές (επιχειρηµατίες),
κτηµατοµεσίτες, χονδρέµποροι,

776

1.046

375
750

1.046
1.046

471

1.046

Καθηγητές/δάσκαλοι
• Μέχρι 10 έτη
• Πάνω από 10 έτη
Οικοδόµοι και πρόσωπα που
ασκούν επάγγελµα συναφές
προς την οικοδοµική βιοµηχανία
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Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Εβδοµαδιαίες αποδοχές

Κατώτατο όριο Ανώτατο Όριο
€
€

Οδηγοί, χειριστές εκσκαφέων και
συναφή επαγγέλµατα, τεχνικοί
βοηθοί, συνεργάτες µέσων
µαζικής επικοινωνίας, χρήστες
µηχανηµάτων (εκτός από την
οικοδοµική βιοµηχανία) και
συναρµολογητές προϊόντων από
µέταλλο, ελαστικό, πλαστικό,
ξύλο και παρόµοια υλικά

375

1.046

Καταστηµατάρχες, καθαριστές,
κλητήρες, φύλακες και ιδιοκτήτες
καθαριστήριων

357

1.046

Γεωργοί, κτηνοτρόφοι,
πτηνοτρόφοι, αλιείς και συναφή
επαγγέλµατα, πλανόδιοι πωλητές,
ταχυδρόµοι, εργάτες συλλογής
σκυβάλων, εργάτες µεταλλείων
/ λατοµείων / ειδών από πέτρα,
ναύτες ειδικοί για υποβρύχιες
κατασκευές, εγκαταστάτες
ανυψωτικού εξοπλισµού και
συρµατόσχοινων, οδοκαθαριστές
και υπεύθυνοι για παροχή
υπηρεσιών και πωλητές

262

1.046

Κρεοπώλες, αρτοποιοί,
ζαχαροπλάστες και συναφή
επαγγέλµατα

288

1.046

Σχεδιαστές, χρήστες
ηλεκτρονικών υπολογιστών,
µηχανικοί πλοίων, πράκτορες και
οι µουσικοί, ταχυδακτυλουργοί,
πρόσωπα που δεν υπάγονται σε
οποιαδήποτε άλλη επαγγελµατική
κατηγορία

387

1.046

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών
Επιβολή Φόρου
Ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών επιβάλλεται πάνω σε
κέρδη που προκύπτουν από διάθεση ακίνητης περιουσίας
στην Κύπρο ή µετοχών σε εταιρείες που κατέχουν ακίνητη
περιουσία στην Κύπρο και των οποίων οι µετοχές δεν είναι
εισηγµένες σε αναγνωρισµένο Χρηµατιστήριο Αξιών.
Επιβάλλεται επίσης σε κέρδος από πώληση µετοχών
εταιρειών που άµεσα ή έµµεσα συµµετέχουν σε εταιρεία ή
εταιρείες που κατέχουν ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται
στην Κύπρο και τουλάχιστον το 50% της αγοραίας αξίας των
µετοχών αυτών αφορούν την εν λόγω ιδιοκτησία.
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Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών
Συντελεστής φόρου και καθορισµός κέρδους
Ο φόρος επιβάλλεται στο καθαρό κέρδος από τη διάθεση µε
συντελεστή 20%.
Το καθαρό κέρδος υπολογίζεται αφού αφαιρεθούν από την
τιµή διάθεσης το µεγαλύτερο του κόστους ή της αγοραίας
αξίας την 1 Ιανουαρίου 1980, αναπροσαρµοσµένα µε την
αύξηση λόγω πληθωρισµού. Ο πληθωρισµός υπολογίζεται
µε βάση τον επίσηµο ∆είκτη Λιανικής Πώλησης.
Απαλλαγές
• Μεταβίβαση λόγω θανάτου
• Δωρεά µεταξύ συγγενών µέχρι τρίτου βαθµού
συγγένειας
• Δωρεά προς εταιρεία της οποίας όλοι οι µέτοχοι είναι
µέλη και εξακολουθούν για πέντε χρόνια µετά τη
δωρεά να είναι µέλη της οικογένειας του διαθέτη
• Δωρεά από την εταιρεία της οποίας όλοι οι µέτοχοι
της είναι µέλη της ίδιας οικογένειας, σε µέτοχο της
όταν το αντικείµενο της δωρεάς αποκτήθηκε από την
εν λόγω εταιρεία επίσης µε δωρεά
• Δωρεά στη Δηµοκρατία ή σε αρχή τοπικής διοίκησης
για εκπαιδευτικούς, µορφωτικούς ή άλλους
φιλανθρωπικούς σκοπούς ή σε εγκεκριµένα
φιλανθρωπικά ιδρύµατα
• Ανταλλαγή ή πώληση, µε βάση τους περί
Ενοποιήσεως και Αναδιανοµής Αγροτικών Κτηµάτων
Νόµους
• Ανταλλαγή ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι
ολόκληρο το κέρδος που προκύπτει χρησιµοποιείται
για την αγορά άλλης ιδιοκτησίας. Το κέρδος που δεν
φορολογείται, αφαιρείται από το κόστος της νέας
ιδιοκτησίας
• Κέρδη από διάθεση µετοχών, οι οποίες είναι
εισηγµένες σε οποιοδήποτε Χρηµατιστήριο Αξιών
• Κέρδη από µεταβίβαση της ιδιοκτησίας ή µετοχών σε
περίπτωση αναδιοργάνωσης εταιρειών
• Απαλλοτριώσεις
• Μεταφορές ως αποτέλεσµα εγκεκριµένου σχεδίου
αναδιοργάνωσης εταιρειών
• Κέρδος που προκύπτει από τη διάθεση ακίνητης
ιδιοκτησίας η οποία αποτελείται από ακίνητη
ιδιοκτησία συνισταµένη σε γη, γη µε οικοδοµή ή γη µε
οικοδοµές νοουµένου ότι:
• αποκτήθηκε από την ηµεροµηνία που τέθηκε σε
ισχύ ο νόµος (16 Ιουλίου 2015) µέχρι και την
31ην ∆εκεµβρίου 2016
• αποκτήθηκε µε αγορά ή συµφωνία αγοράς
αλλά όχι µε ανταλλαγή ή δωρεά, στην αγοραία
αξία της από µη συνδεδεµένο πρόσωπο
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Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών
Εξαιρέσεις για φυσικά πρόσωπα
€
Για πώληση ιδιοκατοικίας
(µε κάποιες προϋποθέσεις)

85.430

Για πώληση γεωργικής γης από γεωργό

25.629

Για άλλες πωλήσεις

17.086

Οι πιο πάνω εξαιρέσεις παρέχονται µία φορά µόνο και όχι
για κάθε διάθεση.
Άτοµο που διεκδικεί περισσότερες από µια από τις πιο πάνω
εξαιρέσεις περιορίζεται σε συνολικές εξαιρέσεις ύψους
€85.430.

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας
Ο φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας επιβάλλεται πάνω στην
αγοραία αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας την 1 Ιανουαρίου
1980 και αφορά την ακίνητη ιδιοκτησία του
φορολογούµενου την 1 Ιανουαρίου κάθε χρόνου. Ο φόρος
πληρώνεται στις 30 Σεπτεµβρίου κάθε χρόνου. Υπάρχει
έκπτωση 10% στον οφειλόµενο φόρο αν αυτός πληρωθεί
µέχρι τις 31 Αυγούστου κάθε χρόνου. Η ηµεροµηνία
πληρωµής του φόρου µπορεί να τροποποιηθεί κάθε χρόνο,
το ίδιο και η έκπτωση για έγκυρη πληρωµή του φόρου.
Ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας επιβάλλεται σε φυσικά και
νοµικά πρόσωπα.
Αξία Ιδιοκτησίας 1.1.1980 (€)

Συντελεστής ‰

Μέχρι 12.500

0

12.500 - 40.000 (Σηµ. 1)

6‰

40.001 - 120.000

8‰

120.001 - 170.000

9‰

170.001 - 300.000

11‰

300.001 - 500.000

13‰

500.001 - 800.000

15‰

800.001 - 3.000.000

17‰

Άνω των 3.000.000

19‰

Σηµ. 1: Σε περίπτωση όπου ιδιοκτήτης κατέχει ακίνητη
ιδιοκτησία που βρίσκεται στη ∆ηµοκρατία της οποίας η
συνολική αξία δεν υπερβαίνει τις €12.500 (σε τιµές
1.1.1980), εξαιρείται του φόρου. Ιδιοκτήτες µε αξία ακίνητης
ιδιοκτησίας €12.501 και άνω, έχουν υποχρέωση να
καταβάλουν τον φόρο στη συνολική αξία της
ιδιοκτησίας τους (από το πρώτο ευρώ) βάση του πιο πάνω
πίνακα.
Ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας επιβάλλεται ανά ιδιοκτήτη και
όχι ανά ακίνητη περιουσία.
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Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας
Εξαιρέσεις
Τα πιο κάτω εξαιρoύvται τoυ Φόρoυ Aκίvητης Iδιoκτησίας:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Δηµόσια κοιµητήρια
Δηµόσια νοσοκοµεία
Σχολεία
Ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει στη Δηµοκρατία
Ξένες πρεσβείες και προξενεία
Κοινόχρηστοι και δηµόσιοι χώροι
Τουρκοκρατούµενη ιδιοκτησία
Διατηρητέα κτίρια
Κτίρια φιλανθρωπικών ιδρυµάτων
Γεωργική γη που χρησιµοποιείται για γεωργικούς ή
κτηvoτρoφικoύς σκοπούς από γεωργό ή κτηνοτρόφο
που διαµένει στην περιοχή.
Ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας επιβάλλεται ανά ιδιοκτήτη και
όχι ανά ιδιοκτησία.

Μεταβιβαστικά ∆ικαιώµατα
Κτηµατολογίου
Τα δικαιώµατα του κτηµατολογίου για µεταβιβάσεις ακίνητης
περιουσίας προσδιορίζονται στην εκτιµηµένη δίκαιη αξία την
ηµεροµηνία πώλησης της περιουσίας όπως εκτιµάται από το
Τµήµα Κτηµατολογίου σύµφωνα µε τον πιο κάτω πίνακα:
Αξία ανά τεµάχιο

Ποσοστό

∆ικαιώµατα

€

%

€

Συσσωρευµένα
∆ικαιώµατα
€

Μέχρι 85.000

3

2.550

2.550

85.001-170.000

5

4.250

6.800

Πάνω από 170.000

8

Υποθηκευτικά τέλη δανείων

1%

Από τις 2 ∆εκεµβρίου 2011 και µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου
2016, µεταβιβάσεις ακινήτων που υπόκεινται σε ΦΠΑ θα
εξαιρούνται της επιβολής µεταβιβαστικών δικαιωµάτων και
µεταβιβάσεις που εξαιρούνται του ΦΠΑ θα υπόκεινται σε
µεταβιβαστικά δικαιώµατα κατά 50% των πιο πάνω.
Τα µεταβιβαστικά δικαιώµατα στην περίπτωση µεταβίβασης
ακίvητης περιoυσίας σε οικογενειακή εταιρεία, επιστρέφονται
µετά από 5 χρόvια αv η περιoυσία παραµέvει στηv εταιρεία
και δεv υπάρχει αλλαγή στους µετόχους.
Στη περίπτωση µεταβίβασης ακίνητης περιoυσίας από
εταιρεία της oπoίας oι µέτoχoι είvαι σύζυγoι ή/και παιδιά
τους, στov έvα από τoυς συζύγoυς ή σε έvα από τα παιδιά ή
σε συγγενή τωv µετόχωv µέχρι και τρίτoυ βαθµoύ
συγγένειας τα µεταβιβαστικά δικαιώµατα υπoλoγίζovται πάvω
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Μεταβιβαστικά ∆ικαιώµατα
Κτηµατολογίου
στηv αξία τoυ ακιvήτoυ µε βάση τους πιο κάτω συντελεστές:
Μεταβίβαση προς σύζυγο

8%

Μεταβίβαση προς παιδί

4%

Μεταβίβαση προς συγγενή

8%

Στην περίπτωση αναδιοργανώσεων εταιρειών, οι
µεταβιβάσεις ακίνητης ιδιοκτησίας δεν υπόκεινται σε
µεταβιβαστικά δικαιώµατα κτηµατολογίου.
Επίσης οι πιο κάτω συντελεστές ισχύουν για δωρεές:
Από γονέα προς παιδιά

0,2%

Μεταξύ συζύγων

0,4%

Μεταξύ συγγενών τρίτου βαθµού

0,4%

Χαρτόσηµα
Είδος έγγραφου
Αποδείξεις - για ποσά από €3,42 - €34,17

€0,03

Αποδείξεις - για ποσά πάνω από €34,17

€0,07

Επιταγές

€0,05

Πιστωτικές επιστολές

€2

Εγγυητικές επιστολές

€4

Συναλλαγµατικές (πληρωτέες εν όψη, σε ζήτηση,
ή σε 3 µέρες από χρονολογία ή όψη)

€1

Συµβόλαια (από 1η Μαρτίου 2013)
- µέχρι €5.000
- τα πρώτα €170.860

0‰
1,5‰

- πάνω από €170.860

2‰

- χωρίς καθορισµένο ποσό

€35

Μέγιστο ποσό χαρτοσήµων
(από 1η Μαρτίου 2013)
Τελωνειακά και δασµολογικά έγγραφα
Φορτωτικές
Ναυλωτικό έγγραφο
Πληρεξούσια
Πιστοποιηµένα αντίγραφα εγγράφων

€20,000
€18 - €35
€4
€18
€2 - €6
€2

Εξαιρέσεις
Οι συναλλαγές στα πλαίσια αναδιοργάνωσης απαλλάσσονται
από το τέλος χαρτοσήµου.

22

Τέλη Κεφαλαίου
Με την εγγραφή της εταιρείας
Ονοµαστικό κεφάλαιο €105 συν 0,6% πάνω στο ποσό
του ονοµαστικού κεφαλαίου
Εκδοθέν κεφάλαιο

∆εν υπάρχει τέλος αν οι µετοχές
εκδοθούν στην ονοµαστική τους αξία.
Αν εκδοθούν υπέρ το άρτιο τότε
υπάρχει τέλος €20

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Ονοµαστικό κεφάλαιο 0,6% πάνω στο επιπρόσθετο
κεφάλαιο
Εκδοθέν κεφάλαιο

€20 για κάθε παραχώρηση µετοχών
είτε αυτές εκδίδονται στην
ονοµαστική τους αξία είτε εκδίδονται
υπέρ το άρτιο

Έκτακτο Τέλος
Το έκτακτο τέλος είναι €350 για όλες τις εταιρείες που είναι
εγγεγραµµένες στην Κύπρο και είναι πληρωτέο στον Έφορο
Εταιρειών. Για το έτος 2016 το έκτακτο τέλος είναι
πληρωτέο µέχρι τις 30 Ιουνίου 2016.

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
O ΦΠA επιβάλλεται στις παραδόσεις αγαθών και παροχές
υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται στην Κύπρο, στις
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις εµπορευµάτων από άλλα Κράτη
Μέλη και στις εισαγωγές αγαθών.
Υποκείµενα στον φόρο πρόσωπα χρεώνουν ΦΠΑ (φόρος
εκροών) στις φορολογητέες παραδόσεις που
πραγµατοποιούν και χρεώνονται µε ΦΠΑ (φόρο εισροών)
στα αγαθά και υπηρεσίες που αγοράζουν.
Όταν ο φόρος εκροών ξεπερνά τον φόρο εισροών ο
φορολογούµενος πληρώνει στο κράτος την διαφορά. Σε
περίπτωση που ο φόρος εισροών ξεπερνά τον φόρο
εκροών η διαφορά µεταφέρεται ως πιστωτικό υπόλοιπο και
συµψηφίζεται µε µελλοντικό φόρο εκροών.
Επιστροφή του πρόσθετου φόρου εισροών γίνεται στις πιο
κάτω περιπτώσεις:
• όταν παρέλθει περίοδος τριών ετών από την
ηµεροµηνία από την οποία ο ΦΠΑ κατέστη
επιστρεπτέος
• ο φόρος εισροών δεν µπορεί να συµψηφιστεί µε
φόρο εκροών µέχρι την τελευταία φορολογική
περίοδο του χρόνου που ακολουθεί το χρόνο στον
οποίο προέκυψε το πιστωτικό υπόλοιπο στον οποίο
εµπίπτει η φορολογική περίοδος
• ο φόρος εισροών αφορά συναλλαγές µηδενικού
συντελεστή
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Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
• ο φόρος εισροών αφορά την αγορά
κεφαλαιουχικών στοιχείων της εταιρείας
• ο φόρος εισροών αφορά συναλλαγές που είναι
εκτός πεδίου εφαρµογής του ΦΠΑ αλλά θα ήταν
φορολογητέες αν πραγµατοποιούνταν στην Κύπρο
• ο φόρος εισροών που αφορά χρηµατοοικονοµικές
και ασφαλιστικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε
πρόσωπα µη κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(υπηρεσίες για τις οποίες παρέχεται το δικαίωµα
έκπτωσης του φόρου εισροών)
Σε σχέση µε τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, ο
εµπορευόµενος εφαρµόζει τη µέθοδο της αντίστροφης
χρέωσης. Αυτό αποτελεί µια απλή λογιστική εγγραφή στα
βιβλία του εµπορευόµενου µε την οποία αυτοχρεώνεται µε
ΦΠΑ τον οποίο ταυτόχρονα διεκδικεί αν αφορά συναλλαγές
για τις οποίες παρέχεται το δικαίωµα έκπτωσης του φόρου
εισροών, µη δηµιουργώντας κόστος στην επιχείρηση.
Στην περίπτωση που η απόκτηση αφορά συναλλαγές για τις
οποίες ο εµπορευόµενος δεν έχει το δικαίωµα έκπτωσης
του φόρου εισροών, τότε θα δηµιουργηθεί κόστος για την
επιχείρηση και η επιχείρηση θα οφείλει να καταβάλει τον
ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην απόκτηση.
Φορολογικοί συντελεστές
Η νοµοθεσία περιλαµβάνει τους ακόλουθους φορολογικούς
συντελεστές:
•
•
•
•

Mηδενικός συντελεστής (0%)
Mειωµένος συντελεστής (5%)
Mειωµένος συντελεστής (9%)
Θετικός συντελεστής (19%)

Mηδενικός συντελεστής (0%)
Η παράδοσης αγαθών και παροχή υπηρεσιών που
υπόκεινται στο µηδενικό συντελεστή είναι οι ακόλουθες:
• Εξαγωγές προϊόντων
• Προµήθειες από το εξωτερικό για εξαγωγές
αγαθών
• Διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες µεταφορές
αγαθών και συνδεόµενες υπηρεσίες
Mειωµένος συντελεστής (5%)
Η εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή 5% ισχύει κυρίως
για:
• Υπηρεσίες γραφείων κηδειών και παραδόσεις
φέρετρων
• Υπηρεσίες οδοκαθαρισµού, αποκοµιδής και
ανακύκλωσης απορριµµάτων
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Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
• Υπηρεσίες συγγραφέων, συνθετών ή καλλιτεχνών
και τα δικαιώµατα τους
• Παραδόσεις τροφίµων
• Παραδόσεις λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων
• Παραδόσεις ζωοτροφών
• Παραδόσεις ζώων, ζωντανών που συνήθως
χρησιµοποιούνται για την παρασκευή τροφίµων
• Παραδόσεις φαρµάκων και εµβολίων
• Εφηµερίδες και περιοδικά και βιβλία
• Νερό µη εµφιαλωµένο
• Παραδόσεις υγραερίου (LPG) σε
κύλινδρους
• Μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους
µε αστικά και αγροτικά λεωφορεία.
• Διάφορα αγαθά για την εξυπηρέτηση προσώπων
µε ειδικές ανάγκες
• Παγωτά, γιαούρτι και άλλα παρόµοια αγαθά
• Υπηρεσίες κοµµωτικής
• Είδη ζαχαροπλαστικής, συµπεριλαµβανοµένων
µπισκότων και σοκολάτων που είναι µερικώς ή
εξολοκλήρου επικαλυµµένα µε σοκολάτα.
• Εµφιαλωµένο νερό, βιοµηχανοποιηµένα ποτά και
φρουτοποτά (εξαιρουµένων των αναψυκτικών,
οινοπνευµατωδών ποτών, µπύρας και κρασιού όπου
φορολογούνται µε θετικό συντελεστή)
• Ιατρικός εξοπλισµός που χρησιµοποιούνται για
προσωπική χρήση αναπήρων προσώπων
• Δικαιώµατα εισόδου σε αθλητικές εκδηλώσεις,
παραστάσεις, τσίρκο, πανηγύρια, λούνα-παρκ,
συναυλίες, µουσεία, ζωολογικούς κήπους,
κινηµατογράφους, εκθέσεις και σε παρόµοια
πολιτιστικά γεγονότα και σχετικούς χώρους
• Δικαιώµατα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων
• Υπηρεσίες επισκευής ιατρικού εξοπλισµού και
εξοπλισµού που χρησιµοποιούνται για προσωπική
χρήση αναπήρων προσώπων
• Υπηρεσίες ιατρικής και οδοντιατρικής περιποίησης και
περιποίησης προσώπου όπου δεν εξαιρούνται από το
ΦΠΑ
• Αγορά ή/και ανέγερση κατοικίας για χρήση ως
κύριος και µόνιµος χώρος κατοικίας για τα επόµενα
10 χρόνια. Για να είναι εφαρµόσιµος ο µειωµένος
συντελεστής πρέπει να πληρούνται ορισµένες
προϋποθέσεις και απαιτήσεις.
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Mειωµένος συντελεστής 9%
Οι ακόλουθες υπηρεσίες φορολογούνται στον µειωµένο
συντελεστή 9%:
• Υπηρεσίες αγροτικών και ιδιωτικών ταξί, τουριστικών
εκδροµικών και µεγάλων αποστάσεων λεωφορεία.
• Από την 1ην Ιανουαρίου 2006 οι θαλάσσιες
εγχώριες µεταφορές επιβατών και των
συνοδευόµενων αποσκευών τους στην Κύπρο έχουν
µεταφερθεί από τον χαµηλότερο µειωµένο
συντελεστή (5%) σε µεγαλύτερο µειωµένο
συντελεστή 9%
• Οι υπηρεσίες διαµονής σε ξενοδοχεία, τουριστικά
καταλύµατα και παρόµοιους χώρους.
• Υπηρεσίες εστιατορίου και εστίασης,
συµπεριλαµβανοµένης της διάθεσης
οινοπνευµατωδών ποτών, µπύρας, κρασιού και
αναψυκτικών
Εξαιρέσεις
Συγκεκριµένα αγαθά και υπηρεσίες εξαιρούνται του ΦΠΑ.
Αυτά συµπεριλαµβάνουν:
• Ενοίκια από ακίνητη ιδιοκτησία (ενοίκιο ακίνητης
ιδιοκτησίας µε δικαίωµα αγοράς δεν εξαιρείται)
• 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
• Παραδόσεις ακίνητης ιδιοκτησίας (εκτός από
παραδόσεις καινούργιων κτιρίων πριν από την
πρώτη τους χρήση) συµπεριλαµβανοµένων
παραδόσεων γης και µεταχειρισµένων κτιρίων
• Εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα της
εκπαίδευσης, υπό ορισµένες προϋποθέσεις
∆ιαφορά παραδόσεων που φορολογούνται
µε µηδενικό συντελεστή και παραδόσεων
που εξαιρούνται
H βασική διαφορά του µηδενικού συντελεστή από τις
εξαιρούµενες παραδόσεις είναι ότι οι επιχειρήσεις που
παρέχουν εξαιρούµενα αγαθά ή υπηρεσίες δεν δικαιούνται
πίστωση του ΦΠA µε τον oπoίo επιβαρύνθηκαν στις αγορές,
τα έξοδα ή τις εισαγωγές τους.
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Φόρος εισροών που δεν µπορεί να πιστωθεί
Σε εξαίρεση του γενικού κανόνα, φόρος εισροών δεν
πιστώνεται σε ορισµένες περιπτώσεις, συµπεριλαµβαvoµέvωv:
• αγορών που χρησιµοποιήθηκαν για την
πραγµατοποίηση εξαιρουµένων παραδόσεων
• αγοράς/εισαγωγής ή ενοικίασης επιβατικού
αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης
• εξόδων ψυχαγωγίας και φιλοξενίας (εκτός των
εξόδων που αφορούν ψυχαγωγία και φιλοξενία
υπαλλήλων και διευθυντών της επιχείρησης)
• εξόδων για στέγαση των διευθυντών της επιχείρησης
Υποχρέωση για εγγραφή στα µητρώα ΦΠΑ
Επιχειρήσεις ή άτοµα έχουν την υποχρέωση για εγγραφή στο
µητρώο ΦΠΑ, εάν:
• ο κύκλος εργασιών τους είναι άνω των € 15.600
κατά τη διάρκεια των προηγούµενων 12 µηνών, ή
• ο αναµενόµενος κύκλος εργασιών τους θα είναι άνω
των € 15.600 µέσα στις επόµενες 30 ηµέρες, ή
• παρέχουν υπηρεσίες σε άλλα πρόσωπα
εγγεγραµµένα στο ΦΠΑ εντός της ΕΕ (δεν ισχύει
κάποιο όριο εγγραφής), ή
• κάνουν απόκτηση αγαθών από άλλα κράτη µέλη της
ΕΕ άνω των €10.252 κατά τη διάρκεια ενός
ηµερολογιακού έτους, ή
• ένα υποκείµενο στον φόρο πρόσωπο από το
εξωτερικό κάνει πωλήσεις εξ αποστάσεως
(€ 35.000 όριο εγγραφής)
• λαµβάνουν υπηρεσίες από το εξωτερικό αξίας άνω
των € 15.600 κατά οποιαδήποτε συνεχόµενη
περίοδο 12 µηνών για την οποία έχουν υποχρέωση
να αποδώσουν Κυπριακό ΦΠΑ σύµφωνα µε τους
κανονισµούς της αντιστροφής χρέωσης
∆ικαίωµα για εγγραφή στα µητρώο ΦΠΑ
Επιχειρήσεις ή άτοµα µε κύκλο εργασιών µικρότερο από
€ 15.600 ή µε δραστηριότητες που είναι εκτός του πεδίου
εφαρµογής του ΦΠΑ αλλά για τις οποίες παρέχονται το
δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών, έχουν τη
δυνατότητα να εγγραφούν εάν επιθυµούν να το πράξουν.
Σηµείωση:
Εξαιρούµενα αγαθά, υπηρεσίες και πωλήσεις στοιχείων
πάγιου ενεργητικού µιας επιχείρησης δεν αποτελούν
µέρος του κύκλου εργασιών της για σκοπούς εγγραφής.
H εγγραφή γίνεται µε την συµπλήρωση των σχετικών
εντύπων.
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∆ηλώσεις ΦΠΑ - Πληρωµή/επιστροφή ΦΠΑ
Οι ∆ηλώσεις ΦΠΑ υποβάλλονται κάθε τρείς µήνες και o
πληρωτέος φόρoς καταβάλλεται στο κράτος µέχρι τη 10η
µέρα του δευτέρου µήνα που ακολουθεί το µήνα στον οποίο
τελειώνει η φορολογική περίοδος.
Υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα έχουν το δικαίωµα να
ζητήσουν όπως υποβάλλουν ∆ηλώσεις ΦΠΑ για περίοδο
µικρότερη ή µεγαλύτερη των τριών µηνών. Το αίτηµα αυτό
πρέπει να εγκριθεί από τον Έφορο Φορολογίας.
Όταν σε ένα τρίµηνο o φόρος εισροών υπερβαίνει το φόρο
εκροών και εποµένως οφείλεται επιστροφή στην εταιρεία, η
διαφορά είτε επιστρέφεται είτε µεταφέρεται ως πιστωτικό
υπόλοιπο και συµψηφίζεται µε µελλοντικό φόρο εκροών.
Ποινές και Τόκοι:
• Ποινή για καθυστερηµένη εγγραφής: €85 για κάθε
µήνα καθυστέρησης
• Ποινή για καθυστερηµένη υποβολή των δηλώσεων
ΦΠΑ: €51 για κάθε δήλωση
• Ποινή για καθυστερηµένη καταβολή πληρωτέου
ΦΠΑ: 10% του οφειλόµενου ποσού συν 4% τόκος
ανά έτος
• Ποινή για καθυστερηµένη υποβολή του
ανακεφαλαιωτικού πίνακα: €50 για κάθε δήλωση
• Ποινή για καθυστερηµένη υποβολή του διορθωτικού
ανακεφαλαιωτικού πίνακα: €15 για κάθε δήλωση
• Ποινή για καθυστερηµένη διαγραφή: €85

Εµπιστεύµατα
Ένα “Eµπίστευµα”, ιδρύεται από ένα άτοµο τov
“Eµπιστευµατo πάρoχo” και αποτελεί ένα µέσο µε το oπoίo
περιουσία, “H περιουσία του Eµπιστεύµατoς”, κρατείται από
ένα ή περισσότερα άτοµα, τους “Eµπιστευµατoδόχoυς” για
λογαριασµό κάποιου άλλου ή άλλων “των ∆ικαιούχων” ή
για συγκεκριµένους σκοπούς.
Τα εµπιστεύµατα παραδοσιακά ήταν πολύ σηµαντικοί
µηχανισµοί φoρoλoγικoύ προγραµµατισµού. Ακόµη και
σήµερα ένα πολύ µεγάλο ποσοστό σχεδίων µείωσης
φορολογίας συµπεριλαµβάνει εµπιστεύµατα.
Το ∆ιεθνές Εµπίστευµα στην Κύπρο µπορεί να επενδύσει σε
κινητή και ακίνητη περιουσία τόσο στην Κύπρο όσο και στο
εξωτερικό, συµπεριλαµβανοµένων και των µετοχών σε
Κυπριακές εταιρείες.
∆ιεθνή εµπιστεύµατα
Τα ∆ιεθνή Eµπιστεύµατα διέπονται από το vόµo περί ∆ιεθνών
Eµπιστευµάτωv της Kύπρoυ.
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Εµπιστεύµατα
Τα ∆ιεθνή Eµπιστεύµατα δεν φoρoλoγoύvται στην Kύπρo
όσον αφορά τα εισοδήµατα που προέρχονται από
εισοδήµατα εξωτερικού. Ωστόσο κάθε εµπιστευµατοδόχος
µπορεί να εκτίθεται σε φόρο στη χώρα του, κατά την
είσπραξη του εµπιστεύµατος, όπως καθορίζεται από τον
εγχώριο νόµο.
Με βάση το νόµο περί ∆ιεθνών εµπιστευµάτων της Κύπρου,
για να χαρακτηριστεί ένα εµπίστευµα ως διεθνή εµπίστευµα,
θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Ο εκχωρητής να µην είναι κάτοικος Κύπρου κατά την
διάρκεια του ηµερολογιακού έτους που προηγείται
του έτους δηµιουργίας της εµπιστοσύνης.
• Τουλάχιστον ένας διαχειριστής σε όλο το στάδιο του
εµπιστεύµατος θα πρέπει να είναι µόνιµος κάτοικος
Κύπρου
• Κανένας από τους εµπιστευµατοδόχους, εκτός από
φιλανθρωπικό ίδρυµα, δεν πρέπει να είναι µόνιµος
κάτοικος Κύπρου κατά την διάρκεια του
ηµερολογιακού έτους που προηγείται του έτους
δηµιουργίας της εµπιστοσύνης.

Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια (ΣΕΣ)
Τα Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια φορολογούνται ή όχι όπως
όλα τα άλλα νοµικά πρόσωπα ανάλογα µε τη νοµική µορφή
τους.
Τα µερίδια από κλειστού και ανοικτού τύπου ΣΕΣ θα
εµπίπτουν κάτω από την κατηγορία των «τίτλων» και ως
συνεπακόλουθο το κέρδος από την πώληση των µεριδίων
θα εξαιρείται από το φόρο εισοδήµατος και την ΕΑΕ.
• Το ποσοστό ΕΑΕ για λογιζόµενη διανοµή κέρδους
για ΣΕΣ µειώνεται στο 3% αντί του κανονικού
συντελεστή για φορολογικούς κάτοικους Κύπρου.
• Το ποσοστό ΕΑΕ για λογιζόµενη διανοµή σε
περίπτωση διάλυσης του ΣΕΣ µειώνεται στο 3% αντί
του κανονικού συντελεστή για φορολογικούς
κάτοικους Κύπρου.
• Απόσυρση των µεριδίων σε ανοικτού τύπου και
κλειστού τύπου ΣΕΣ δεν υπόκεινται σε ΕΑΕ.
• Τόκοι που εισπράττονται από ΣΕΣ είτε κλειστού
τύπου ή ανοικτού τύπου φορολογούνται για σκοπούς
φόρου εισοδήµατος και απαλλάσσονται από την ΕΑΕ.
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Φόρος Χωρητικότητας
Σύστηµα φόρου χωρητικότητας είναι το σύστηµα βάσει του
οποίου επιλέξιµος πλοιοκτήτης, επιλέξιµος ναυλωτής ή
επιλέξιµος διαχειριστής κυπριακού ή αλλοδαπού πλοίου,
ανάλογα µε την περίπτωση, υπόκειται σε ετήσιο φόρο
γνωστό ως φόρο χωρητικότητας.
Το σύστηµα φόρου χωρητικότητας καλύπτει επιλέξιµα
πρόσωπα τα οποία διενεργούν επιλέξιµη δραστηριότητα σε
σχέση µε επιλέξιµα πλοία.
Ο νόµος προβλέπει πλήρη απαλλαγή στους πλοιοκτήτες,
τους ναυλωτές και τους διαχειριστές πλοίων από όλους
τους φόρους κερδών και επιβάλλει φόρο χωρητικότητας
βάσει της καθαρής χωρητικότητας των σκαφών.
Επιλέξιµη ναυτιλιακή δραστηριότητα σηµαίνει οποιαδήποτε
εµπορική επιχείρηση ή δραστηριότητα η οποία συνιστά
θαλάσσιες µεταφορές ή διαχείριση πληρώµατος ή τεχνική
διαχείριση επιλέξιµων πλοίων.
Επιλέξιµο πλοίο σηµαίνει ποντοπόρο πλοίο, το οποίo:
• Έχει πιστοποιηθεί σύµφωνά µε τους ισχύοντες
διεθνείς ή εθνικούς κανόνες και κανονισµούς, και
• είναι νηολογηµένο στο νηολόγιο οποιουδήποτε
κράτους που είναι µέλος του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού
Οργανισµού και της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,
το οποίο κράτος έχει αναγνωριστεί από τη
∆ηµοκρατία.
Ο ορισµός αυτός περιλαµβάνει επίσης οποιοδήποτε πλοίο το
οποίο απασχολείται στη µεταφορά οποιασδήποτε
ανθρωπιστικής βοήθειας των Ηνωµένων Εθνών ή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το οποίο εµπλέκεται σε
οποιεσδήποτε ανθρωπιστικές αποστολές ανακούφισης των
Ηνωµένων Εθνών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά δεν
περιλαµβάνει τα ακόλουθα πλοία:
• αλιευτικά σκάφη
• σκάφη τα οποία χρησιµοποιούνται κυρίως για το
σκοπό αθλητισµού ή ψυχαγωγίας τα οποία έχουν
κατασκευαστεί αποκλειστικά για εσωτερική
ναυσιπλοΐα
• πορθµεία και ρυµουλκά τα οποία χρησιµοποιούνται
σε λιµάνια, εκβολές ή/και ποταµούς
• µόνιµες υπεράκτιες εγκαταστάσεις οι οποίες δεν
χρησιµοποιούνται για θαλάσσιες µεταφορές
• µη αυτοκινούµενους πλωτούς γερανούς
• µη ποντοπόρα ρυµουλκά
• σκάφη µόνιµα αγκυροβοληµένα τα οποία
χρησιµοποιούνται για σκοπούς ξενοδοχείου ή/και
εστίασης (πλωτά ξενοδοχεία η εστιατόρια)
• σκάφη τα οποία χρησιµοποιούνται κυρίως ως χώροι
τζόγου ή/και καζίνου (πλωτά ή κινούµενα καζίνα)
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Εισπρακτέα στην Κύπρο
Πληρωτέα από

Αρµενία
Αίγυπτος
Αυστρία
Βέλγιο
Βοσνία (16)
Βουλγαρία
Γαλλία
Γερµανία
Γεωργία (44)
Γκέρνζυ (48)
∆ανία
Ελλάδα
Ελβετία (48)
Εσθονία
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα
Ηνωµένο Βασίλειο
Ηνωµένες Πολιτείες
Ινδία
Ιράν (44)
Ιρλανδία
Ισλανδία (42)
Ιταλία
Ισπανία (29)
Καναδάς
Κατάρ
Κίνα
Κουβέιτ
Λευκορωσία
Λίβανος
Λιθουανία (30)
Μάλτα
Μαυρίκιος
Μαυροβούνιο (6)
Μολδαβία
Νορβηγία (31)
Νότιος Αφρική
Ουγγαρία
Ουκρανία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουµανία
Ρωσία
Σαν Μαρίνο
Σερβία (6)
Σεϋχέλλες
Σιγκαπούρη
Σλοβακία (40)
Σλοβενία
Σουηδία
Συρία
Ταϊλάνδη
Τσεχία
Φινλανδία

Μερίσµατα
%

0/5 (1)
15
10
10/15 (3)
10
5/10 (7)
10/15 (15)
5/15 (18)
0
0
0/15 (4,13)
25
0 (46)
0
0
0/15 (37)
5/15 (38)
10/15 (20)
5 (45)
0
5/10 (43)
15
0/5 (28)
15
0
10
0
5/10/15 (2)
5
0/5 (22)
0
0
10
5/10 (24)
0/5 (39)
0
5/15 (3)
5/15 (35)
0/5 (23)
10
10
5/10 (26)
0
10
0
0
10
5
5/15 (3)
0/15 (32)
10
0/5 (11)
5 /15 (14)

Τόκοι
%

5
15
0
0/10 (4,5)
10
0/7 (4,8)
0/10 (16)
0
0
0
0
10
0
0
0
10
0/10 (16)
0/10 (16)
5
0
0
10
0
0/15 (9)
0
10
0
5
5
0
10
0
10
5
0
0
0/10 (4)
2
0/5 (4)
10
0/10 (4)
0
0
10
0
0/7/10 (4,27)
0/10 (4)
5
0/10 (4)
0/10 (9)
10/15 (33)
0
0

∆ικαιώµατα
%

5
10
0
0
10
10 (8)
0/5 (17)
0
0
0
0
0/5 (19)
0
0
0
0/5 (17)
0
15 (21)
6
0/5 (19)
5
0
0
0/10 (10)
5
10
5
5
0
5
10
0
10
5
0
0
0
5/10 (36)
5
10
0/5 (25)
0
0
10
5
10
0/5 (25)
5
0
10/15 (41)
5/10/15 (34)
0/10 (12)
0
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Συµβάσεις Αποφυγής ∆ιπλής
Φορολογίας
1. 5% αν το µέρισµα πληρώνεται από εταιρεία στην
οποία ο πραγµατικός µέτοχος έχει επενδύσει
λιγότερα από €150.000.
2. Αν η επένδυση είναι για λιγότερα από €200.000, τα
µερίσµατα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 15%,
ο οποίος µειώνεται σε 10% αν η λαµβάνουσα
εταιρεία ελέγχει τουλάχιστο 25% της εταιρείας που
πληρώνει το µέρισµα.
3. 15% αv ληφθούν από εταιρεία πoυ κατέχει λιγότερα
από 25% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που
καταβάλλει το µέρισµα και σε όλες τις περιπτώσεις
εάν ληφθούν από φυσικό πρόσωπο.
4. Mηδέv αv πληρώvεται στηv Kυβέρvηση/Κεντρική
Τράπεζα/Πολιτική.
5. ∆εν υπάρχει παρακράτηση φόρου για τόκους από
καταθέσεις σε τραπεζικούς οργανισµούς.
6. Τη σύµβαση εφαρµόζουν η Σερβία, το Μαυροβούνιο
και η Βοσνία.
7. Ο συντελεστής αυτός ισχύει για εταιρείες στις οποίες
ανήκει τουλάχιστον το 25% του µετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας η οποία πληρώνει το µέρισµα. Σε όλες
τις άλλες περιπτώσεις η παρακράτηση φόρου είναι
10%.
8. Ο συντελεστής αυτός δεν ισχύει αν η πληρωµή
γίνεται σε Κυπριακή εταιρεία διεθνών
δραστηριοτήτων από κάτοικο της Βουλγαρίας ο
οποίος άµεσα ή έµµεσα κατέχει τουλάχιστον 25%
των µετοχών της Κυπριακής εταιρείας.
9. Μηδέν αν πληρώνεται στην Κυβέρνηση/Κεντρική
Τράπεζα/Πολιτική Αρχή ή εγγύηση εξαγωγής.
10. Mηδέv για θεατρική, λογοτεχνική, µουσική ή
καλλιτεχνική δουλειά (µη περιλαµβανοµένων ταινίες
κινηµατογράφου και εργασίες σε ταινίες ή
µαγνητοταινίες για τη χρήση στην τηλεόραση).
11. 0% ισχύει αν η είσπραξη γίνεται από εταιρεία
(εξαιρείται ο συνεταιρισµός) στην οποία ανήκει
άµεσα το 10% του µετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας που καταβάλλει το µέρισµα για συνεχή
περίοδο τουλάχιστον ενός έτους. 5% στις υπόλοιπες
περιπτώσεις.
12. 10% για προνόµιο ευρεσιτεχνίας, εµπορικό σήµα,
σχέδιο ή πρότυπο, µυστικό τρόπο κατασκευής,
λογισµικό πρόγραµµα, βιοµηχανικό, εµπορικό ή
επιστηµονικό µηχάνηµα ή για πληροφορίες που
σχετίζονται µε βιοµηχανική, εµπορική ή επιστηµονική
πείρα.
13. 15% σε περιπτώσεις που η είσπραξη γίνεται από
εταιρεία που της ανήκει λιγότερο από το 10% του
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που πληρώνει το
µέρισµα και η διάρκεια οποιασδήποτε κατοχής στο
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που πληρώνει το
µέρισµα είναι λιγότερη από ένα συνεχόµενο χρόνο.
15% ισχύει επίσης εάν ληφθεί από φυσικά πρόσωπα.
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Συµβάσεις Αποφυγής ∆ιπλής
Φορολογίας
14. 15% εάν ληφθεί από εταιρεία που ελέγχει λιγότερο
από το 10% των ψήφων της εταιρείας που
καταβάλλει το µέρισµα και σε όλες τις περιπτώσεις
εάν ληφθούν από φυσικό πρόσωπο.
15. 15% εάν ληφθεί από εταιρεία που κατέχει λιγότερο
από το 10% του κεφαλαίου της εταιρείας που
καταβάλλει το µέρισµα και σε όλες τις περιπτώσεις
εάν ληφθούν από φυσικό πρόσωπο.
16. Mηδέv αv πληρώvεται στην κυβέρνηση, τράπεζα, ή
χρηµατooικovoµικό oργαvισµό.
17. 5% πάvω σε δικαιώµατα ταιvιώv περιλαµβανοµένων
ταινίες και µαγνητοταινίες για χρήση στην τηλεόραση.
18. 15% εάν ληφθεί από εταιρεία που κατέχει λιγότερο
από το 10% του κεφαλαίου της εταιρείας που
καταβάλλει το µέρισµα και σε όλες τις περιπτώσεις
εάν ληφθεί από φυσικό πρόσωπο.
19. 5% για δικαιώµατα ταιvιώv (εκτός από ταινίες που
προβάλλονται στην τηλεόραση).
20. 15% εάν ληφθεί από εταιρεία που κατέχει λιγότερο
από το 10% των µετοχών της εταιρείας που
καταβάλλει το µέρισµα και σε όλες τις περιπτώσεις
εάν ληφθούν από φυσικό πρόσωπο.
21. 10% για πληρωµές τεχvικής, διoικητικής ή
συµβoυλευτικής φύσης.
22. 5% εάν ληφθεί απο εταιρεία (εκτός από
συνεταιρισµό) που κατέχει λιγότερο από το 10% του
κεφαλαίου της εταιρείας που πληρώνει το µέρισµα
και σε όλες τις περιπτώσεις εάν ληφθούν από
φυσικό πρόσωπο.
23. Ο συντελεστής αυτός ισχύει αν η είσπραξη γίνεται
από εταιρεία (εξαιρείται ο συνεταιρισµός) στην οποία
ανήκει άµεσα το 10% των µετοχών του µετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας που καταβάλλει το µέρισµα
για συνεχή περίοδο τουλάχιστον δύο ετών. 5% σε
όλες τις άλλες περιπτώσεις.
24. Ο συντελεστής αυτός ισχύει αν η είσπραξη γίνεται
από εταιρεία (εξαιρείται ο συνεταιρισµός) στην οποία
ανήκει άµεσα το 25% των µετοχών. 10% σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις.
25. Ο συντελεστής αυτός ισχύει για δικαιώµατα
ευρεσιτεχνίας, εµπορικού σήµατος, σχεδίου ή
προτύπου, µυστικού κώδικα ή διαδικασίας
παραγωγής ή για χρήση ή δικαίωµα χρήσης
βιοµηχανικού, εµπορικού ή επιστηµονικού
εξοπλισµού.
26. 10% αν το µέρισµα πληρώνεται από εταιρεία στην
οποία ο µέτοχος έχει επενδύσει λιγότερα από
€100.000 στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που
κατέβαλε το µέρισµα.
27. 7% αν πληρώνεται σε τράπεζα ή χρηµατοοικονοµικό
οργανισµό.
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Συµβάσεις Αποφυγής ∆ιπλής
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28. 5% αν το µέρισµα εισπραχθεί από εταιρεία που της
ανήκει λιγότερο από το 10% του µετοχικού
κεφαλαίου και σε όλες τις περιπτώσεις εάν
εισπραχθεί από φυσικό πρόσωπο ή από εταιρεία που
δεν περιορίζεται έστω εν µέρει από µετοχές.
29. Η φορολογική σύµβαση θα τεθεί σε ισχύ από 1η
Ιανουαρίου του 2015 (εξαιρουµένου το φόρων
παρακράτησης που είναι σε ισχύ από τις 28 Μαΐου
2014). Αυτή είναι η πρώτη σύµβαση για αποφυγή
διπλής φορολογίας µεταξύ των δυο κρατών.
30. Η σύµβαση µε την Λιθουανία θα τεθεί σε ισχύ από
την 1η Ιανουαρίου του 2015. Αυτή είναι η πρώτη
σύµβαση για αποφυγή διπλής φορολογίας µεταξύ
των δύο χωρών.
31. Η σύµβαση µε την Νορβηγία θα τεθεί σε ισχύ από
την 1η Ιανουαρίου του 2015. Η σύµβαση αυτή θα
αντικαταστήσει την προηγούµενη σύµβαση µεταξύ
των δύο χωρών.
32. 15% αv ληφθoύv από εταιρεία πoυ κατέχει λιγότερo
από 25% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που
καταβάλλει το µέρισµα και σε όλες τις περιπτώσεις
εάν ληφθούν από φυσικό πρόσωπο.
33. 10% για τόκους που πληρώνονται σε
χρηµατοοικονοµικό οργανισµό ή όταν πρόκειται για
πωλήσεις επί πιστώσει για βιοµηχανικό, εµπορικό ή
επιστηµονικό εξοπλισµό ή για εµπορεύµατα.
34. Ο συντελεστής αυτός ισχύει για πνευµατικά
δικαιώµατα για λογοτεχνική, θεατρική, µουσική,
καλλιτεχνική ή επιστηµονική εργασία. Συντελεστής
10% ισχύει για χρήση ή δικαίωµα χρήσης
βιοµηχανικού, εµπορικού ή επιστηµονικού
εξοπλισµού. Συντελεστής 15% ισχύει για δικαιώµατα
ευρεσιτεχνίας, εµπορικού σήµατος, σχεδίου ή
προτύπου, προγράµµατος µυστικού κώδικα ή
διαδικασίας παραγωγής.
35. 15% αν το µέρισµα πληρώνεται από εταιρεία στην
οποία ο πραγµατικός δικαιούχος κατέχει λιγότερο
από το 20% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
που καταβάλλει το µέρισµα και ο πραγµατικός
δικαιούχος έχει επενδύσει λιγότερα από €100.000.
36. 5% για δικαίωµα χρήσης πνευµατικής ιδιοκτησίας για
επιστηµονική εργασία, προνόµιο ευρεσιτεχνίας,
εµπορικό σήµα, µυστικό τύπο, διαδικασία
παραγωγής ή για πληροφορίες που σχετίζονται µε
βιοµηχανική, εµπορική ή επιστηµονική εµπειρία.
10% φόρος παρακράτησης θα επιβάλλεται σε όλες
τις άλλες περιπτώσεις.
37. Ο συvτελεστής ισχύει για φυσικά πρόσωπα, αv
εξάρτητα από τo πoσoστό µετoχώv πoυ κατέχoυv.
O συvτελεστής αυτός ισχύει επίσης και για εταιρείες,
πoυ ελέγχoυv λιγότερο από τo 10% τωv µετoχώv
πoυ έχoυv δικαίωµα ψήφoυ. Εταιρείες που ελέγχουν
τουλάχιστον το 10% των ψήφων δεν υπόκεινται σε
φόρο παρακράτησης.
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38. 15% αv ληφθεί από εταιρεία πoυ ελέγχει λιγότερo
από 10% τωv ψήφωv της εταιρείας που καταβάλλει
το µέρισµα και σε όλες τις περιπτώσεις εάν ληφθούν
από φυσικό πρόσωπο. Εταιρεία που ελέγχει
τουλάχιστο το 10% των ψήφων, θα µπορέσει να
επωφεληθεί από µειωµένο φόρο παρακράτησης µε
συντελεστή 5% εάν πληρούνται όροι σχετικά µε το
εισόδηµα. ∆ιαφορετικά ο φόρος παρακράτησης θα
ανέλθει σε 15%.
39. 0% εάν ο πραγµατικός δικαιούχος είναι εταιρεία
(εξαιρείται ο συνεταιρισµός) και κατέχει τουλάχιστον
10% του κεφαλαίου της εταιρείας που καταβάλλει το
µέρισµα ή όταν ο πραγµατικός δικαιούχος των
µετοχών είναι η κυβέρνηση της Κύπρου ή της
Νορβηγίας. 15% στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
40. Η σύµβαση µεταξύ Κύπρου - Τσεχολοβακίας
εφαρµόζεται µε τη Σλοβακία.
41. 10% για δικαίωµα χρήσης πνευµατικής ιδιοκτησίας
για λογοτεχνικά, καλλιτεχνικά ή επιστιµονικά έργα,
περιλαµβανοµένων κινηµατογραφικών ταινιών, και
ταινιών ή µαγνητοταινιών για τηλεοπτικές ή
ραδιοφωνικές εκποµπές. 15% για δικαίωµα
ευρεσιτεχνίας, εµπορικό σήµα, σχεδίου ή προτύπου,
µυστικό τύπο, διαδικασία παραγωγής, ή εµπορικού,
βιοµηχανικού ή επιστηµονικού εξοπλισµού, ή για την
παροχή πληροφοριών σε θέµατα βιοµηχανικής,
εµπορικής ή επιστηµονικής εµπειρίας.
42. Η σύµβαση µε την Ισλανδία τέθηκε σε ισχύ από την
1η Ιανουαρίου 2015. Αυτή είναι η πρώτη σύµβαση
για αποφυγή διπλής φορολογίας µεταξύ των δύο
χωρών.
43. 5% αν το µέρισµα εισπραχθεί από εταιρεία (εκτός
από συνεταιρισµό) που κατέχει άµεσα τουλάχιστο το
10% των κεφαλαίων της εταιρείας που πληρώνει το
µέρισµα. 10% σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
44. Η σύµβαση θα τεθεί σε ισχύ όταν οι δύο χώρες
ανταλλάξουν ενηµέρωση ότι η επίσηµη διαδικασία
επικύρωσης έχει συµπληρωθεί.
45. Η σύµβαση θα τεθεί σε ισχύ όταν οι δύο χώρες
ανταλλάξουν ενηµέρωση ότι η επίσηµη διαδικασία
επικύρωσης έχει συµπληρωθεί.
46. 0% εφόσον εισπραχθεί από το δικαιούχο (εκτός από
συνεταιρισµό) ο οποίος κρατεί τουλάχιστον 25% στο
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που πληρώνει το
µέρισµα. 10% παρακρατηθείς φόρος στο µικτό
µέρισµα σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
47. 0% εφόσον εισπραχθεί από το δικαιούχο (εκτός από
συνεταιρισµό) ο οποίος κρατεί τουλάχιστον 10% στο
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που πληρώνει το
µέρισµα. 15% παρακρατηθείς φόρος στο µικτό
µέρισµα σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
48. Η σύµβαση τέθηκε σε ισχύ από την 1ην Ιανουαρίου
2016.
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Συµβάσεις Αποφυγής ∆ιπλής
Φορολογίας
Πληρωτέα από Κύπρο

Μερίσµατα
%

Εισπρακτέα από

Κράτος µε ή χωρίς σύµβαση
αποφυγής διπλής
φορολογίας

Τόκοι
%

0 (1)

∆ικαιώµατα
%

0 (1)

0 (2), (3)

1. Σύµφωνα µε την Κυπριακή νοµοθεσία, δεν υπάρχει
παρακράτηση φόρου για µερίσµατα και τόκους που
πληρώνονται σε δικαιούχους µη κάτοικους Κύπρου.
2. ∆εν υπάρχει παρακράτηση φόρου στα δικαιώµατα
εκµετάλλευσης για χρήση εκτός Κύπρου.
3. Υπάρχει 10% παρακράτηση σε περίπτωση που το
δικαίωµα εκµετάλλευσης είναι για χρήση στην
Κύπρο. Αυτό µειώνεται σε 5% πάνω σε δικαιώµατα
εκµετάλλευσης ταινιών κινηµατογράφου και
τηλεόρασης. Στην περίπτωση που ο
φορολογούµενος πληρώνει δικαιώµατα
εκµετάλλευσης που υπόκεινται σε παρακράτηση
φόρου, τότε πρέπει να ελεχθεί η σύµβαση αποφυγής
διπλής φορολογίας µε την αντίστοιχη χώρα, εάν
υπάρχει, για περεταίρω µείωση σε αυτό το ποσοστό.

Φορολογικό Ηµερολόγιο 2016
Ηµεροµηνία

Υποχρέωση

∆ήλωση

Επιβαρύνσεις

31 Μαρτίου

Υποβολή δήλωσης
εισοδήµατος του 2014

Ε.Πρ 4

1,4,6

30 Απριλίου

Υποβολή δήλωσης εισοδήµατος
για άτοµα όπου το µεικτό εισόδηµα
ξεπερνά τα €19.500
Ε.Πρ 1

1,4,6

30 Ιουνίου

Πληρωµή αµυντικής εισφοράς για
εισόδηµα από ενοίκια του πρώτου
εξαµήνου για τους ιδιοκτήτες της
περιουσίας

Ε.Πρ 601

2

31 Ιουλίου

Ηλεκτρονική υποβολή
δήλωσης εργοδότη

Ε.Πρ 7

6

Υποβολή δήλωσης προσωρινής
φορολογίας για το τρέχον έτος

Ε.Πρ 6

3

Πληρωµή πρώτης δόσης φόρου
µε βάση την προσωρινή φορολογία

1 Αυγούστου
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3

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης
εργοδοτούµενου

Ε.Πρ 1

Πληρωµή τελικού φόρου
προηγούµενης χρονιάς µε
αυτοφορολογία, από φυσικά
πρόσωπα και εταιρείες που
ετοιµάζουν ελεγµένους
λογαριασµούς

Ε.Πρ 158

4

Φορολογικό Ηµερολόγιο 2016
Ηµεροµηνία

Υποχρέωση

∆ήλωση

30 Σεπτεµβρίου Πληρωµή φόρου ακίνητης
ιδιοκτησίας
Υποβολή δήλωσης εισοδήµατος
για αυτοεργοδοτούµενους που
δεν ετοιµάζουν ελεγµένους
λογαριασµούς.

8

Ε.Πρ 1

Πληρωµή τελικού φόρου του
προηγούµενου έτους µε
αυτοφορολογία, από φυσικά
πρόσωπα που δεν ετοιµάζουν
ελεγµένους λογαριασµούς
31 ∆εκεµβρίου

Υποβολή αναθεωρηµένης
δήλωσης προσωρινής
φορολογίας (προαιρετικό)

Πληρωµή φόρου που αποκόπηκε
από µισθούς υπαλλήλων

1,4,6

4

Ε.Πρ 6

Πληρωµή δεύτερης δόσης φόρου
µε βάση την προσωρινή φορολογία
Τέλος κάθε
επόµενου µήνα

Επιβαρύνσεις

3
3

Ε.Πρ 61

5

Πληρωµή εισφοράς για την άµυνα
που παρακρατήθηκε από µερίσµατα,
τόκους και ενοίκια
Ε.Πρ 601

2

Κοινωνικές ασφαλίσεις που
αποκόπηκαν από µισθούς υπαλλήλων

9

Μέχρι την
10η µέρα
του δεύτερου
µήνα µετά
το τέλος
της περιόδου
ΦΠΑ

Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ και
πληρωµή του οφειλόµενου ΦΠΑ

ΦΠΑ 4

7

Μέχρι την
15η µέρα του
επόµενου µήνα
µετά το τέλος
του µήνα που η
δήλωση VIES
αναφέρεται

Υποβολή του VIES

VIES 1

10

Μέχρι την
10η µέρα
του επόµενου
µήνα µετά το
τέλος του µήνα
που η δήλωση
Intrastat
αναφέρεται

Υποβολή του Intrastat

INTRASTAT 11
1.1
INTRASTAT
1.2
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Επιβαρύνσεις
1. Σε πρόσωπο που αρνείται, παραλείπει ή αµελεί να
υποβάλει δήλωση, σε περίπτωση καταδίκης
επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι €17 την ηµέρα, ή
φυλάκιση µέχρι 12 µήνες, ή και οι δύο ποινές µαζί.
Σε πρόσωπο που αδικαιολόγητα παραλείπει από τη
δήλωση οποιοδήποτε αντικείµενο του φόρου
επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι €3.417 συν τον
οφειλόµενο φόρο συν περαιτέρω ποσό ίσο µε δύο
φορές τη διαφορά του ορθού φόρου και του φόρου
µε βάση την υποβληθείσα δήλωση.
2. Επιβάλλεται τόκος προς 4,0% (4,5% για το έτος
2014, 4,75% για το έτος 2013, 5% για το έτος
2012) ετήσια από την πρώτη µέρα µετά τη λήξη του
εξαµήνου. (O τόκος υπολογίζεται ηµερήσια).
3. Αν οποιαδήποτε δόση προσωρινής φορολογίας δεν
πληρωθεί µέχρι την καθορισµένη ηµεροµηνία τότε
επιβάλλεται τόκος προς 4,0% (4,5% για το έτος
2014, 4,75% για το έτος 2013, 5% για το έτος
2012) ετήσια. Επιπρόσθετα από το τόκο µπορεί να
επιβληθεί και πρόστιµο ανάλογα µε τη περίπτωση.
Επιπρόσθετα, επιβάλλεται επιβάρυνση ίση µε το
10% της διαφοράς µεταξύ του φόρου όπως θα έχει
τελικά εξακριβωθεί και του προσωρινού φόρου αν
το προσωρινό φορολογητέο εισόδηµα είναι
χαµηλότερο από το 75% του φορολογητέου
εισοδήµατος όπως θα έχει τελικά εξακριβωθεί. (O
τόκος υπολογίζεται για ολόκληρους µήνες που
έχουν συµπληρωθεί).
4. Αν ο φόρος δεν πληρωθεί µέχρι την καθορισµένη
ηµεροµηνία τότε επιβάλλεται τόκος προς 4,0%
(4,5% για το έτος 2014, 4,75% για το έτος 2013,
5% για το έτος 2012) ετήσια. Ο τόκος υπολογίζεται
για ολόκληρους µήνες.
Επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 5% αν µετά από 30
µέρες µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της
δήλωσης, ο φορολογούµενος δεν πλήρωσε τον
οφειλόµενο φόρο που εµφανίζεται στη δήλωση ως
καταβλητέος.
∆εν επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση αν
υποβληθεί έγκαιρα η δήλωση και ο φόρος
πληρωθεί εντός της καθορισµένης ηµεροµηνίας και
το Γραφείο Φόρου Εισοδήµατος εκδώσει
φορολογία µετά από τρία χρόνια από την
ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης.
Με βάση τις τροποποιήσεις τις Κυπριακής
Φορολογικής Νοµοθεσίας, θα επιβάλλεται
πρόσθετος φόρος 5% επί του ποσού του
οφειλόµενου φόρου στην περίπτωση που πρόσωπο
παραλείπει να καταβάλει τον οφειλόµενο φόρο
µέχρι την ηµεροµηνία που καθορίζεται σε
ειδοποίηση από τον ∆ιευθυντή Φόρου Εισοδήµατος.
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Επιβαρύνσεις
5. Επιβάλλεται τόκος προς 4,0% (4,5% για το έτος
2014, 4,75% για το έτος 2013, 5% για το έτος
2012) ετήσια από τη λήξη της προθεσµίας και
πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 1% για κάθε µήνα για
τον οποίο καθυστερεί η καταβολή του φόρου. (O
τόκος υπολογίζεται για ολόκληρους µήνες που
έχουν συµπληρωθεί).
6. Επιβάλλεται πρόστιµο €100 για παράλειψη ή
αµέλεια υποβολής δηλώσεων εταιρείας. Σε
περίπτωση που ο νόµος προβλέπει προθεσµία
συµµόρφωσης και ο ∆ιευθυντής απαιτήσει από
εταιρεία να συµµορφωθεί εντός προθεσµίας, θα
υπόκειται σε χρηµατική επιβάρυνση €200.
7. H µη έγκαιρη καταβολή του οφειλόµενου ΦΠA
συνεπάγεται την επιβολή επιβάρυνσης 10% του
οφειλόµενου ποσού και τόκου προς 4,0% (4,5% για
το έτος 2014, 4,75% για το έτος 2013, 5% για το
έτος 2012) ετήσια πάνω στο οφειλόµενο ΦΠA και
στην επιβάρυνση.
8. Επιβάλλεται τόκος προς 4,0% (4,5% για το έτος
2014, 4,75% για το έτος 2013, 5% για το έτος
2012) ετήσια από την ηµέρα που οφείλεται.
9. Επιβολή επιβάρυνσης προς 3% για κάθε µήνα για
τον οποίο καθυστερεί η καταβολή των κοινωνικών
ασφαλίσεων. Το συνολικό ποσό της επιβάρυνσης
δεν µπορεί να υπερβεί το 27% του οφειλόµενου
ποσού.
10. H µη έγκαιρη υποβολή του πίνακα συνεπάγεται την
επιβολή επιβάρυνσης €51.
11. Η µή έγκαιρη υποβολή του πίνακα INTRASTAT
συνεπάγεται την επιβολή επιβάρυνσης €15.

39

Baker Tilly in South East Europe
Η Baker Tilly in South East Europe είναι ένα κορυφαίο
δίκτυο ελεγκτών, λογιστών, φορολογικών και
επιχειρηµατικών συµβούλων που δραστηριοποιούνται στην
Κύπρο και στη Νοτιανατολική Ευρώπη. Με µια κεντρική
διοικητική οµάδα και ισχυρό περιφερειακό δίκτυο, 20
συνέταιροι και πάνω από 300 άνθρωποι προσφέρουν
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε περισσότερες από 6.000
επιχειρήσεις όλων των κλάδων τόσο στην εγχώρια όσο και
στη διεθνή αγορά. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 στην
Κύπρο, και σταδιακά επεκτάθηκε ξεπερνώντας τα
γεωγραφικά σύνορα για να περιλάβει κάτω από την διεθνή
οµπρέλα της Baker Tilly, εκτός από τα γραφεία στην Κύπρο
(Λευκωσία, Λεµεσό και Λάρνακα) γραφεία στη Βουλγαρία
(Σόφια), στη Ρουµανία (Βουκουρέστι), στη Μολδαβία
(Κισινάου) και στην Ελλάδα (Αθήνα).
Στην Baker Tilly, προσφέρουµε ολοκληρωµένη, one-stop
shop εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών στους πελάτες
µας ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση ή τον κλάδο
στον οποίο δραστηριοποιούνται, καλύπτοντας
αποτελεσµατικά όλες τις επαγγελµατικές τους ανάγκες
ανεξάρτητα από το µέγεθος της εταιρείας τους.
Η Baker Tilly Κύπρου, Ρουµανίας, Βουλγαρίας, Μολδαβίας
και Ελλάδας είναι ανεξάρτητα µέλη του ισχυρού διεθνούς
δικτύου της Baker Tilly International. Η Baker Tilly
International είναι το 8ο µεγαλύτερο λογιστικό δίκτυο στον
κόσµο, που αντιπροσωπεύεται από 165 εταιρείες, µε
παρουσία σε 141 χώρες και 28.000 ανθρώπους.
∆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 µας σε όλο τον κόσµο.
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Οι Υπηρεσίες µας
Στόχος µας είναι η προσφορά ολοκληρωµένων, πρακτικών
και αξιόπιστων λύσεων στα επιχειρηµατικά θέµατα που έχουν
να αντιµετωπίσουν οι πελάτες µας, µέσα από ένα ευρύ
φάσµα ελεγκτικών, λογιστικών, φορολογικών και
συµβουλευτικών υπηρεσιών. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη συνεχή
ενηµέρωσή µας γύρω από τις εξελίξεις του κλάδου της
οικονοµίας καθώς και µε την λήψη προληπτικών µέτρων για
µελλοντικές προκλήσεις. ∆ιατηρούµε συχνή επαφή και
επικοινωνία µε τους πελάτες µας, συµβουλεύοντάς τους σε
όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τις επιχειρηµατικές τους
δραστηριότητές.
Ελεγκτικές Υπηρεσίες
• Τακτικός Έλεγχος Ετήσιων Οικονοµικών
Καταστάσεων
• Συµβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση µε τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ)
• Επισκόπηση Ενδιάµεσων Οικονοµικών
Καταστάσεων
• Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου
• Εργασίες εκτέλεσης προσυµφωνηµένων
διαδικασιών συναφών µε χρηµατοοικονοµική
πληροφόρηση
Λογιστικές Υπηρεσίες
•
•
•
•

Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων
Επίβλεψη Λογιστηρίων
Μισθοδοσία
Βοήθεια στην ετοιµασία οικονοµικών καταστάσεων
και πληροφοριών διαχείρισης
• ΔΠΧΑ συµβουλευτικές υπηρεσίες
Συµβουλευτικές και Επιχειρηµατικές Υπηρεσίες
•
•
•
•
•

Σχεδιασµός, διαχείριση και υλοποίηση στρατηγικής
Χρηµατοοικονοµικές συµβουλευτικές υπηρεσίες
Εταιρική διακυβέρνηση, κινδύνου και συµµόρφωσης
Πρακτικές Αφερεγγυότητας
Εφαρµογή Τεχνολογιών Πληροφορικής
∆ιακυβέρνηση
• Κεφάλαια και επιδοτήσεις της ΕΕ
Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης
• Διαµεσολαβητικές υπηρεσίες για την απόκτηση
ακίνητης ιδιοκτησίας σε Κύπρο ή Ελλάδα
• Διαµεσολαβητικές υπηρεσίες για την απόκτηση
Ιθαγένειας και Άδειας Παραµονής σε Κύπρο και
Ελλάδα
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Οι Υπηρεσίες µας
Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης
• Συµβουλευτικές, υποστηρικτικές και
διαµεσολαβητικές υπηρεσίες καθ’όλη τη διαδικασία
προετοιµασίας και υποβολής αιτήσεων και
συντονισµός µε τις αρµόδιες αρχές
Φορολογικές / Συµβουλευτικές Υπηρεσίες
• Τοπικός και διεθνής φορολογικός σχεδιασµός
για εταιρείες και ιδιώτες
• Υπηρεσίες φορολογικής συµµόρφωσης
• Υπηρεσίες διαδικασίας δέουσας επιµέλειας
(due diligence)
• Υπηρεσίες τιµών µεταβίβασης συναλλαγών
(transfer pricing)
• Υπηρεσίες ΦΠΑ
• Φορολογική εκπροσώπηση (όπου απαιτείται)
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Στοιχεία Επικοινωνίας
Κύπρος
Λευκωσία:
Γωνία Κ. Χατζοπούλου και
Λεωφ. Γρίβα ∆ιγενή 30
1066 Λευκωσία
Τ.Θ. 27783
2433 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22 458500 Φαξ: +357 22 751648
Email: info@bakertillyklitou.com
Website: www.bakertillyklitou.com
Λεµεσός:
Κτήριο Κλέριµος, 1ος & 2ος Όροφος
Οδός Λεοντίου αρ. 163
3022 Λεµεσός
Τ.Θ. 57328
3314 Λεµεσός, Κύπρος
Τηλ: +357 25 591515 Φαξ: +357 25 591545
Email: limassol@bakertillyklitou.com
Website: www.bakertillyklitou.com
Λάρνακα:
Κτήριο Γιάννης-Μαρία
2ος Όροφος, Γραφείο 203
Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού αρ. 24
6058 Λάρνακα
Τ.Θ. 40923
6308 Λάρνακα, Κύπρος
Τηλ: +357 24 663299 Φαξ: +357 24 662910
Email: larnaca@bakertillyklitou.com
Website: www.bakertillyklitou.com
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Στοιχεία Επικοινωνίας
Ρουµανία
Βουκουρέστι:
52 Splaiul Independentei
050085 Bucharest, Romania
Τηλ: +40 21 3156100 Φαξ: +40 21 3156102
Email: info@bakertillyklitou.ro
Website: www.bakertillyklitou.ro

Βουλγαρία
Σόφια:
104 Akad. Ivan E. Geshov Blvd
Entrance A, 7th Floor
1612 Sofia, Bulgaria
Τηλ: +359 2 9580980 Φαξ: +359 2 8592139
Email: info@bakertillyklitou.bg
Website: www.bakertillyklitou.bg

Μολδαβία
Κισινάου:
65 Stefan cel Mare şi Sfânt Blvd.
5th Floor, Office 507
2001 Chisinau, Moldova
Τηλ: +373 22 233003 Φαξ: +373 22 234044
Email: info@bakertillyklitou.md
Website: www.bakertillyklitou.md

Ελλάδα
Αθήνα:
Λεωφόρου Αλεξάνδρας 57 και Καλλιγά Γωνία
11 473 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: +30 215 500 6060 Φαξ: +30 215 500 6061
Email: info@bakertillygreece.com
Website: www.bakertillygreece.com
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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, 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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