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ΠΡΌΛΌΓΌΣ
Τα τελευταία χρόνια τα φορολογικά θέματα 
ανέβηκαν στην κορυφή της ατζέντας των 
εταιρειών και των ατόμων. Είναι ξεκάθαρο ότι η 
σημερινή έμφαση στα φορολογικά θέματα, θα 
παραμείνει ψηλή και θα επικεντρωθεί περισσότερο 
για να συνάδει με τον ταχύ μετασχηματισμό της 
παγκόσμιας αγοράς. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, 
δημόσιοι φορείς, μη κυβερνητικοί οργανισμοί, 
εταιρείες και ιδιώτες, επηρεάζονται φορολογικά. 
Προκειμένου να υποστηρίξουμε την επιτυχία 
σας, έχουμε συντάξει αυτόν τον ετήσιο οδηγό 
για να σας κρατήσουμε ενήμερους σε αυτό το 
ανταγωνιστικό περιβάλλον αγοράς. Με αυτόν τον 
τρόπο ενημέρωσης, σας δίνουμε τη δυνατότητα να 
λαμβάνετε καλύτερες στρατηγικές αποφάσεις. 

Στη φετινή έκδοση θα βρείτε χρήσιμες 
πληροφορίες για το κυπριακό φορολογικό 
σύστημα, για το φορολογικό έτος 2019, μια 
σύντομη ανασκόπηση των εν ισχύ φορολογικών 
νομοθεσιών στις οποίες ενσωματώνονται όλες 
οι πρόσφατες βασικές τροποποιήσεις. Ο οδηγός 
καλύπτει πληροφορίες που αφορούν φυσικά 
και νομικά πρόσωπα για το πλήρες φάσμα των 
φορολογικών νομοθεσιών, συμπεριλαμβανομένου 
του φόρου εισοδήματος και του Φ.Π.Α. Περιέχει 
επίσης, ενημερωμένο κατάλογο των συμφωνιών 
αποφυγής διπλής φορολογίας. 

Ενώ η παρούσα έκδοση έχει σκοπό να προσφέρει 
στον αναγνώστη γενική ενημέρωση, σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει 
εξειδικευμένες επαγγελματικές συμβουλές οι 
οποίες στηρίζονται στα πραγματικά δεδομένα 
της κάθε περίπτωσης. Η ομάδα της ΕΥ Κύπρου, 
με την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία της, 
είναι στη διάθεση σας για να σας προσφέρει με 
επαγγελματισμό, εξατομικευμένες συμβουλές.
Αναγνωρίζουμε ότι βρίσκεστε σε ένα μοναδικό 
ταξίδι στο οποίο χρειάζεστε υποστήριξη. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο δουλεύουμε με 
κάθε πελάτη ξεχωριστά, για να προσφέρουμε 
προσαρμοσμένες υπηρεσίες που θα βοηθήσουν 
την επίτευξη των στόχων σας.

“ ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΟΥΜΕ ΟΤΊ 
ΒΡΊΣΚΕΣΤΕ ΣΕ ΕΝΑ 
ΜΟΝΑΔΊΚΟ ΤΑΞΊΔΊ ΣΤΟ 
ΟΠΟΊΟ ΧΡΕΊΑΖΕΣΤΕ 
ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΗ. ΑΥΤΟΣ 
ΕΊΝΑΊ Ο ΛΟΓΟΣ ΓΊΑ ΤΟΝ 
ΟΠΟΊΟ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΜΕ 
ΚΑΘΕ ΠΕΛΑΤΗ ΞΕΧΩΡΊΣΤΑ, 
ΓΊΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΠΟΥ ΘΑ 
ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ 
ΕΠΊΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 
ΣΑΣ.”

 ΦΊΛΊΠΠΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Φίλιππος Ραπτόπουλος
Συνέταιρος, Επικεφαλής Τμήματος 
Φορολογικών Υπηρεσιών

Ιανουάριος 2019
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ΦΌΡΌΣ ΕΙΣΌΔΉΜΑΤΌΣ

Αντικείμενο του φόρου

Όρισμοί

ΚΑΤΌΙΚΌΣ ΚΥΠΡΌΥ 
(ΑΤΌΜΌ)

ΚΑΤΌΙΚΌΣ ΚΥΠΡΌΥ 
(ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΜΌΝΙΜΉ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΉ

Κάτοικος Κύπρου, στην περίπτωση ατόμου, σημαίνει άτομο που 
παραμένει στην Κύπρο για μια ή περισσότερες περιόδους που  
υπερβαίνουν στο σύνολο τις 183 ημέρες στο φορολογικό έτος.

Στην περίπτωση εταιρείας, σημαίνει εταιρεία της οποίας ο 
έλεγχος και η  διεύθυνση ασκούνται στην Κύπρο.

Μόνιμη εγκατάσταση σημαίνει σταθερή βάση μέσω της οποίας 
οι  εργασίες της επιχείρησης διεξάγονται πλήρως ή μερικώς 
και περιλαμβάνει έδρα διοίκησης, υποκατάστημα, γραφείο, 
εργοστάσιο, εργαστήριο, ορυχείο, πετρελαιοπηγή ή πηγή 
φωταερίου, λατομείο ή οποιοδήποτε άλλο τόπο εξόρυξης 
φυσικών πόρων αερίου.

Επιπλέον, ο ορισμός του κατοίκου Κύπρου περιλαμβάνει ένα άτομο 
που  δεν διαμένει σε άλλο κράτος για μία ή περισσότερες περιόδους 
που υπερβαίνουν συνολικά τις 183 ημέρες κατά το φορολογικό έτος 
και το  οποίο δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος σε οποιαδήποτε 
άλλο κράτος  κατά το φορολογικό έτος, υπό τον όρο ότι το άτομο 
πληρεί σωρευτικά τα  ακόλουθα κριτήρια:

•  παραμένει στη Δημοκρατία για τουλάχιστον 60 ημέρες κατά το 
έτος, και 

•  ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση στη Δημοκρατία και/ή εργοδοτείται 
στη Δημοκρατία και/ή κατέχει αξίωμα σε πρόσωπο φορολογικό 
κάτοικο της Δημοκρατίας καθ’ οιονδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια 
του φορολογικού έτους, και 

•  διατηρεί μόνιμη κατοικία στη Δημοκρατία που ανήκει ή 
ενοικιάζεται από αυτόν

Ο όρος περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που αφορούν την εξόρυξη, 
εξερεύνηση ή εκμετάλλευση της υφαλοκρηπίδας του θαλάσσιου 
βυθού  στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου.

Σημειώσεις:

1  Το Τμήμα Φορολογίας έχει εκδώσει ένα λεπτομερές ενημερωτικό έντυπο σχετικά με τις παροχές σε είδος το οποίο καθορίζει τους διάφορους 
τρόπους υπολογισμού  παροχών. Το εν λόγω ενημερωτικό έντυπο καλύπτει, μεταξύ άλλων, την παροχή αυτοκινήτου στους υπαλλήλους, το επίδομα 
στέγης, τα έξοδα ταξιδιού, τα ιδιωτικά έξοδα κ.λπ. και έχει ισχύ από την 01.01.2019.

ΚΑΤΌΙΚΌΣ ΚΥΠΡΌΥ

Σε κάθε πρόσωπο ή εταιρεία που είναι κάτοικος 
Κύπρου, για κάθε φορολογικό έτος επιβάλλεται 
φόρος σε εισόδημα που αποκτάται ή που προκύπτει 
από πηγές τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου. Το 
«εισόδημα»  περιλαμβάνει:

●• Κέρδη ή άλλα οφέλη1 από επιχείρηση 

●• Κέρδη ή άλλα οφέλη1 από οποιοδήποτε αξίωμα ή 
μισθωτές υπηρεσίες 

• Μερίσματα, τόκους ή προεξοφλήματα

• Σύνταξη 

•  Ενοίκια, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
ή ευρεσιτεχνίας, αμοιβές ή άλλα κέρδη που 
προκύπτουν από ιδιοκτησία

•  Οποιοδήποτε ποσό ή αντιπαροχή για καλή φήμη 
και πελατεία, μειωμένο με οποιοδήποτε ποσό 
που δαπανήθηκε για αγορά τέτοιας φήμης και 
πελατείας 

•  Όφελος σε είδος με ποσοστό 9% ετησίως πάνω 
στο μηνιαίο υπόλοιπο δανείων ή χρηματικών 
διευκολύνσεων σε φυσικό πρόσωπο, σύμβουλο 
ή μέτοχο (συμπεριλαμβανομένων συζύγου και 
συγγενών μέχρι δευτέρου βαθμού συγγένειας)

ΜΉ ΚΑΤΌΙΚΌΣ ΚΥΠΡΌΥ

Σε κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία που δεν είναι 
κάτοικος Κύπρου, για  κάθε φορολογικό έτος 
επιβάλλεται φόρος στο εισόδημα που αποκτάται  ή 
που προκύπτει από πηγές εντός Κύπρου μόνο σε 
ότι αφορά:

•  Κέρδη ή άλλα οφέλη1 από μόνιμη εγκατάσταση 
στην Κύπρο 

•  Κέρδη ή άλλα οφέλη1 από οποιοδήποτε αξίωμα ή 
μισθωτές υπηρεσίες που ασκούνται στην Κύπρο 

•  Συντάξεις αναφορικά με εργοδότηση που 
ασκήθηκε στην Κύπρο

•  Οποιοδήποτε ενοίκιο από περιουσία που βρίσκεται 
στην Κύπρο 

•  Οποιοδήποτε ποσό ή αντιπαροχή για καλή φήμη 
και πελατεία, μειωμένο με οποιοδήποτε ποσό 
που δαπανήθηκε για αγορά τέτοιας φήμης και 
πελατείας 

•  Το ακαθάριστο εισόδημα από την άσκηση 
στην Κύπρο οποιουδήποτε επαγγέλματος ή 
επιτηδεύματος, ή την αμοιβή προσώπων που 
παρέχουν υπηρεσίες ψυχαγωγίας στο κοινό και 
τις ακαθάριστες εισπράξεις οποιουδήποτε ομίλου 
ή ομάδας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες 
ψυχαγωγίας στο κοινό 

•  Όφελος σε είδος με ποσοστό 9% ετησίως πάνω 
στο μηνιαίο υπόλοιπο δανείων ή χρηματικών 
διευκολύνσεων σε φυσικό πρόσωπο, σύμβουλο 
ή μέτοχο (συμπεριλαμβανομένων συζύγου και 
συγγενών μέχρι δευτέρου βαθμού συγγένειας).
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Απαλλαγές

Φόρος Εισοδήματος

Φυσικά  
Πρόσωπα

Άλλα 
Πρόσωπα

Εισόδημα από τόκους 
(Τόκοι που αποκτά πρόσωπο από τη συνήθη διεξαγωγή επιχείρησης, 
περιλαμβανόμενων  τόκων που συνδέονται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή της 
επιχείρησης, δεν απαλλάσσονται  αλλά συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό
του κέρδους από την επιχείρηση)

100% 100%

Εισόδημα από μερίσματα εκτός αν αφορά μέρισμα  που επιτρέπεται ως εκπιπτόμενη 
δαπάνη στο κράτος της καταβάλλουσας το μέρισμα εταιρείας 100% 100%

Αμοιβή από οποιαδήποτε εργοδότηση που ασκείται  στην Κύπρο από άτομο το οποίο ήταν 
κάτοικος εξωτερικού πριν την έναρξη της εργοδότησης του  στην Κύπρο. Η απαλλαγή 
αυτή ισχύει για περίοδο  πέντε ετών και αρχίζει από την 1η Ίανουαρίου του  έτους 
που ακολουθεί το έτος στο οποίο άρχισε η εργοδότηση, νοουμένου ότι η απασχόληση 
ξεκίνησε το 2012 ή μετέπειτα. Η απαλλαγή αυτή θα ισχύει για όλα τα φορολογικά έτη 
μέχρι και το 2020. Η απαλλαγή του 20% δεν ισχύει σε περίπτωση που είναι διαθέσιμη η 
απαλλαγή του 50%

20% or 
€8.550    
(lower of)

-

Αμοιβή από οποιαδήποτε εργοδότηση που ασκείται στην Κύπρο από άτομο το οποίο 
ήταν κάτοικος εξωτερικού πριν την έναρξη της εργοδότησης του στην Κύπρο και η 
οποία ξεπερνά  τις ¤100.000 ετησίως. Αυτή η απαλλαγή ισχύει για τα πρώτα 10 χρόνια 
και δεν χορηγείται αναφορικά  με εργοδότηση που άρχισε κατά ή μετά την 
1η Ίανουαρίου 2015, από:
●•  Άτομα που ήταν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου σε οποιαδήποτε 3 από τα 5 έτη που 

προηγούνται του έτους στο οποίο άρχισε η εργοδότηση τους 
●•  Άτομα που ήταν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου κατά το έτος που προηγείται του έτους 

από την έναρξη της εργοδότησης τους

50% -

Κέρδος από τη διάθεση τίτλων 100% 100%

Κέρδος από μόνιμη εγκατάσταση που διατηρείται στο εξωτερικό, εκτός εάν η μόνιμη 
εγκατάσταση άμεσα ή έμμεσα επιδίδεται περισσότερο από 50% σε δραστηριότητες 
οι οποίες απολήγουν σε εισόδημα από επένδυση και η επιβάρυνση του αλλοδαπού 
φόρου είναι σημαντικά λιγότερη από τη φορολογική επιβάρυνση στην Κύπρο

100% 100%

Αμοιβή από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών στο  εξωτερικό για συνολική περίοδο στο 
φορολογικό  έτος πέραν των 90 ημερών σε εργοδότη που δεν  είναι κάτοικος Κύπρου 100% -

Φυσικά  
Πρόσωπα

Άλλα 
Πρόσωπα

«Κατ' αποκοπή» ποσό που λαμβάνεται κατά την  αφυπηρέτηση ή μετατροπή της 
σύνταξης, ή ως  φιλοδώρημα λόγω θανάτου 100% -

Ποσό που αντιπροσωπεύει αποπληρωμή από  ασφάλεια ζωής ή από εγκεκριμένα 
ταμεία  προνοίας, ταμεία συντάξεως ή ταμεία υγείας 100% -

Εισόδημα από υποτροφία ή άλλο εκπαιδευτικό  χορήγημα 100% -

Εισόδημα θρησκευτικού, φιλανθρωπικού ή  εκπαιδευτικού ιδρύματος δημόσιου 
χαρακτήρα - 100%

Εισόδημα συνεργατικής εταιρείας που προκύπτει από συναλλαγές με μέλη της - 100%

Αποδοχές ξένων λειτουργών που ασκούν στην  Κύπρο εκπαιδευτική, πολιτιστική ή 
επιστημονική  λειτουργία 100% -

Αποδοχές ξένων διπλωματικών και προξενικών αντιπροσώπων εάν δεν είναι 
πολίτες της Κύπρου 100% -

Εισόδημα αρχής τοπικής διοίκησης - 100%

Εισόδημα εγκεκριμένου ταμείου συντάξεως ή προνοίας ή άλλο ασφαλιστικό ταμείο - 100%

Εισόδημα εταιρείας που συστάθηκε αποκλειστικά για την προαγωγή της τέχνης, της 
επιστήμης ή του αθλητισμού - 100%

Συντάξεις και έκτακτα επιδόματα σε παθόντες 100% -

Κέρδος από συναλλαγματικές διαφορές (πραγματοποιηθείσες ή μη) εκτός και αν 
προκύπτει από εμπορία συναλλάγματος ή/και από συναλλαγές σε παράγωγα από 
ξένο νόμισμα

100% 100%
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Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις Αφαιρέσεις για φυσικά πρόσωπα

Φόρος Εισοδήματος

Για ετήσια φθορά
%

Βιομηχανικά κτήρια 42

Ξενοδοχειακά κτήρια 42

Γεωργικά κτήρια 43

Εμπορικά κτήρια 3

Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και έπιπλα 104

Μηχανήματα και εξοπλισμός γεωργικών και 
κτηνοτροφικών επιχειρήσεων 15

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (hardware) και λειτουργικά 
προγράμματα (operating software) 20

Προγράμματα εφαρμογής ηλεκτρονικών υπολογιστών (application 
software):

• Μέχρι €1.709 100

• Πάνω από €1.709 33 1/3

Εργαλεία μικρά 33 1/3

Ελκυστήρες, εκσκαφείς, ρυμουλκά, γερανοί, μπουλντόζες 25

Αυτοκίνητα (εκτός επιβατικά) και μοτοποδήλατα 20

Καινούργια εμπορικά πλοία, αεροπλάνα και ελικόπτερα 8

Καινούργια επιβατικά πλοία και motor yachts 6

Τεθωρακισμένα οχήματα από υπηρεσίες παροχής ασφάλειας 20

Ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα 10

Εξειδικευμένα μηχανήματα κατασκευής σιδηροδρομικών γραμμών 20

Μεταχειρισμένα εμπορικά και επιβατικά πλοία  και επιπρόσθετες 
κεφαλαιουχικές δαπάνες

Το κόστος διαγράφεται στην υπόλοιπη 
ωφέλιμη οικονομική ζωή με βάση τα 

πιστοποιητικά του νηογνώμονα 

Έξοδα για ενοίκια εισπρακτέα από φυσικό πρόσωπο 20% των ενοικίων

Τόκοι για ενοικιαζόμενο κτήριο 100%

Συνδρομές σε συντεχνίες ή επαγγελματικούς συνδέσμους 100%

Δωρεές σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα 100%

Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασφάλιστρα 
ζωής και εισφορές σε εγκεκριμένα ταμεία προνοίας, σύνταξης 
ή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (συμπεριλαμβανομένων των 
εισφορών στο Γενικό Σύστημα υγείας)

Μέχρι το 1/6 του φορολογητέου 
εισοδήματος πριν την αφαίρεση των 

εισφορών αυτών

Η ασφάλεια ζωής πρέπει να αφορά το φορολογούμενο άτομο και 
όχι τον/την σύζυγο Η έκπτωση εξακολουθεί να παραχωρείται για 
ασφάλειες συζύγου που έγιναν πριν την 1η Ίανουαρίου 2003

Τα ετήσια ασφάλιστρα περιορίζονται στο 7% του ασφαλιζόμενου 
ποσού

Σε περίπτωση εξαργύρωσης συμβολαίου ασφάλειας ζωής μέσα 
σε 6 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης του, φορολογείται 
ποσοστό των ασφαλίστρων που παραχωρήθηκαν ως έκπτωση, ως 
ακολούθως:

• μέσα σε 3 χρόνια  30%

• από 4 μέχρι 6 χρόνια 20%

Δαπάνες για αγορά μετοχών σε καινοτόμο επιχείρηση

Μέχρι το 50% του φορολογητέου 
εισοδήματος της χρονιάς ή €150.000 

το χρόνο (όποιο είναι χαμηλότερο). Όσα 
έξοδα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τη 

χρονιά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 
επόμενα 5 χρόνια

Σημειώσεις:

2 Για προσθήκες κατά τα έτη 2012 έως 2018, θα παραχωρείται έκπτωση για ετήσια φθορά προς 7% ετησίως
3 Για προσθήκες κατά τα έτη 2017 έως 2018, θα παραχωρείται έκπτωση για ετήσια φθορά προς 7% ετησίως.
4 Για προσθήκες κατά τα έτη 2012 έως 2018, θα παραχωρείται έκπτωση για ετήσια φθορά προς 20% ετησίως
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Φόρος Εισοδήματος

Εκπιπτόμενες δαπάνες για επιχειρήσεις Δαπάνες που δεν εκπίπτουν

ΓΙΑ ΥΠΌΛΌΓΙΣΜΌ ΤΌΥ ΦΌΡΌΛΌΓΉΤΕΌΥ 
ΕΙΣΌΔΉΜΑΤΌΣ, ΕΚΠΙΠΤΌΥΝ ΌΛΕΣ ΌΙ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΙΣ ΌΠΌΙΕΣ ΤΌ ΠΡΌΣΩΠΌ 
ΥΠΕΣΤΉ ΕΞ’ ΌΛΌΚΛΉΡΌΥ ΚΑΙ 
ΑΠΌΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΡΌΣ ΑΠΌΚΤΉΣΉ ΤΌΥ 
ΕΙΣΌΔΉΜΑΤΌΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

●•  ●Δαπάνες για επισκευή κτηρίων, μηχανημάτων, 
εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων

●•  Συνήθεις ετήσιες εισφορές που καταβάλλονται 
από εργοδότη σε εγκεκριμένα ταμεία 

●•  Ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις 
οποιασδήποτε επιχείρησης (επισφαλή χρέη)

• Δαπάνες για επιστημονικές έρευνες 

●•  Δαπάνες για την απόκτηση προνομιών 
ευρεσιτεχνίας ή δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας 

●•  Δωρεές ή συνεισφορές για εκπαιδευτικούς, 
μορφωτικούς ή άλλους φιλανθρωπικούς σκοπούς 
χωρίς περιορισμό 

●•  Δαπάνες μέχρι €1.200 για οικοδομή εμβαδού 
μέχρι 120 τ.μ., μέχρι €1.100 για οικοδομή 
εμβαδού 121-1.000 τ.μ., μέχρι €700 για 
οικοδομή εμβαδού πάνω από 1.000 τ.μ., για 
συντήρηση, διατήρηση ή αποκατάσταση αρχαίου 

μνημείου. Τα πιο πάνω ποσά δίνονται για κάθε 
τετραγωνικό μέτρο εμβαδού της οικοδομής ή του 
αρχαίου μνημείου 

●●•  Τόκοι αναφορικά με την απόκτηση στοιχείου 
ενεργητικού που χρησιμοποιείται στην 
επιχείρηση. Θα παραχωρείται έκπτωση για 
τόκους για απόκτηση μετοχών σε εξ ολοκλήρου 
εξαρτημένη εταιρεία (που πραγματοποιείται μετά 
την 1.1.2012), νοουμένου ότι στα περιουσιακά 
στοιχεία της εξαρτημένης εταιρείας δεν 
περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία που δεν 
χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση (Βλέπετε 
ενότητα ‘ATAD’)

●●•  Εισφορές σε ταμείο το οποίο εγκρίνεται σύμφωνα 
με κανονισμούς για σκοπούς εκπαίδευσης 
και συντήρησης ατόμου το οποίο φοιτά σε 
οποιοδήποτε πανεπιστήμιο, κολλέγιο, σχολή ή 
άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα 

●●•  Έκτακτη εισφορά για εργοδοτούμενους μέχρι το 
έτος 2016 

●●•  Έξοδα για ενοίκια εισπρακτέα 

●●•  Τόκοι για ενοικιαζόμενο υποστατικό 

●●•  Νοητή Έκπτωση Τόκων (ΝΕΤ) επί των κεφαλαίων. 
Ίσχύει από την 1η Ίανουαρίου 2015 (Βλέπετε 
ενότητα ‘NET’).

●•  Οικιακές ή ατομικές δαπάνες, περιλαμβανομένων 
των εξόδων μεταφοράς από τον τόπο διαμονής 
στον τόπο εργασίας

●•  Ενοίκιο οικοδομής η οποία ανήκει και 
χρησιμοποιείται από το πρόσωπο που ασκεί την 
επιχείρηση

●●•  Αμοιβή ή τόκοι επί κεφαλαίου καταβληθέντες 
ή πιστωθέντες στο πρόσωπο που ασκεί την 
επιχείρηση

●●•  Κόστος εμπορευμάτων που αγοράστηκαν από την 
επιχείρηση για προσωπική χρήση

●●•  Δαπάνη ή έξοδο το οποίο δεν δαπανήθηκε για 
απόκτηση του εισοδήματος της

●●•  Ποσό το οποίο χρησιμοποιήθηκε ή προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο

●●•  Δαπάνες που αφορούν βελτιώσεις, μετατροπές ή 
προσθήκες σε κτήρια

●●•  Ποσό το οποίο πρόκειται να ανακτηθεί λόγω 
ασφάλισης ή σύμβασης αποζημίωσης

●●•  Ενοίκιο ή έξοδα επισκευής οικοδομής που δεν 
δαπανήθηκαν για απόκτηση του εισοδήματος

●●•  Φόροι

●●•  Εθελοντικές δαπάνες

●●•  Έξοδα επιχειρηματικής ψυχαγωγίας, 
περιλαμβανομένης και φιλοξενίας οποιουδήποτε 
είδους που γίνονται σε σχέση με την επιχείρηση 
και που υπερβαίνουν το 1% των ακαθάριστων 
εσόδων ή το ποσό των €17.086, οποιοδήποτε 
ποσό είναι μικρότερο

●●•  Έξοδα ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος

●●•  Τόκος που αναλογεί στο κόστος αγοράς ιδιωτικού 
μηχανοκίνητου οχήματος ή οποιουδήποτε άλλου 
περιουσιακού στοιχείου που δεν χρησιμοποιείται 
στην επιχείρηση. Η διάταξη αυτή σταματά να 
εφαρμόζεται μετά την πάροδο επτά ετών από την 
ημερομηνία αγοράς 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 
εισφορές εκπίπτουν μέσα στο έτος στο οποίο 
αυτές καταβάλλονται

●●•  Ζημιά από συναλλαγματικές διαφορές 
(πραγματοποιηθείσες ή μη) εκτός και αν 
προκύπτουν από εμπορία συναλλάγματος ή/και 
από συναλλαγές σε παράγωγα σε ξένο νόμισμα.
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Φόρος Εισοδήματος

Φορολογικοί συντελεστές – φυσικά πρόσωπα Ειδικοί φορολογικοί συντελεστές

Φορολογικοί συντελεστές

Φορολογητέο 
εισόδημα

 Φορολογικός 
συντελεστής

 Ποσό 
φόρου

Συσσωρευμένος 
φόρος

€ % € €

0-19.500 0 0 0

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

60.000 και άνω 35

Για συντάξεις χηρείας που υπερβαίνουν το ποσό των €19.500, ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει να 
φορολογηθεί με συντελεστή  20%, ή δύναται να επιλέξει να φορολογηθεί με τους κανονικούς φορολογικούς 
συντελεστές.

Σύνταξη εξωτερικού:

• Μέχρι €3.420 0%

• Πάνω από €3.420 5%

●•  Το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτάται από πηγές εντός της Δημοκρατίας από μη 
φορολογικό κάτοικο Κύπρου (χωρίς να έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Κύπρο) που 
αφορά 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, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου

●•  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 το οποίο αποκτά οποιοδήποτε άτομο το οποίο δεν είναι κάτοικος 
Κύπρου από την άσκηση στην Κύπρο οποιουδήποτε επαγγέλματος, ή επιτηδεύματος, ή 
από υπηρεσίες ψυχαγωγίας στο κοινό περιλαμβανομένων και ποδοσφαιρικών ομάδων και 
άλλων  αθλητικών αποστολών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου

●•  ●Το ακαθάριστο ποσό οποιονδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άλλων 
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, αποζημίωσης, αντιπαροχής για τεχνική βοήθεια ή άλλου 
εισοδήματος που αποκτάται από πηγές εντός της Κύπρου από πρόσωπο  μη κάτοικο 
Κύπρου, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου

10%

Κέρδη πέραν των €5.000 από παιχνίδια του ΟΠΑΠ και από το Κρατικό Λαχείο 20%

Εταιρικός φόρος 12,5%
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Φόρος Εισοδήματος

ΕΠΙΤΌΚΙΌ 
ΑΝΑΦΌΡΑΣ

ΝΕΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Σημαίνει το επιτόκιο απόδοσης δεκαετούς κυβερνητικού 
ομολόγου του κράτους, στο οποίο επενδύονται τα νέα κεφάλαια, 
αυξημένο κατά τρεις (3) εκατοστιαίες μονάδες, με κατώτατο  όριο 
το επιτόκιο απόδοσης δεκαετούς κυβερνητικού ομολόγου της 
Δημοκρατίας, αυξημένο κατά τρεις (3) εκατοστιαίες μονάδες κατά 
την  31η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του φορολογικού 
έτους.

Σημαίνει κεφάλαια τα οποία έχουν εισαχθεί στην επιχείρηση 
κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015, αλλά τα οποία δεν 
περιλαμβάνουν ποσά που έχουν κεφαλαιοποιηθεί και 
προέρχονται από  επανεκτίμηση κινητών ή ακίνητων αξιών. 
Παλαιά κεφάλαια σημαίνει τα  κεφάλαια που υφίστανται κατά την 
31η Δεκεμβρίου 2014.

Έκπτωση λόγω ζημιάς

Οποιαδήποτε φορολογία έχει επιβληθεί στο εξωτερικό πάνω σε εισόδημα στο οποίο προκύπτει Φόρος 
Εισοδήματος στην Κύπρο, μπορεί να δοθεί ως πίστωση έναντι του κυπριακού φόρου που είναι καταβλητέος 
στην Κύπρο πάνω στο εισόδημα αυτό, ασχέτως εάν υπάρχει συμφωνία με την χώρα αυτή για την αποφυγή 
διπλής φορολογίας.

Νοητή Έκπτωση Τόκων (ΝΕΤ)

Νομικά πρόσωπα (στον ορισμό συμπεριλαμβάνεται και η μόνιμη εγκατάσταση ξένων εταιρειών) μπορούν να 
διεκδικήσουν ΝΕΤ σε νέα κεφάλαια. Η ΝΕΤ είναι ίση με το πολλαπλάσιο του επιτοκίου αναφοράς επί των 
νέων κεφαλαίων τα οποία ανήκουν στην επιχείρηση κατά τη διάρκεια του έτους και που χρησιμοποιούνται 
για τη διεξαγωγή των εμπορικών της δραστηριοτήτων.

Έκπτωση για ξένη φορολογία

Η ΝΕΤ θεωρείται ως τόκος και υπόκειται στους ίδιους περιοριστικούς κανόνες που ισχύουν για τόκους.

Η ΝΕΤ που παραχωρείται σε νέα κεφάλαια δεν μπορεί να υπερβαίνει το  80% του φορολογητέου κέρδους 
προτού αφαιρεθεί η ΝΕΤ. Σε περίπτωση  ζημιών, η ΝΕΤ δεν θα χορηγείται. Ουσιαστικά, η ΝΕΤ δεν μπορεί να 
δημιουργήσει ή να αυξήσει φορολογικές ζημίες.

Οι φορολογούμενοι δύνανται να επιλέξουν για κάθε φορολογικό έτος την αποποίηση ολόκληρης ή μέρους 
της ΝΕΤ.

Γενικά, η ζημιά από μια πηγή εισοδήματος 
συμψηφίζεται με εισοδήματα του έτους από άλλες 
πηγές. Αν μετά το συμψηφισμό υπάρχει ζημιά, 
τότε μεταφέρεται για συμψηφισμό με κέρδη των 
επόμενων 5 ετών.

ΖΉΜΙΕΣ ΠΌΥ ΠΡΌΕΚΥΨΑΝ ΤΌ ΕΤΌΣ 
2013 ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΨΉΦΙΣΤΉΚΑΝ ΜΕ 
ΚΕΡΔΉ  ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΌ ΕΤΌΣ 2018, ΔΕΝ 
ΜΕΤΑΦΕΡΌΝΤΑΙ ΣΤΌ ΕΤΌΣ 2019. 
ΣΤΉΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΉ ΠΌΥ:

●●•  εντός οποιασδήποτε περιόδου τριών ετών υπάρχει 
αλλαγή στην ιδιοκτησία των μετοχών κάποιας 
εταιρείας όσο και ουσιώδης αλλαγή στη φύση της 
επιχειρήσεως της εταιρείας, ή

●●•  αν σε οποιοδήποτε χρόνο αφότου η κλίμακα των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας έχει σμικρυνθεί 
ή γίνει αμελητέα και πριν από οποιαδήποτε 
ουσιώδη επαναδραστηριοποίηση της επιχείρησης 
υπάρξει αλλαγή στην ιδιοκτησία των μετοχών της 
εταιρείας.

Καμιά ζημιά η οποία προέκυψε πριν από την 
αλλαγή της ιδιοκτησίας των μετοχών της εταιρείας 
δε μεταφέρεται στα επόμενα έτη μετά από την 
αλλαγή.

Επιτρέπεται ο συμψηφισμός ζημιών μεταξύ 
εταιρειών του ίδιου συγκροτήματος, αλλά μόνο 
με κέρδη του ίδιου έτους. Οι εταιρείες πρέπει να 
είναι μέλη του ίδιου συγκροτήματος για ολόκληρο 
το φορολογικό έτος. Εταιρεία που ιδρύθηκε από 
τη μητρική της κατά τη διάρκεια του φορολογικού 
έτους, θεωρείται ότι είναι μέλος του ίδιου 
συγκροτήματος για ολόκληρο το υπό αναφορά 
φορολογικό έτος.

ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΌΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΜΕΛΌΣ ΣΥΓΚΡΌΤΉΜΑΤΌΣ ΑΝ:

●●•  η μια εταιρεία είναι κατά 75% εξαρτημένη της 
άλλης, ή

●•  η καθεμιά ξεχωριστά είναι κατά 75% εξαρτημένη 
τρίτης εταιρείας.

Ζημιά που προκύπτει από επιχείρηση προσώπου 
που διεξάγεται στο εξωτερικό μπορεί να 
συμψηφιστεί με κέρδη του ίδιου προσώπου που 
προκύπτει στην Κύπρο.

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.

Από την 1η Ίανουαρίου 2015, οι διατάξεις περί 
συμψηφισμού 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, νοουμένου ότι έχει εξαντλήσει όλες τις 
δυνατότητες συμψηφισμού ή μεταφοράς στο 
κράτος της φορολογικής της κατοικίας ή σε άλλο 
κράτος μέλος όπου εδρεύει ενδιάμεση ιθύνουσα 
εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση οι ζημιές πρέπει 
να υπολογίζονται με βάση τις πρόνοιες του 
φορολογικού νόμου της Κύπρου.
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Ό ΠΕΡΙ ΦΌΡΌΛΌΓΙΑΣ ΤΌΥ ΕΙΣΌΔΉΜΑΤΌΣ ΝΌΜΌΣ 
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΌΠΌΙΉΘΕΙ ΤΌΝ ΙΑΝΌΥΑΡΙΌ ΤΌΥ 2019, 
ΥΙΌΘΕΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΡΌΝΕΙΕΣ ΤΉΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΉΣ ΌΔΉΓΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΉ ΘΕΣΠΙΣΉ ΤΩΝ ΑΚΌΛΌΥΘΩΝ ΚΑΝΌΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΉΣ ΦΌΡΌΑΠΌΦΥΓΉΣ:

•  Γενικό κανόνα απαγόρευσης καταχρήσεων, όπως αυτός πηγάζει από 
την Οδηγία.

●•  Κανόνα περιορισμού των τόκων, σύμφωνα με τον οποίο το υπερβαίνον 
κόστος δανεισμού εκπίπτει κατά τη φορολογική περίοδο στην 
οποία πραγματοποιείται και μόνο έως ποσοστό 30 τοις εκατό των 
κερδών προ τόκων, φόρων, απομείωσης και αποσβέσεων (EBITDA) 
του φορολογουμένου. Ο κανόνας περιορισμού θα εφαρμόζεται στο 
επίπεδο Κυπριακού συγκροτήματος.

•  Κανόνες για την φορολόγηση ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρείών 
(ΕΑΕ). Οι κανόνες θα εφορμόζονται σύμφωνα με τα καθήκοντα των 
σημαινόντων στελεχών που εκτελεί η ελέγχουσα εταιρεία και την αρχή 
του πλήρους ανταγωνισμού.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΉ 
ΌΔΉΓΙΑ ΓΙΑ 
ΤΉ ΘΕΣΠΙΣΉ 
ΚΑΝΌΝΩΝ ΚΑΤΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΌΡΌΑΠΌΦΥΓΉΣ
(ATAD)
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Επιστροφή

Άτομο του οποίου το συνολικό ετήσιο εισόδημα μαζί με τους τόκους δεν ξεπερνά τα €12.000, έχει δικαίωμα 
επιστροφής της εισφοράς που παρακρατήθηκε πέραν του ποσοστού που αντιστοιχεί στο 3%.

Έκπτωση για ξένη φορολογία

Οποιαδήποτε φορολογία έχει επιβληθεί στο εξωτερικό πάνω σε εισόδημα που υπόκειται σε εισφορά για την 
άμυνα, μπορεί να δοθεί ως πίστωση έναντι της εισφοράς που είναι καταβλητέα πάνω στο εισόδημα αυτό, 
ασχέτως αν υπάρχει συμφωνία για την αποφυγή διπλής φορολογίας με τη χώρα αυτή.

ΕΚΤΑΚΤΉ ΑΜΥΝΤΙΚΉ 
ΕΙΣΦΌΡΑ

Συντελεστές

Φυσικά
Πρόσωπα

%

 Άλλα
Πρόσωπα

%

Τόκοι (εξαιρούνται τόκοι που προκύπτουν από τη συνήθη διεξαγωγή 
των δραστηριοτήτων της εταιρείας/προσώπου) 30 30

Μερίσματα που λαμβάνονται από εταιρεία 
η οποία είναι κάτοικος Κύπρου5 17 -

Μερίσματα που λογίζονται ότι λαμβάνονται από εταιρεία η οποία είναι 
κάτοικος Κύπρου 17 17

Μερίσματα που εισπράττονται από το εξωτερικό 17 175

Τόκοι από πιστοποιητικά αποταμιεύσεως και χρεόγραφα αναπτύξεως 
της Κυπριακής  Δημοκρατίας 3 30

Τόκοι που αποκτούν τα ταμεία προνοίας ή το 
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - 3

Ενοίκια (μετά την αφαίρεση 25% έναντι πραγματικών εξόδων)6 3 3

Σημειώσεις:

5  Σε περίπτωση κατά την οποία τα μερίσματα εισπράττονται από εταιρεία η οποία είναι κάτοικος εξωτερικού, τότε τα μερίσματα αυτά απαλλάσσονται 
από την καταβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς. Η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται αν η εταιρεία που καταβάλλει το μέρισμα:  
●• επιδίδεται περισσότερο από 50% σε δραστηριότητες (άμεσα ή έμμεσα) οι οποίες απολήγουν σε εισόδημα από επένδυση, και 
• η επιβάρυνση του αλλοδαπού φόρου πάνω στο εισόδημα της εταιρείας που καταβάλλει το μέρισμα είναι σημαντικά λιγότερη από τη φορολογική 
επιβάρυνση της εταιρείας που λαμβάνει το μέρισμα στην Κύπρο

6 Εταιρείες, συνεταιρισμοί, το κράτος και τοπικές αρχές έχουν υποχρέωση να παρακρατούν έκτακτη αμυντική εισφορά σε ενοίκια καταβλητέα.

Ή ΕΚΤΑΚΤΉ ΑΜΥΝΤΙΚΉ ΕΙΣΦΌΡΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΙΣΌΔΉΜΑΤΑ ΠΌΥ ΛΑΜΒΑΝΌΝΤΑΙ 
Ή ΛΌΓΙΖΌΝΤΑΙ ΌΤΙ ΛΑΜΒΑΝΌΝΤΑΙ ΑΠΌ ΠΡΌΣΩΠΌ ΠΌΥ ΕΙΝΑΙ  ΚΑΤΌΙΚΌΣ ΚΥΠΡΌΥ.
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΌΣΩΠΑ ΕΞΑΙΡΌΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΉΝ ΚΑΤΑΒΌΛΉ ΕΚΤΑΚΤΉΣ ΑΜΥΝΤΙΚΉΣ  
ΕΙΣΦΌΡΑΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΌΥΝ ΚΑΤΌΙΚΙΑ (DOMICILE) ΣΤΉ ΔΉΜΌΚΡΑΤΙΑ.
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Λογιζόμενη διανομή κερδών

Εταιρεία, η οποία είναι κάτοικος Κύπρου, καταβάλλει αμυντική εισφορά 17%7 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 δυο χρόνια. Η λογιζόμενη διανομή γίνεται δύο χρόνια από το τέλος του 
φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται.

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 κτηρίων που πραγματοποιείται 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 σε άτομα μέτοχοι που δεν έχουν κατοικία (domicile) στην Κύπρο.

Άτομο με Kατοικία (domicile) στη Δημοκρατία

ΌΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΑΤΌΜΌ ΠΌΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΌΙΚΙΑ ΚΑΤΑΓΩΓΉΣ (DOMICILE OF ORIGIN) 
ΣΤΉΝ ΚΥΠΡΌ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΌΝΌΙΕΣ ΤΌΥ ΠΕΡΙ ΔΙΑΘΉΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΌΧΉΣ 
ΝΌΜΌΥ, ΕΞΑΙΡΌΥΜΕΝΌΥ:

●●•  Aτόμου που έχει αποκτήσει και διατηρεί κατοικία επιλογής (domicile of choice) εκτός Κύπρου με βάση τις 
πρόνοιες του περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμου, νοουμένου ότι δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Κύπρου 
για οποιαδήποτε περίοδο τουλάχιστον 20 συνεχόμενων ετών πριν από το φορολογικό έτος, ή

●●•  Aτόμου το οποίο δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Κύπρου για περίοδο τουλάχιστον 20 συνεχόμενων ετών 
αμέσως πριν την έναρξη του νόμου (16 Ίουλίου 2015). 

Νοείται ότι οποιοδήποτε άτομο είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου για τουλάχιστον 17 από τα τελευταία 
20 έτη πριν από το φορολογικό έτος θα λογίζεται κάτοικος (domicile) στη Δημοκρατία για σκοπούς Έκτακτης 
Εισφοράς για την Άμυνα ανεξαρτήτως της κατοικίας καταγωγής.

Notes:

7  Το ποσοστό αμυντικής εισφοράς για λογιζόμενα κέρδη του φορολογικού  έτους 2016 που προκύπτουν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 είναι 17%.

Έκτακτη Αμυντική Εισφορά
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Κατώτατο όριο αποδοχών 
αυτοεργοδοτουμένων

ΚΌΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

(ΠΕΡΙΌΔΌ 7/1/2019 - 5/1/2020) 

την εβδομάδα το χρόνο

€ €

Πρόσωπα που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα

• για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 10 χρόνια 385 20.033

•  για χρονική περίοδο που υπερβαίνει τα 10 χρόνια 779 40.520

Πρόσωπα που απασχολούνται στο χονδρικό εμπόριο, κτηματομεσίτες, 
άλλοι επιχειρηματίες 779 40.520

Τεχνίτες 376 19.577

Οικοδόμοι και πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα συναφή προς την 
οικοδομική βιομηχανία 472 24.585 

Πλανόδιοι πωλητές, ταχυδρόμοι, εργάτες συλλογής σκυβάλων, εργάτες 
μεταλλείων, ναύτες, πωλητές, γεωργοί, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, 
αλιείς και συναφή επαγγέλματα

263 13.659 

Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες, τεχνικοί βοηθοί,  συνεργάτες μέσων 
μαζικής επικοινωνίας, οδηγοί  μεταφορικών μέσων, χειριστές εκσκαφέων 
και συναφή επαγγέλματα

376 19.577 

Καθηγητές, δάσκαλοι (πανεπιστημίου, μέσης εκπαίδευσης, δημοτικής 
εκπαίδευσης, προσχολικής ηλικίας, βοηθοί δάσκαλοι και ειδικοί δάσκαλοι)

• για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 10 χρόνια 376 19.577

• για χρονική περίοδο που υπερβαίνει τα 10 χρόνια 753 39.155

Καθαριστές, κλητήρες, φύλακες και καταστηματάρχες 359 18.667

Κρεοπώλες, αρτοποιοί, ζαχαροπλάστες, παρασκευαστές/ συντηρητές 
προϊόντων από κρέας, γάλα, φρούτα, καπνό και συναφή επαγγέλματα 289 15.024 

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

385 20.003

Συντελεστές εισφορών 

%

Αυτοεργοδοτουμένου 15,6

Εργοδοτουμένου 8,3

Εργοδότη 8,3

Συνεισφορά εργοδότη στο Ταμείο Πλεονάζοντος 
Προσωπικού 1,2

Συνεισφορά εργοδότη στο Ταμείο Αρχής Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού 0,5

Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής 2

 

Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής
Ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει εισφορά κοινωνικής συνοχής  2% πάνω στις απολαβές των 
υπαλλήλων που εργοδοτεί δίχως κανένα  περιορισμό ως προς το ύψος των απολαβών.

Ανώτατο όριο αποδοχών

την εβδομάδα το μήνα το χρόνο

€ € €

Εβδομαδιαίοι υπάλληλοι 1.051 54.652

Μηνιαίοι υπάλληλοι 4.554 54.648
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ΓΕΝΙΚΌ ΣΥΣΤΉΜΑ 
ΥΓΕΙΑΣ (ΓΕΣΥ)

ΦΌΡΌΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΌΥΧΙΚΩΝ 
ΚΕΡΔΩΝ

Επιβολή φόρου 

Ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών (ΦΚΚ) επιβάλλεται σε κέρδη που 
προκύπτουν από τη διάθεση:

●•  ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στην Κύπρο 

•  μετοχές εταιρειών των οποίων η ιδιοκτησία συνίσταται και από 
ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στην Κύπρο 

•  μετοχές 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 

•  συμφωνία πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στη Κύπρο.

Εξαιρούνται του ΦΚΚ η διάθεση μετοχών εταιρειών που είναι 
εισηγμένες σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο.

Οποιαδήποτε κέρδη εμπορικού χαρακτήρα που προέρχονται από την 
πώληση μετοχών εταιρείας που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ακίνητη 
ιδιοκτησία στην Κύπρο υπόκεινται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, 
σε περίπτωση που τα εν λόγω κέρδη απαλλάσσονται από το Φόρο 
Εισοδήματος.

Σε περίπτωση πώλησης μετοχών εταιρείας που κατέχει άμεσα ή έμμεσα 
ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο, τα κέρδη που υπόκεινται σε φόρο 
κεφαλαιουχικών κερδών περιορίζονται στην αγοραία αξία της ακίνητης 
ιδιοκτησίας που κατέχει άμεσα ή έμμεσα η εταιρεία της οποίας οι 
μετοχές έχουν πωληθεί.

Σε περίπτωση πώλησης μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων, το προϊόν 
της πώλησης το οποίο υπόκειται σε ΦΚΚ καθορίζεται με βάση την 
αγοραία αξία του ακινήτου κατά την ημερομηνία πώλησης.

ΕΞΑΙΡΌΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΦΚΚ ΚΕΡΔΉ ΑΠΌ ΠΩΛΉΣΉ ΑΚΙΝΉΤΉΣ 
ΙΔΙΌΚΤΉΣΙΑΣ ΠΌΥ ΑΠΌΚΤΑΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ 16 ΙΌΥΛΙΌΥ 2015 
ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΌΥ 2016 ΥΠΌ ΤΉΝ ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΉ ΌΤΙ:

•  η ακίνητη ιδιοκτησία αποτελείται από γη, κτίρια ή γη και κτίρια, και
•  έχει αποκτηθεί από μη συνδεδεμένο πρόσωπο, και
•  δεν έχει αποκτηθεί μέσω ανταλλαγής ή δωρεάς

(1/3/2019 – 
1/3/2020)

1/3/2020 - 
μετέπειτα

(α) Κάθε μισθωτός επί των αποδοχών του 1,70% 2,65%

(β) Κάθε εργοδότης επί των αποδοχών κάθε μισθωτού του 1,85% 2,90%

(γ) Κάθε αυτοτελώς εργαζόμενος επί των αποδοχών του 2,55% 4,0%

(δ) Κάθε συνταξιούχος επί του ποσού της σύνταξης του 1,70% 2,65%

(ε) Κάθε πρόσωπο που κατέχει ή ασκεί οποιοδήποτε αξίωμα επί των 
αποδοχών του 1,70% 2,65%

(στ)
Η Δημοκρατία ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι 
υπεύθυνο για την καταβολή προβλεπόμενων αποδοχών σε 
αξιωματούχο, επί των αποδοχών του

1,85% 2,90%

(ζ) Κάθε εισοδηματίας επί του εισοδήματος του (π.χ. μερίσματα, 
τόκοι, ενοίκια) 1,70% 2,65%

(η)
Το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας επί των αποδοχών και των 
συντάξεων των προσώπων που αναφέρονται στα σημεία (α), (γ), 
(δ) και (ε) 

1,65% 4,70%

Σε περίπτωση όπου το άθροισμα των αποδοχών, συντάξεων και εισοδημάτων του εισφορέα είναι πέραν των 
€180.000 το έτος, εισφορά καταβάλλεται μόνο επί του ποσού των €180.000.

ΌΙ €180.000 ΥΠΌΛΌΓΙΖΌΝΤΑΙ ΑΘΡΌΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΉΝ ΕΞΉΣ ΣΕΙΡΑ:

●●•  Πρώτα οι αποδοχές μισθωτών (α), αυτοτελώς εργαζομένων (γ), αξιωματούχων (ε), οι συντάξεις (δ) και 
τέλος τα μερίσματα/ τόκοι/ ενοίκια και άλλα εισοδήματα (ζ). 

ΑΠΌ ΤΉΝ 1 ΜΑΡΤΙΌΥ 2019 ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΌΓΉ Ή ΕΝΑΡΞΉ ΚΑΤΑΒΌΛΉΣ ΕΙΣΦΌΡΩΝ 
ΣΤΌ ΓΕΣΥ, ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΌΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ. ΌΙ ΣΧΕΤΙΚΌΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΡΌΒΛΕΠΕΤΑΙ 
ΝΑ ΑΥΞΉΘΌΥΝ ΑΠΌ ΤΉΝ 1 ΜΑΡΤΙΌΥ 2020.

ΌΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΙΣΦΌΡΑΣ ΕΧΌΥΝ ΩΣ ΑΚΌΛΌΥΘΩΣ:
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Συντελεστής φόρου και καθορισμός κέρδους

Ο φόρος επιβάλλεται στο καθαρό κέρδος από την πώληση με συντελεστή 20%.

Το καθαρό κέρδος υπολογίζεται αφού αφαιρεθούν από την τιμή πώλησης το μεγαλύτερο του κόστους ή 
της αγοραίας αξίας την 1η Ίανουαρίου 1980, αναπροσαρμοσμένα με την αύξηση λόγω πληθωρισμού. Ο 
πληθωρισμός υπολογίζεται με βάση τον επίσημο Δείκτη Τιμών Λιανικής Πώλησης. Ο δείκτης κατά την 1η 
Ίανουαρίου 1980 ήταν 34,96 (βάση το έτος 2005).

Δια βίου εξαιρέσεις για φυσικά πρόσωπα

Απαλλαγές

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών

€

Για πώληση ιδιοκατοικίας 85.430

Για πώληση γεωργικής γης από γεωργό 25.629

Για άλλες πωλήσεις 17.086

Οι πιο πάνω απαλλαγές περιορίζονται στις €85.430 εφ’ όρου ζωής για  το κάθε φυσικό πρόσωπο.

●●•  Μεταβίβαση λόγω θανάτου

●●•  Δωρεά μεταξύ συγγενών μέχρι τρίτου βαθμού 
συγγένειας

●●•  Δωρεά προς εταιρεία όλοι οι μέτοχοι της οποίας 
είναι μέλη και εξακολουθούν για πέντε χρόνια 
μετά τη δωρεά να είναι μέλη της οικογένειας του 
διαθέτη

●●•  Δωρεά από εταιρεία, της οποίας όλοι οι μέτοχοι 
είναι μέλη της ίδιας οικογένειας, σε μέτοχο της 
όταν το αντικείμενο της δωρεάς αποκτήθηκε 
από την εν λόγω εταιρεία επίσης με δωρεά. Η 
ιδιοκτησία πρέπει να παραμείνει στα χέρια του 
δωρεοδόχου για τουλάχιστο τρία  χρόνια

●●•  Δωρεά στη Δημοκρατία ή σε αρχή τοπικής 
διοίκησης για εκπαιδευτικούς, μορφωτικούς 
ή άλλους φιλανθρωπικούς σκοπούς ή σε 
εγκεκριμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα

●●•  Ανταλλαγή ή πώληση με βάση τους περί 
Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών 
Κτημάτων Νόμους

●●•  Ανταλλαγή όπου οι αξίες των ακινήτων που 
ανταλλάσσονται είναι ίσες μεταξύ τους

●●•  Κέρδη από διάθεση μετοχών εταιρειών που είναι 
εισηγμένες σε οποιοδήποτε Χρηματιστήριο Αξιών

●●•  Κέρδη από τη μεταβίβαση ιδιοκτησίας ή μετοχών 
σε περίπτωση αναδιοργάνωσης εταιρειών.
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Όλική δαπάνη

Το κόστος απόκτησης ή ανάπτυξης των άυλων περιουσιακών στοιχείων  κεφαλαιουχικής φύσεως, θα 
κατανέμεται στη χρονική διάρκεια του άυλου περιουσιακού στοιχείου, με εύλογο τρόπο σύμφωνα με 
αποδεκτές λογιστικές αρχές, με μέγιστη περίοδο τα 20 έτη.

Επιλέξιμα άυλα περιουσιακά στοιχεία

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του νέου καθεστώτος, επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας (όπως ορίζονται στον περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμο), λογισμικά προγράμματα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλα άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι μη-προφανή, χρήσιμα και 
καινοφανή (υπόκεινται σε περαιτέρω κριτήρια). Τονίζεται ότι δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που 
χρησιμοποιούνται για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, όπως εμπορικά σήματα, δεν θεωρούνται ως 
επιλέξιμα άυλα περιουσιακά στοιχεία.

Παλαιό καθεστώς πλαισίου πνευματικής 
ιδιοκτησίας

Το παλαιό καθεστώς πλαισίου πνευματικής ιδιοκτησίας δύναται να εφαρμόζεται για μεταβατική περίοδο 5 
χρόνων από την εφαρμογή του νέου καθεστώτος (1η Ίουλίου 2016 μέχρι 30 Ίουνίου 2021), εάν πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις. Μέχρι τις 30 Ίουνίου 2021 οι φορολογούμενοι θα μπορούν να επωφελούνται 
πλήρως από το παλαιό καθεστώς.

Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος νέων φορολογούμενων στο παλαιό καθεστώς μετά τις 2 Ίανουαρίου 2016, 
εκτός της περίπτωσης που το περιουσιακό στοιχείο αποκτήθηκε πριν τις 30 Ίουνίου 2016 και ικανοποιούνται 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Κάτω από το παλαιό καθεστώς πλαισίου πνευματικής ιδιοκτησίας, το 80% του κέρδους που προκύπτει από 
τη χρήση των άυλων περιουσιακών στοιχείων (περιλαμβανομένων και αποζημιώσεων για παράτυπη χρήση 
τέτοιων στοιχείων), καθώς και το κέρδος από την πώληση τους, λογίζεται ως έξοδο για τον καθορισμό του 
φορολογητέου εισοδήματος. Το κόστος αγοράς άυλων περιουσιακών στοιχείων κεφαλαιουχικής χρήσης 
κατανέμεται εξίσου στη χρονική διάρκεια 5 ετών.

Νέο καθεστώς πλαισίου πνευματικής 
ιδιοκτησίας

Το νέο καθεστώς εφαρμόζεται από την 1η Ίουλίου 2016. Σύμφωνα με τις νέες πρόνοιες οποιαδήποτε 
φορολογικά οφέλη θα πρέπει να συνδέονται με τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης τα οποία έχει υποστεί ο 
φορολογούμενος. Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, θα παραχωρείται φορολογική έκπτωση της τάξεως του 80% 
επί των κερδών που απορρέουν από την επιχειρηματική χρήση του επιλέξιμου άυλου περιουσιακού στοιχειού. 
Ο φορολογούμενος δικαιούται να επιλέξει να μη διεκδικήσει την έκπτωση ή να διεκδικήσει μέρος αυτής.

ΤΑ ΚΕΡΔΉ ΠΌΥ ΠΛΉΡΌΥΝ ΤΙΣ ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΚΕΡΔΉ) ΥΠΌΛΌΓΙΖΌΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΉΣ:

Σημειώνεται ότι έξοδα έρευνας και ανάπτυξης η οποία ανατίθεται σε συνδεδεμένα πρόσωπα, δεν θα 
θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες.

Επιλέξιμα κέρδη = (Επιλέξιμες δαπάνες + Πρόσθετη δαπάνη) x Ολικό εισόδημα
 Ολική δαπάνη

ΦΌΡΌΛΌΓΉΣΉ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΌΚΤΉΣΙΑΣ

Ό ΠΕΡΙ ΦΌΡΌΛΌΓΙΑΣ ΤΌΥ ΕΙΣΌΔΉΜΑΤΌΣ ΝΌΜΌΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΌ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΠΛΑΙΣΙΌΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΌΚΤΉΣΙΑΣ. ΌΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΧΌΥΝ ΩΣ ΑΚΌΛΌΥΘΩΣ:
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ΕΤΉΣΙΌ ΤΕΛΌΣ ΠΡΌΣ 
ΕΦΌΡΌ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΌΣΉΜΑ

ΕΓΓΡΑΦΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΦΌΡΌΣ ΑΚΙΝΉΤΉΣ 
ΙΔΙΌΚΤΉΣΙΑΣ 

ΑΠΌΔΕΙΞΕΙΣ:

Ποσά πάνω από €4 7 σεντ

ΣΥΜΒΌΛΑΙΑ:

Contract value Stamp duty

€1-€5.000 Μηδέν

€5.001-€170.000 €1,50 για κάθε €1.000 ή μέρος των 
€1.000

πάνω από €170.000 €2 για κάθε €1.000 ή μέρος των €1.000 

Χωρίς καθορισμένο ποσό €35 

 

Απαλλάσσονται από την καταβολή τελών χαρτοσήμου συναλλαγές στο  πλαίσιο αναδιοργάνωσης εταιρειών.

ΌΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΌ ΜΉΤΡΩΌ ΤΌΥ ΕΦΌΡΌΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΠΌΧΡΕΌΥΝΤΑΙ 
ΣΤΉΝ ΚΑΤΑΒΌΛΉ ΕΤΉΣΙΌΥ ΤΕΛΌΥΣ ΥΨΌΥΣ €350.

●●•  Το ετήσιο τέλος καταβάλλεται μέχρι τις 30 Ίουνίου κάθε έτους

●●•  Για συγκροτήματα εταιρειών το συνολικό τέλος περιορίζεται σε €20.000

●●•  Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του οφειλόμενου τέλους, επιβάλλεται επιβάρυνση 10% αν η 
καταβολή γίνει εντός 2 μηνών, ενώ  αν καταβληθεί εντός πέντε μηνών υπόκειται σε πρόσθετη επιβάρυνση  
ύψους 30%

●●•  O Έφορος Εταιρειών δύναται να διαγράψει μια εταιρεία σε περίπτωση που η εταιρεία δεν πληρώσει το 
ετήσιο τέλος εντός ενός έτους από την ημερομηνία οφειλής.

ΕΓΓΡΑΦΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΕΝΉΣ ΕΥΘΥΝΉΣ:

Εγγραφή Κυπριακής Εταιρείας                                                     

Ονομαστικό Κεφάλαιο
Σταθερό δικαιώμα €105 όπου καταβάλλεται κατά 

την εγγραφή της εταιρείας.

Εκδοθέν Μετοχικό Κεφάλαιο
Δεν υφίσταται πληρωτέο δικαίωμα κεφαλαίου εαν οι μετοχές εκδίδονται 
στην ονομαστική τους αξία.  Εαν οι μετοχές εκδίδονται  υπερ το άρτιο, 

υφύσταται σταθερό δικαίωμα των €20. 

Πρόσθετες Αυξήσεις του Μετοχικού 
Κεφαλαίου 

Ονομαστικό Κεφαλαίο
Δεν υφύσταται πληρωτέο δικαίωμα κεφαλαίου κατά 

την αύξηση του ονομαστικού κεφαλαίου.

Εκδοθέν Μετοχικό Κεφάλαιο
Υφύσταται σταθερό δικαίωμα €20 για κάθε παραχώρηση μετοχών, είτε οι 

μετοχές αυτές εκδίδονται στην ονομαστική τους αξία ή υπέρ το άρτιο.
ΑΠΌ ΤΌ 2017 ΚΑΤΑΡΓΉΘΉΚΕ Ό ΦΌΡΌΣ ΑΚΙΝΉΤΉΣ ΙΔΙΌΚΤΉΣΙΑΣ.
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΚΤΉΜΑΤΌΛΌΓΙΌΥ

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΉ 
ΔΑΝΕΙΩΝ

Μεταβιβαστικά

Κατά τη μεταβίβαση ενός τίτλου, τα μεταβιβαστικά τέλη είναι πληρωτέα από τον εκδοχέα. Tα μεταβιβαστικά 
τέλη υπολογίζονται πάνω στην εκτιμημένη αξία γης και κτιρίων κατά την ημέρα της μεταβίβασης ή σε 
περίπτωση που η ιδιοκτησία πωλείται σε προγενέστερη ημερομηνία και το συμβόλαιο πώλησης έχει 
κατατεθεί στο Κτηματολόγιο στην τιμή εκτίμησης κατά την ημερομηνία του Συμβολαίου.

ΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΑ ΤΕΛΉ ΕΙΝΑΙ ΠΛΉΡΩΤΕΑ ΒΑΣΉ ΤΩΝ ΠΙΌ ΚΑΤΩ ΠΌΣΌΣΤΩΝ:

  Αξία κατά τεμάχιο  Συντελεστής  Δικαιώματα Συσσωρευμένα 
Δικαιώματα

€ % € €

0 - 85.000 3 2.550 2.550

85.001-170.000 5 4.250 6.800

Over 170.000 8   

Τα μεταβιβαστικά τέλη μειώνονται κατά 50% για αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας.

Δεν καταβάλλονται μεταβιβαστικά τέλη όταν η ακίνητη ιδιοκτησία που  μεταβιβάζεται υπόκειται σε 
Φ.Π.Α.

Υποθηκευτικά

Σε περίπτωση αναδιοργανώσεων εταιρειών, οι μεταβιβάσεις ακίνητης  ιδιοκτησίας δεν υπόκεινται σε 
μεταβιβαστικά ή υποθηκευτικά δικαιώματα.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΉ σημαίνει την άμεση ή έμμεση 
διάθεση και μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας καθώς 
και μεταβίβαση δικαιωμάτων δυνάμει πωλητηρίου 
εγγράφου κατατεθειμένου στο Τμήμα Κτηματολογίου 
και Χωρομετρίας, μεταξύ ενός ή περισσοτέρων 
δανειοληπτών και/ή οφειλετών και/ή εγγυητών 
σχετικά με την ίδια πιστωτική διευκόλυνση  ή χορήγηση 
ή οφειλή και ενός ή περισσότερων δανειστών, 
που πραγματοποιούνται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2019 και αποσκοπεί στη μείωση ή εξόφληση των 
πιστωτικών διευκολύνσεων ή χορηγήσεων ή οφειλών 
που χορηγήθηκαν προς δανειολήπτες από έναν ή 
περισσότερους δανειστές.

Για την μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας καθώς 
και μεταβίβαση δικαιωμάτων δυνάμει πωλητηρίου 
εγγράφου κατατεθειμένου στο Τμήμα Κτηματολογίου 
και Χωρομετρίας, μεταξύ ενός ή περισσοτέρων 
δανειοληπτών και/ή οφειλετών και/ή εγγυητών και 
ενός ή περισσοτέρων μη συνδεδεμένων προσώπων, η 
πιστωτική διευκόλυνση ή χορήγηση ή οφειλή πρέπει 
να θεωρείται μη εξυπηρετούμενη χορηγία κατά ή 
πριν την 31η Δεκεμβρίου 2015, όπως ο όρος αυτός 
ερμηνεύεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.

ΔΑΝΕΙΣΤΉΣ σημαίνει αδειοδοτημένο πιστωτικό 
ίδρυμα.

ΔΑΝΕΙΌΛΉΠΤΉΣ σημαίνει πρόσωπο που 
συμβλήθηκε με τον δανειστή.

ΤΙΜΉ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΉΣ σημαίνει την τιμή 
στην οποία ακίνητη ιδιοκτησία μεταβιβάζεται 
στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης όπως καθορίστηκε 
μετά από  συμφωνία μεταξύ του δανειστή και του 
δανειολήπτη.

●●•  Δεν καταβάλλεται οποιοσδήποτε φόρος 
κεφαλαιουχικών κερδών για κέρδος που 
προκύπτει από τη διάθεση ιδιοκτησίας στα πλαίσια 
οποιασδήποτε άλλης αναδιάρθρωσης

●●•  Κανένα τέλος ή δικαίωμα δεν επιβάλλεται ή 
εισπράττεται, σε περίπτωση μεταβίβασης και 
εγγραφής ακίνητης περιουσίας επ’ ονόματι του 
δανειστή στα πλαίσια αναδιάρθρωσης

●●•  Οποιοδήποτε όφελος, πλεόνασμα ή κέρδος 
προσώπου που προκύπτει  στα πλαίσια 
αναδιάρθρωσης απαλλάσσεται από το φόρο 
εισοδήματος

●●•  Ουδέν όφελος, πλεόνασμα, κέρδος ή ζημιά 
προσώπου που προκύπτει στα πλαίσια 
αναδιάρθρωσης, λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς 
καθορισμού του φορολογητέου εισοδήματος του 
εν λόγω προσώπου με βάση τον υπολογισμό της 
εξισωτικής κατάστασης

●●•  Δεν καταβάλλεται έκτακτη εισφορά για 
λογιζόμενη διανομή μερίσματος σχετικά με 
λογιστικό κέρδος το οποίο προκύπτει στα πλαίσια 
αναδιάρθρωσης 

●●•  Οι συμβάσεις, υποθήκες ή τα άλλα έγγραφα 
που καταρτίζονται στα πλαίσια αναδιάρθρωσης 
ή σε περίπτωση μελλοντικής επαναγοράς της 
ενυπόθηκης εξασφάλισης από τον δανειολήπτη 
που είχε αποξενωθεί ως αποτέλεσμα 
αναδιάρθρωσης ανεξαρτήτως του χρόνου που 
αυτό θα συμβεί, απαλλάσσονται από τέλος 
Χαρτοσήμου, μέχρι του ποσού των υφιστάμενων 
κατά το χρόνο της αναδιάρθρωσης οφειλών

●●•  Σε περίπτωση κατά την οποία ακίνητο αποκτάται 
από το δανειστή στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης, 
οποιοδήποτε εμπράγματο βάρος βαρύνει το εν 
λόγω ακίνητο μεταφέρεται επί του συγκεκριμένου 
ακινήτου κατά τη  μεταβίβαση από το δανειολήπτη 
στο δανειστή.

Σε περίπτωση διάθεσης ή κατοχής για 
ιδία χρήση ακίνητης ιδιοκτησίας  από το 
δανειστή, η οποία αποκτήθηκε στα πλαίσια 
αναδιάρθρωσης, για  σκοπούς φορολόγησης 
του δανειστή, το κόστος κτήσης θεωρείται η 
τιμή αναδιάρθρωσης και το προϊόν διάθεσης 
μειώνεται με οποιοδήποτε  ποσό επιστρέφεται 
στο δανειολήπτη.
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ΦΌΡΌΣ ΠΡΌΣΤΙΘΕΜΕΝΉΣ 
ΑΞΙΑΣ

Εφαρμογή
Κάθε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό της Δημοκρατίας υπόκειται σε κυπριακό 
Φ.Π.Α., όταν αποτελεί φορολογητέα συναλλαγή, από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο στα πλαίσια άσκησης 
οικονομικής δραστηριότητας. Επιπλέον, Φ.Π.Α. επιβάλλεται στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών στο 
εσωτερικό της Δημοκρατίας από νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σε υπηρεσίες που λαμβάνονται από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που προέρχονται εκτός Κύπρου, καθώς 
και επί της εισαγωγής αγαθών από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, ανεξάρτητα από την τη ιδιότητα 
του εισαγωγέα. Συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρια πρέπει να πληρούνται για τις ως άνω συναλλαγές.

Συντελεστές

O%

Εξαγωγές, προμήθειες από το εξωτερικό για διαμεσολάβηση σε εισαγωγές/εξαγωγές στην/από την 
Κύπρο, διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές προσώπων και αγαθών και συνδεόμενες 
υπηρεσίες (εξαιρούνται οι ενδοκοινοτικές μεταφορές αγαθών), υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων, 
παραδόσεις αγαθών που προορίζονται να τοποθετηθούν σε Αποθήκες Αρχής Λιμένων/Τελωνείου/ 
αποταμίευσης/ ελεύθερες ζώνες ή τελωνειακό καθεστώς/ καθεστώς προσωρινής εισαγωγής 
ή διαμετακόμισης, παραδόσεις αγαθών που προορίζονται να ενσωματωθούν σε εξέδρες 
γεωτρήσεων, παραδόσεις αγαθών μετά την εισαγωγή τους αλλά πριν τον εκτελωνισμό τους

5%

Παραδόσεις ζωοτροφών, περιλαμβανομένων των τροφών για πτηνά και ψάρια, λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων, παραδόσεις φέρετρων, υγραερίου σε κυλίνδρους, εφημερίδων, περιοδικών, 
βιβλίων και παρόμοιων προϊόντων, παραδόσεις διαφόρων αγαθών για χρήση από άτομα με ειδικές 
ανάγκες, παραδόσεις τροφίμων περιλαμβανομένων και ποτών για κατανάλωση από ανθρώπους 
εκτός από οινοπνευματώδη ποτά, (μπύρα, κρασί) και αναψυκτικά, παραδόσεις φαρμάκων που 
χρησιμοποιούνται για τη θεραπευτική αγωγή, την πρόληψη ασθενειών και για σκοπούς ιατρικούς 
ή κτηνιατρικούς σκοπούς, παραδόσεις εμβολίων για την ιατρική και τη κτηνιατρική, υπηρεσίες 
γραφείων κηδειών, υπηρεσίες οδοκαθαρισμού, αποκομιδής και ανακύκλωσης απορριμμάτων, εκτός 
από αυτές που παρέχονται από Δημόσιες Αρχές, υπηρεσίες συγγραφέων, συνθετών ή καλλιτεχνών 
και τα δικαιώματα τους, υπηρεσίες κομμωτικής, υπηρεσίες ανακαίνισης και επισκευής ιδιωτικών 
κατοικιών (υπόκεινται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις), μεταφορά προσώπων και των αποσκευών 
τους από αστικά και αγροτικά λεωφορεία με κόμιστρα, υπηρεσίες επισιτισμού από σχολικές 
καντίνες, αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας για σκοπούς ιδιοκατοίκησης (υπό προϋποθέσεις)

9%

Υπηρεσίες εστιατορίου και εστίασης που συνίστανται στην παράδοση παρασκευασμένων 
ή μη παρασκευασμένων τροφίμων ή ποτών ή και των δύο για ανθρώπινη κατανάλωση, 
περιλαμβανομένων των αναψυκτικών, οινοπνευματωδών ποτών, (μπύρας και κρασιού), διαμονή 
σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της 
παροχής καταλύματος διακοπών, μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους με ταξί, θαλάσσια 
εγχώρια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους

19% Όλες οι παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, εκτός αν φορολογούνται με συντελεστές 0%, 
5%, 9% ή εξαιρούνται
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Εξαιρέσεις
●●•  Ενοίκια (υπόκεινται σε νομοθετικές προϋποθέσεις σχετικά με τη μίσθωση ακίνητης περιουσίας για 

επιχειρηματικούς σκοπούς)

●●•  Παραδόσεις ακίνητης ιδιοκτησίας (εκτός οι πωλήσεις «νέων κτηρίων» και η μεταβίβαση μη ανεπτυγμένης 
οικοδομήσιμη γη η οποία προορίζεται για την ανέγερση μιας ή περισσότερων κατασκευών στα πλαίσια 
άσκησης οικονομικής δραστηριότητας) (εξαιρούνται οι πωλήσεις «νέων κτηρίων»)

●●•  Ασφαλιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

●●•  Ίατρικές υπηρεσίες

●●•  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

Εγγραφή στο Σύστημα Intrastat
Υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα τα οποία πραγματοποιούν αποκτήσεις αγαθών στην Κύπρο από άλλα 
κράτη μέλη των οποίων η αξία υπερβαίνει τις € 160.000 για το έτος 2019, έχουν υποχρέωση για εγγραφή 
στο σύστημα Intrastat, για αφίξεις και υποβολή μηνιαίων ηλεκτρονικών δηλώσεων Intrastat για αφίξεις. 
Υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα τα οποία πραγματοποιούν αποστολές αγαθών από την Κύπρο προς άλλα 
κράτη μέλη των οποίων η αξία υπερβαίνει τις €55.000 για το έτος 2019, έχουν υποχρέωση για εγγραφή στο 
σύστημα Intrastat, για αποστολές και υποβολή μηνιαίων ηλεκτρονικών δηλώσεων Intrastat για αποστολές.

Εγγραφή

Ή ΕΓΓΡΑΦΉ ΣΤΌ ΜΉΤΡΩΌ Φ.Π.Α. ΕΙΝΑΙ ΥΠΌΧΡΕΩΤΙΚΉ:

●●●●•  στο τέλος οποιουδήποτε μήνα, αν η αξία των φορολογητέων συναλλαγών (συναλλαγές με συντελεστές 0% 
ή/και 5% ή/και 9% ή/και 19%) κατά την περίοδο των προηγούμενων 12 μηνών έχει υπερβεί τα €15.600, ή

●●•  σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι η αξία των φορολογητέων 
συναλλαγών κατά την περίοδο των τριάντα ημερών που αρχίζει από αυτό το χρονικό σημείο θα υπερβεί τα 
€15.600, ή

●●•  σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, αν υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο πραγματοποιεί συναλλαγές με άλλα 
υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα σε άλλα κράτη μέλη, ή

●●•  στο τέλος οποιουδήποτε μήνα, αν η συνολική αξία των αποκτήσεων από όλα τα κράτη μέλη κατά την 
δωδεκάμηνη περίοδο που αρχίζει την 1η Ίανουαρίου του έτους έχουν υπερβεί το όριο των €10.251,61 ή 
υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι κατά την διάρκεια των τριάντα ημερών από οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο η αξία των αποκτήσεων του προσώπου αυτού θα υπερβεί τις €10.251,61, ή

●●•  αν οποιοδήποτε πρόσωπο πραγματοποιεί πωλήσεις από απόσταση στην Κύπρο (πωλήσεις από πρόσωπο 
σε άλλο κράτος μέλος σε μη εγγεγραμμένα πρόσωπα στην Κύπρο) αν κατά την δωδεκάμηνη περίοδο που 
αρχίζει την 1η Ίανουαρίου του έτους η αξία των πωλήσεων του από απόσταση υπερβεί τις €35.000.

Εγγραφή στο Σύστημα VIES
Υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα τα οποία πραγματοποιούν παραδόσεις αγαθών ή/και υπηρεσιών σε πρόσωπα 
εγγεγραμμένα στο μητρώο ΦΠΑ άλλου κράτους μέλους έχουν την υποχρέωση εγγραφής στο σύστημα VIES 
και υποβολής μηνιαίων ηλεκτρονικών δηλώσεων VIES (Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας).

Εθελοντική Εγγραφή
Πρόσωπο που έχει επιχειρηματική εγκατάσταση στην Κύπρο ή ο συνήθης τόπος διαμονής του είναι η Κύπρος 
και πραγματοποιεί: φορολογητέες συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν το όριο εγγραφής, ή συναλλαγές 
εκτός της Κύπρου που θα ήταν φορολογητέες αν πραγματοποιούνταν εντός της Κύπρου, ή εξαιρούμενες 
συναλλαγές με δικαίωμα έκπτωσης, έχει δικαίωμα εθελοντικής εγγραφής.

Βασικές αρχές διεκδίκησης Φ.Π.Α.
Υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα εγγεγραμμένα στο μητρώο Φ.Π.Α. έχουν δικαίωμα διεκδίκησης όλου του 
φόρου εισροών που αφορά φορολογητέες παραδόσεις αγαθών ή/και υπηρεσιών, αλλά δεν μπορούν να 
διεκδικήσουν φόρο εισροών που αφορά εξαιρούμενες συναλλαγές ή συναλλαγές εκτός αντικειμένου του 
Φ.Π.Α. 

Φόρος εισροών που αναλογεί στις παραδόσεις που πραγματοποιούνται εκτός Κύπρου οι οποίες θα ήταν 
φορολογητέες αν πραγματοποιούνταν στην Κύπρο, εκπίπτει. Επιπρόσθετα, φόρος εισροών που αναλογεί 
στις ασφαλιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μπορεί να διεκδικηθεί υπό την προϋπόθεση ότι οι εν 
λόγω υπηρεσίες παρέχονται σε πρόσωπα που ανήκουν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φ.Π.Α. που δεν εκπίπτει
●●•  έξοδα επιχειρηματικής ψυχαγωγίας και φιλοξενίας σε πρόσωπα που δεν είναι υπάλληλοι της επιχείρησης

●●•  αγορά/ενοικίαση/εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου μέχρι εννέα θέσεων.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
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Φ.Π.Α./ INTRASTAT/ VIES Ήμερολόγιο Φ.Π.Α. Επί ακίνητης ιδιοκτησίας 

ΑΠΌ ΤΉΝ 1 ΙΑΝΌΥΑΡΙΌΥ 2019:

•  Για σκοπούς ίσης μεταχείρισης, η μακροχρόνια μίσθωση μέσω της ουσιαστικής μεταβίβασης του 
δικαιώματος επί της ακίνητης ιδιοκτησίας στον μισθωτή ώστε να μπορεί να τη διαθέτει ως κύριος αποτελεί 
παράδοση αγαθού που υπόκειται σε Φ.Π.Α. 19% (υπό προϋποθέσεις). 

ΑΠΌ ΤΙΣ 2 ΙΑΝΌΥΑΡΙΌΥ 2018:

•  Η μεταβίβαση μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμη γη η οποία προορίζεται για την ανέγερση μιας ή 
περισσότερων κατασκευών στα πλαίσια άσκησης οικονομικής δραστηριότητας υπόκειται σε Φ.Π.Α. 19%

●•  Απόδοση Φ.Π.Α. Με την μέθοδο της αντιστροφής χρέωσης στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου ή/και 
αναγκαστικής μεταβίβασης προς στον δανειστή.

ΑΠΌ ΤΙΣ 13 ΝΌΕΜΒΡΙΌΥ 2017:

Η μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας, εκτός κατοικιών, σε υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα για σκοπούς άσκησης 
φορολογητέας οικονομικής δραστηριότητας υπόκειται σε Φ.Π.Α. 19%, εκτός εάν ο εκμισθωτής έχει επιλέξει 
με βάση σχετικές προϋποθέσεις την αμετάκλητη μη επιβολή Φ.Π.Α. στον μισθωτή.

Επίλυση διαφορών Φ.Π.Α. 

Από το 2017, πέρα από την υποβολή ενστάσεων στον Έφορο και το Διοικητικό Δικαστήριο, 
οι φορολογούμενοι μπορούν να παραπέμπουν τις  διαφορές τους και στο Εφοριακό Συμβούλιο.

Επερχόμενες Τροποποιήσεις Φ.Π.Α. εντός 2019

Εντός του 2019 αναμένονται νομοθετικές τροποποιήσεις ΦΠΑ με τις σημαντικότερες να επικεντρώνονται:

•  Στη φορολογική μεταχείριση ΦΠΑ για κουπόνια στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΦΠΑ.

•  Σε διάφορες επικαιροποιήσεις οι οποίες αποσκοπούν σε ένα πιο απλό και δίκαιο σύστημα ΦΠΑ.

 Οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται  όπως παρακολουθούν τις συνεχείς εξελίξεις αναφορικά με τη νομοθεσία 
ΦΠΑ καθώς και τις ευρύτερες φορολογικές επικαιροποιήσεις.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Ημερομηνία Υποχρέωση Έντυπο  Επιβαρύνσεις

Μέχρι τις 10 του δεύτερου 
μήνα μετά το τέλος της 
περιόδου

Υποβολή δήλωσης 
Φ.Π.Α. και πληρωμή 
οφειλόμενου Φ.Π.Α.

 Φ.Π.Α. 4 1,2

Μέχρι τις 10 του μήνα, μετά το 
τέλος του μήνα που η δήλωση 
αναφέρεται

Υποβολή δήλωσης 
Intrastat

INTRASTAT 1.1 3,4

INTRASTAT 1.2 3,4

Μέχρι τις 15 του μήνα, μετά το 
τέλος του μήνα που ο πίνακας 
αναφέρεται

Υποβολή 
Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Ενδοκοινοτικών 
Παραδόσεων Αγαθών και 

Υπηρεσιών

VIES 1  5,6

1.  Η μη έγκαιρη υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. συνεπάγεται την επιβολή επιβάρυνσης €51. Από 2 Μαϊου 
2017, η υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ μπορεί να γίνει μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του συστήματος 
ΤaxisNet. 

2.   Η μη έγκαιρη καταβολή του οφειλόμενου Φ.Π.Α. συνεπάγεται την επιβολή επιβάρυνσης 10% του 
οφειλόμενου ποσού και τόκου προς 2%8 ετήσια πάνω στο οφειλόμενο Φ.Π.Α. και την επιβάρυνση (ο 
τόκος υπολογίζεται για ολόκληρους μήνες που έχουν συμπληρωθεί).

3.   Η μη έγκαιρη υποβολή δήλωσης Intrastat συνεπάγεται την επιβολή επιβάρυνσης €15 για κάθε δήλωση 
Intrastat.

4.   Η παράλειψη, άρνηση, καθυστέρηση υποβολής δήλωσης Intrastat πέραν της περιόδου των 30 ημερών 
αποτελεί ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε πρόστιμο μέχρι €2.562.

5.   Η μη έγκαιρη υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES) συνεπάγεται την επιβολή επιβάρυνσης €50 
για κάθε πίνακα.

6.   Η παράλειψη υποβολής Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES) που συνεχίζεται αποτελεί ποινικό αδίκημα και  
σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε πρόστιμο μέχρι €850.

Σημειώσεις:

8  0 τόκος υπερημερίας όπως καθορίστηκε από τον Υπουργό Οικονομικών ανέρχεται από 1.1.19 στο 2%  (3,5% για τα έτη  2018, 2017, 4% για τα έτη 
2015 και 2016, 4,5% για το έτος 2014, 4,75% για το έτος 2013, 5% για τα έτη 2011-2012, 5,35% για το έτος 2010, 8% για τα έτη 2007-2009, 
προηγουμένως 9%).
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ΣΥΣΤΉΜΑ ΦΌΡΌΥ 
ΧΩΡΉΤΙΚΌΤΉΤΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΤΌ ΣΥΣΤΉΜΑ ΦΌΡΌΥ ΧΩΡΉΤΙΚΌΤΉΤΑΣ ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΌ ΙΔΙΌΚΤΉΤΉ, 
ΝΑΥΛΩΤΉ Ή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΠΛΌΙΩΝ Ό ΌΠΌΙΌΣ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΔΡΑΣΤΉΡΙΌΤΉΤΕΣ. ΚΑΘΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΌΣ ΙΔΙΌΚΤΉΤΉΣ, ΝΑΥΛΩΤΉΣ Ή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉΣ 
ΠΛΌΙΌΥ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΌ ΣΥΣΤΉΜΑ ΦΌΡΌΥ ΧΩΡΉΤΙΚΌΤΉΤΑΣ, ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΌ 
ΦΌΡΌ ΕΙΣΌΔΉΜΑΤΌΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΌΥΣ ΔΡΑΣΤΉΡΙΌΤΉΤΩΝ, ΌΠΩΣ:

•  Έσοδα που προκείπτουν από την λειτουργία επιλέξιμων πλοίων τα οποία απασχολούνται σε επιλέξιμη 
ναυτιλιακή δραστηριότητα ή έσοδα που προέρχονται απο την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πληρώματος και/ή 
υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης σε επιλέξιμο πλοίο

•  Πώληση επιλέξιμου πλοίου ή μεριδίου σε επιλέξιμο πλοίο 
•  Πώληση μετοχών σε πλοιοκτήτρια εταιρεία
•  Τραπεζικοί τόκοι σε κεφάλαιο κίνησης ή έσοδα από ναυτιλία, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο κεφάλαιο κίνησης 

ή τα έσοδα από ναυτιλία χρησιμοποιούνται για την πληρωμή εξόδων τα οποία προκύπτουν στο επιλέξιμο 
πρόσωπο από επιλέξιμη δραστηριότητα

•  Μερίσματα που καταβάλλονται άμεσα ή έμμεσα και προέρχονται από τέτοια κέρδη που αναφέρονται πιο πάνω.

Φορολογική Διαχείριση
Επιλέξιμοι ιδιοκτήτες, ναυλωτές ή διαχειριστές επιλέξιμων αλλοδαπών πλοίων υποβάλλουν την φορολογική 
δήλωση φόρου χωρητικότητας και πληρώνουν τον φόρο χωρητικότητας μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους 
(για την προηγούμενη χρονιά). Για παράδειγμα για το φορολογικό έτος 2018 η υποβολή της φορολογικής 
δήλωσης και η πληρωμή του φόρου χωρητικότητας πρέπει να γίνει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Επιλέξιμοι ιδιοκτήτες Κυπριακών πλοίων υποβάλλουν την φορολογική δήλωση φόρου χωρητικότητας και 
πληρώνουν τον φόρο χωρητικότητας μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους (για το τρέχον έτος). Για παράδειγμα για 
το φορολογικό έτος 2019 η πληρωμή του φόρου χωρητικότητας πρέπει να γίνει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019.

Συντελεστές
Μονάδες καθαρής χωρητικότητας Τιμή ανά 100 μονάδες καθαρής χωρητικότητας

 Ίδιοκτήτες/ναυλωτές πλοίων  Διαχειριστές 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

Πάνω από 40.000 €7,30 1,83

Κάθε εναπομένουσα χωρητικότητα μικρότερη από 100 μονάδες καθαρής χωρητικότητας θα πρέπει να 
χρεώνεται αναλογικά.

Εισαγωγή
Ο τομέας της διαχείρισης κεφαλαίων έχει γίνει 
ένας από τους πιο δυναμικούς τομείς της εγχώριας 
οικονομίας της Κύπρου, ενώ όλο και περισσότεροι 
διαχειριστές κεφαλαίων επιλέγουν την Κύπρο ως 
έδρα των δραστηριοτήτων τους.

Τα δύο βασικότερα επενδυτικά οχήματα τα οποία 
χρησιμοποιούνται από τους διαχειριστές κεφαλαίων 
για την υλοποίηση των σχετικών επενδύσεων τους 
είναι οι ΟΕΕ και οι ΟΣΕΚΑ.

ΌΕΕ
Οι ΟΕΕ χρησιμοποιούνται από τους διαχειριστές 
κεφαλαίων για τη συγκέντρωση κεφαλαίων από 
αριθμό επενδυτών, με σκοπό την επένδυση τους 
σύμφωνα με καθορισμένη επενδυτική πολιτική 
προς όφελος αυτών των επενδυτών. Ο νόμος 
που διέπει τους ΟΕΕ, ο οποίος τροποποιήθηκε 
πρόσφατα, προβλέπει:

Α. Τρεις τύπους ΌΕΕ:

•  Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων με 
Περιορισμένο Αριθμό Προσώπων

•  Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων με 
Απεριόριστο Αριθμό Προσώπων, και

•  Καταχωρισμένος Οργανισμός Εναλλακτικών 
Επενδύσεων

Β. Τρεις μορφές ΌΕΕ:

• Αμοιβαίο Κεφάλαιο

•  Εταιρεία Επενδύσεων (σταθερού ή μεταβλητού 
κεφαλαίου), και

•  Ετερόρρυθμος Συνεταιρισμός (με ή χωρίς 
ξεχωριστή νομική προσωπικότητα)

ΌΣΕΚΑ
Οι ΟΣΕΚΑ χρησιμοποιούνται για τη συλλογική 
επένδυση σε μεταβιβάσιμες κινητές αξίες ή/και σε 
άλλα ευχερώς ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά 
μέσα.

Ο νόμος που διέπει τους ΟΣΕΚΑ, προβλέπει δύο 
μορφές ΟΣΕΚΑ:

• Αμοιβαίο Κεφάλαιο

•  Εταιρεία Επενδύσεων (μεταβλητού κεφαλαίου)

Φορολόγηση 
Επενδυτικών Ταμείων
Επενδυτικά ταμεία εταιρικής μορφής που θεωρούνται 
κάτοικοι για φορολογικούς σκοπούς στην Κύπρο 
υπόκεινται στις κανονικά ισχύουσες διατάξεις της 
Κυπριακής φορολογικής νομοθεσίας.

Κύριες φορολογικές 
επιπτώσεις της 
δημιουργίας 
και λειτουργίας 
Επενδυτικών Ταμείων
•  Η διάθεση, εξαγορά, εξόφληση ή μεταβίβαση των 

μετοχών/μονάδων ενός Επενδυτικού Ταμείου 
εξαιρείται από την πληρωμή τέλους χαρτοσήμου.

•  Οι τόκοι που εισπράττονται από Επενδυτικά Ταμεία 
θεωρούνται εμπορικοί τόκοι και φορολογούνται 
ως εταιρικό εισόδημα στο 12,5% (δεν εφαρμόζεται 
Έκτακτη Αμυντική Εισφορά.) Η εφαρμογή της 
Νοητής Έκπτωσης για τόκους (ΝΕΤ) είναι διαθέσιμη 
στα Επενδυτικά Ταμεία (Παρακαλώ ανατρέξτε στην 
ενότητα για τη ΝΕΤ).

ΌΡΓΑΝΙΣΜΌΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΌΕΕ) ΚΑΙ ΌΡΓΑΝΙΣΜΌΙ ΣΥΛΛΌΓΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΉΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΌΣΕΚΑ)
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ΕΚΘΕΣΉ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 
(COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING) 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΚΑΝΌΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΌΙΚΉΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΌΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ 
ΧΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΣΣΌΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΌΒΑΛΛΌΝΤΑΙ ΣΤΌ ΤΜΉΜΑ ΦΌΡΌΛΌΓΙΑΣ ΑΠΌ 
ΌΜΙΛΌΥΣ ΠΌΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΕΦΌΣΌΝ ΤΑ ΕΤΉΣΙΑ ΕΣΌΔΑ ΤΌΥ ΕΝΌΠΌΙΉΜΕΝΌΥ 
ΌΜΙΛΌΥ ΞΕΠΕΡΝΌΥΝ ΤΑ 750 ΕΚΑΤΌΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΤΑ ΤΌ ΛΌΓΙΣΤΙΚΌ ΕΤΌΣ ΠΌΥ ΠΡΌΉΓΕΙΤΑΙ 
ΤΌΥ ΛΌΓΙΣΤΙΚΌΥ ΕΤΌΥΣ ΥΠΌΒΌΛΉΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΌΠΩΣ ΑΠΌΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΌΠΌΙΉΜΕΝΕΣ 
ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΌΥ ΓΙΑ ΤΌ ΕΝ ΛΌΓΩ ΛΌΓΙΣΤΙΚΌ ΕΤΌΣ ΠΌΥ ΠΡΌΉΓΕΙΤΑΙ. Ή 
ΕΚΘΕΣΉ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΜΠΌΡΕΙ ΝΑ ΥΠΌΒΛΉΘΕΙ ΑΠΌ: 

•  Κάθε τελική μητρική οντότητα ενός ομίλου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων που είναι φορολογικός κάτοικος στην 
Κύπρο, αναφορικά με το λογιστικό έτος υποβολής εκθέσεων εντός 12 μηνών από την τελευταία μέρα του 
λογιστικού έτους υποβολής εκθέσεων του ομίλου, ή

•  Κάθε παρένθετη μητρική οντότητα ενός ομίλου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων που είναι φορολογικός κάτοικος 
Κύπρου και έχει οριστεί από τον όμιλο Πολυεθνικών Εταιρειών ως η μοναδική αντικαταστάτρια  της τελικής 
μητρικής οντότητας για να υποβάλει την έκθεση ανα χώρα  αναφορικά με το λογιστικό έτος υποβολής εκθέσεων 
εντός 12 μηνών από την τελευταία μέρα του λογιστικού έτους υποβολής εκθέσεων του ομίλου.

Η προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης με το Τμήμα Φορολογίας είναι 12 μήνες από τη λήξη της σχετικής 
λογιστικής περιόδου (π.χ. για τους ομίλους με ετήσιο τέλος 31η Δεκεμβρίου 2018, η προθεσμία υποβολής είναι 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019).

Υποχρέωση κοινοποίησης
Η ετήσια κοινοποίηση θα πρέπει να κατατεθεί στο Τμήμα Φορολογίας μέχρι την τελευταία ημέρα του φορολογικού 
έτους στο οποίο αναφέρεται η έκθεση ανά χώρα από τις ακόλουθες εταιρείες:

i.  Εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και ενεργούν ως τελικές μητρικές οντότητες, επιβεβαιώνοντας 
ότι είναι η εταιρεία που θα υποβάλει την έκθεση ανά χώρα εκ μέρους του Ομίλου,

ii.  Εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και ενεργούν ως παρένθετες μητρικές οντότητες 
επιβεβαιώνοντας ότι υποβάλλουν την έκθεση ανά χώρα εκ μερους του Ομίλου, 

iii.  Συνιστώσες οντότητες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και επιβεβαιώνουν την ταυτότητα και την 
φορολογική κατοικίας της εταιρείας που υποβάλει την έκθεση εκ μερους του Ομίλου.

Η υποβολή της κοινοποίησης για τα έτη 2017 και μετά, πρέπει να υποβληθεί μέχρι την τελευταία ημέρα του 
λογιστικού έτους που εχει ο Όμιλος και γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της κυβερνητικής διαδικτυακής πύλης ονόματι 
Αριάδνη. Η εγγραφή στην Αριάδνη είναι διαδικασία που γίνεται μόνο μια φορά για την δημιουργία προφίλ της 
εταιρείας και γίνεται για κάθε εταιρεία ξεχωριστά (δηλαδή οι εταιρείες δεν μπορούν να υποβάλουν από κοινού μια 
ενιαία κοινοποίηση).

•  Μερίσματα που λαμβάνονται από Επενδυτικά 
Ταμεία σε γενικές γραμμές απαλλάσσονται από την 
επιβολή φορολογίας νοουμένου ότι πληρούνται 
οι όροι απαλλαγής που προβλέπονται στη σχετική 
νομοθεσία (Παρακαλώ ανατρέξτε στην ενότητα για 
το Φόρο Εισοδήματος).

•  Κέρδη που προκύπτουν από την πώληση/εξαγορά 
των μετοχών/μονάδων ενός Επενδυτικού Ταμείου 
εξαιρούνται από το Φόρο Εισοδήματος και δεν 
υπόκεινται σε Φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών, 
δεδομένου ότι το Επενδυτικό Ταμείο δεν κατέχει 
άμεσα ή έμμεσα ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο.

•  Δεν παρακρατείται φόρος σε κέρδη που 
διανέμονται σε επενδυτές που δεν θεωρούνται 
φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου ή σε εταιρείες που 
θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Φόρος 
με συντελεστή 17% πρέπει να παρακρατείται κατά 
τη διανομή κερδών σε άτομα που είναι φορολογικοί 
κάτοικοι Κύπρου και που έχουν κατοικία (domicile) 
στην Κύπρο (Παρακαλώ ανατρέξτε στην ενότητα 
για την Έκτακτη Αμυντική Εισφορά).

Τα επενδυτικά ταμεία που δεν έχουν εταιρική μορφή 
γενικά θεωρούνται «διαφανή» για φορολογικούς 
σκοπούς. Πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στη φορολογική 
νομοθεσία που σχετίζονται με τα Επενδυτικά Ταμεία:

•  Μερίσματα που λογίζονται ως εισπρακτέα από 
επενδυτές που είναι φορολογικοί κάτοικοι 
Κύπρου και έχουν κατοικία (domicile) στην Κύπρο 
υπόκεινται σε Έκτακτη Αμυντική Εισφορά με 
φορολογικό συντελεστή 17% (σε αντίθεση με 3% 
που εφαρμοζόταν προηγουμένως).

•  Δεν θεωρείται ότι προκύπτει μόνιμη εγκατάσταση 
στην Κύπρο λόγω επένδυσης μη φορολογικού 
κάτοικου Κύπρου σε Κυπριακό Επενδυτικό Ταμείο 
που θεωρείται διαφανές για φορολογικούς 
σκοπούς ή λόγω διαχείρισης Επενδυτικού Ταμείου 
εγκατεστημένου εκτός της Κύπρου από πρόσωπο 
που είναι κάτοικος Κύπρου.

•   Κάθε τμήμα ΟΕΕ ή οργανισμός συλλογικών 
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) θεωρείται 
ξεχωριστό πρόσωπο για φορολογικούς σκοπούς.

Φορολόγηση 
μεταβλητής 
αμοιβής ατόμου από 
δημιουργίας υπεραξίας 
(carried interest )
Με την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένα 
κριτήρια, εργαζόμενοι που δεν ήταν φορολογικοί 

κάτοικοι Κύπρου πριν από την έναρξη της 
απασχόλησής τους στην Κύπρο σε εταιρεία 
διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων ή σε` 
Επενδυτικό Ταμείο που διαχειρίζεται εσωτερικά 
τις επενδύσεις του, έχουν τη δυνατότητα να 
φορολογούνται με ποσοστό 8% επί της μεταβλητής 
αμοιβής, αντί των κανονικών συντελεστών 
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που 
κυμαίνονται από μηδέν έως 35%. Ωστόσο, υπάρχει 
ελάχιστη φορολογική υποχρέωση ύψους € 10.000 
ετησίως. Αυτός ο ειδικός τρόπος φορολόγησης 
επιτρέπεται για περίοδο 10 ετών.

Φορολογική 
Μεταχείριση ΦΠΑ
•   Το εισόδημα αμοιβαίων κεφαλαίων, όπως 

ΟΕΕ, από μετοχές, χρεόγραφα  απαλλάσσεται 
από το ΦΠΑ. Η φορολογική μεταχείριση ΦΠΑ 
του εισοδήματος των Εναλλακτικών Ταμείων  
εξαρτάται από τη φύση και τα χαρακτηριστικά 
των συναλλαγών που πραγματοποιούνται.

•  Τα Ταμεία που επενδύουν σε ακίνητα, με 
εισόδημα από εμπορικές μισθώσεις ή πωλήσεις, 
ενδέχεται να αποδίδουν ΦΠΑ αναλόγως της 
φύσης του ακινήτου και τη ταυτότητα του 
πελάτη τους.

•  Σύμφωνα με καθοδήγηση του Τμήματος 
Φορολογίας, οι υπηρεσίες διαχείρισης 
(συμπεριλαμβανομένου καθορισμένων 
υποβοηθητικών διοικητικών υπηρεσιών και 
μάρκετινγκ) που παρέχονται σε συγκεκριμένα 
Επενδυτικά Ταμεία απαλλάσσονται από το ΦΠΑ. 
Απαλλαγής ΦΠΑ τυγχάνουν και ορισμένες 
υπηρεσίες που ανατίθενται σε τρίτα μέρη για 
διεκπεραίωση.

•  Το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών 
από παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης χρήζει 
προσοχής, δεδομένου του περιορισμού 
έκπτωσης του ΦΠΑ ακόμα και στις περιπτώσεις 
που οι παρεχόμενες υπηρεσίες προορίζονται για 
Επενδυτικά Ταμεία εκτός ΕΕ. Εξίσου προσοχής 
τυγχάνει το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ 
εισροών των Επενδυτικών Ταμείων, καθώς 
ποσοστό ανάκτησης ΦΠΑ μπορεί να υφίσταται, 
αναλόγως των πηγών εισοδήματος και του 
τρόπου λειτουργίας του κάθε Ταμείου.
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ΚΑΝΌΝΕΣ ΤΕΚΜΉΡΙΩΣΉΣ 
ΤΙΜΩΝ ΕΝΔΌΌΜΙΛΙΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
(TRANSFER PRICING)

Country-by-Country Reporting

Δευτεροβάθμια / τοπική υποβολή

Συνιστώσες εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και που δεν είναι ούτε η τελική μητρική εταιρεία 
ούτε η παρένθετη μητρική εταιρεία ενός ομίλου Πολυεθνικών Εταιρειών θα πρέπει να εξετάσουν δευτερεύουσες / 
τοπικές υποχρεώσεις υποβολής τους στην Κύπρο για περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ίανουαρίου 2017.

Ισοδύναμη υποβολή

Για περιόδους που ξεκινούν από την 1η Ίανουαρίου 2017 και μετα, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η τελική 
μητρική οντότητα δεν παρείχε για οποιοδήποτε λόγο όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες στην Συνιστώσα οντότητα 
για την υποβολή της έκθεσης ανα χώρα, η Συνιστώσα οντότητα υποχρεούται να υποβάλει ισοδύναμη έκθεση ανα 
χώρα και να ενημερώσει τις κυπριακές αρχές ότι η τελική μητρική εταιρεία απέτυχε να παρέχει όλες τις απαραίτητες 
διαθέσιμες πληροφορίες.

Κυρώσεις

Ή ΜΉ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΉ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΥΠΌΒΌΛΉΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΜΠΌΡΕΙ ΝΑ ΌΔΉΓΉΣΕΙ ΣΕ 
ΌΠΌΙΌΔΉΠΌΤΕ ΑΠΌ ΤΑ ΑΚΌΛΌΥΘΑ:

•  πρόστιμο μέχρι 10.000 ευρώ στις περιπτώσεις που η αναφέρουσα οντότητα ομίλου πολυεθνικών 
επιχειρήσεων που έχει τη φορολογική της κατοικία στη Δημοκρατία, παραλείπει ή αρνείται να υποβάλει 
έκθεση ανά χώρα με βάση τις πρόνοιες του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου (Ανταλλαγή 
Πληροφοριών) στα πλαίσια της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή 
Εκθέσεων ανά Χώρα.

•  πρόστιμο μέχρι 5.000 ευρώ σε περιπτώσεις που η Συνιστώσα οντότητα ομίλου πολυεθνικών επιχειρήσεων 
που έχει τη φορολογική της κατοικία στη Δημοκρατία παραλείπει ή παραβιάζει τις πρόνοιες του περί 
Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου (Ανταλλαγή Πληροφοριών) στα πλαίσια της Πολυμερούς 
Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα Διατάγματος του 2017 
που αφορούν την κοινοποίηση για σκοπούς υποβολής έκθεσης ανά χώρα.

•  πρόστιμο μέχρι 1.500 ευρώ σε περιπτώσεις που η αναφέρουσα οντότητα παραβιάζει την υποχρέωση να 
διατηρεί όλα τα απαραίτητα βιβλία, έγγραφα και αρχεία, όπως αυτά προβλέπονται στο περί Βεβαιώσεως και 
Εισπράξεως Φόρων Νόμο (Ανταλλαγή Πληροφοριών)  στα πλαίσια της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων 
Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα.

•  πρόστιμο μέχρι 500 ευρώ σε οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να παράσχει στον Έφορο Φορολογίας 
πρόσβαση σε πληροφορίες για σκοπούς ελέγχου της ορθότητας και πληρότητας τους από τον Έφορο 
Φορολογίας, όπως προβλέπεται στο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο (Ανταλλαγή 
Πληροφοριών) στα πλαίσια της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή 
Εκθέσεων ανά Χώρα.

•  πρόστιμο μέχρι 20.000 ευρώ σε οποιοδήποτε πρόσωπο για συνεχής παραβάσεις ή η μη καταβολή τυχόν 
προστίμων που επιβάλλονται.

Δάνεια ή προκαταβολές σε μετρητά 
χρηματοδοτούμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα

Βάσει των οδηγιών που δόθηκαν από το Τμήμα Φορολογίας (Ερμηνευτική Εγκύκλιο 3, η οποία εκδόθηκε 
την 30ή Ίουνίου 2017), τα φορολογούμενα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να τεκμηριώνουν τις τιμές 
των ενδοομιλικών χρηματοδοτικών συναλλαγών τους μέσω της κατάρτισης ενός Φακέλου Τεκμηρίωσης 
ενδοομιλικών συναλλαγών.

Η Εγκύκλιος τέθηκε σε ισχύ από την 1ή Ίουλίου 2017 και αντικαθιστά το φορολογικό καθεστώς του 
ελάχιστου περιθωρίου κέρδους, το οποίο εφαρμόζονταν μέχρι και την 30ή Ίουνίου 2017. Η Εγκύκλιος 
παρέχει, μεταξύ άλλων, επιπλέον οδηγίες σχετικά με την επιχειρηματική υπόσταση των εταιρειών και 
την υποχρέωση τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του 
ΟΟΣΑ, καθώς επίσης και ως προς το υποχρεωτικό περιεχόμενο του Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών 
συναλλαγών

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της Εγκυκλίου, ο όρος ‘ενδοομιλικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές’ 
αναφέρεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με την παροχή δανείων ή προκαταβολών σε μετρητά 
σε συνδεδεμένες εταιρείες, τα οποία φέρουν (ή θα έπρεπε να φέρουν) τόκο και χρηματοδοτούνται από 
χρηματοπιστωτικά ή άλλα μέσα, όπως ομόλογα, ιδιωτικά δάνεια, προκαταβολές σε μετρητά και τραπεζικά 
δάνεια. Η Εγκύκλιος δεν καλύπτει δάνεια χρηματοδοτούμενα από ίδια κεφάλαια.

Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών πρέπει να καταρτίζεται από εξειδικευμένο πρόσωπο 
το οποίο κατέχει άδεια να ενεργεί ως ελεγκτής σύμφωνα με τον περί Εταιριών Νόμο της Κύπρου και 
υποχρεούται να διεκπεραιώνει έλεγχο διασφάλισης της ποιότητας της ανάλυσης που περιλαμβάνεται στον 
Φάκελο Τεκμηρίωσης 

Διεύρυνση κανόνων και υποχρεώσεων 
τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

Η Κύπρος αναμένεται να εφαρμόσει ένα διευρυμένο νομοθετικό πλαίσιο Transfer Pricing εντός του 2019, το 
οποίο θα βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ, και θα καλύπτει όλο το φάσμα των ενδοομιλικών 
συναλλαγών. Περαιτέρω, αναμένεται η υποχρέωση τεκμηρίωσης μέσω της προετοιμασίας Βασικού Φακέλου 
και Εγχώριου Φακέλου (σύμφωνα με τις προτάσεις της Δράσης 13 του Σχεδίου BEPS του ΟΟΣΑ).
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ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΠΌΦΥΓΉΣ 
ΔΙΠΛΉΣ ΦΌΡΌΛΌΓΙΑΣ

Εισπρακτέα στην Κύπρο

Μερίσματα Τόκοι Δικαιώματα

% % %
Αίγυπτος 15 15 10
Αιθιοπία 5 5 5
Αρμενία 0/5 5 5
Αυστρία 10 0 0
Βέλγιο 10/15 0/10 0
Βουλγαρία 5/10 0/7 10
Γαλλία 10/15 0/10 0/5
Γερμανία 5/15 0 0
Γεωργία 0 0 0
Γκέρνσεϊ 0 0 0
Δανία 0/15 0 0
Δημοκρατία της Σλοβακίας 10 10 5
Ελβετία 0/15 0 0
Ελλάδα 25 10 0/5
Εσθονία 0 0 0
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 0 0 0
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 5/15 0/10 0
Ηνωμένο Βασίλειο 0/15 10 0/5
Ινδία 10 0/10 10
Ιράν 5/10 5 6
Ιρλανδία 0 0 0/5
Ισλανδία 5/10 0 5
Ισπανία 0/5 0 0
Ιταλία 15 10 0
Καναδάς 15 0/15 0/10
Κατάρ 0 0 5
Κίνα 10 10 10
Κουβέιτ 0 0 5
Λετονία 0/10 0/10 0/5
Λευκορωσία 5/10/15 5 5
Λίβανος 5 5 0
Λιθουανία 0/5 0 5
Λουξεμβούργο 0/5 0 0
Μάλτα 0 0/10 10
Μαυρίκιος 0 0 0
Μαυροβούνιο 10 10 10
Μολδαβία 5/10 5 5
Μπαρμπάντος 0 0 0
Μπαχρέιν 0 0 0
Νορβηγία 0/15 0 0
Νότιος Αφρική 5/10 0 0
Ουγγαρία 5/15 0/10 0
Ουκρανία 5/15 2 5/10
Πολωνία 0/5 5 5
Πορτογαλία 10 10 10
Ρουμανία 10 0/10 0/5
Ρωσία 5/10 0 0
Σαν Μαρίνο 0 0 0
Σερβία 10 10 10
Σεϋχέλλες 0 0 5
Σιγκαπούρη 0 7/10 10
Σλοβενία 5 5 5
Σουηδία 5/15 0/10 0
Συρία 0/15 0/10 10/15
Ταϊλάνδη 10 10/15 5/10/15
Τζέρσεϊ 0 0 0
Τσεχική Δημοκρατία 0/5 0 10
Φινλανδία 5/15 0 0
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ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΠΌΦΥΓΉΣ 
ΔΙΠΛΉΣ ΦΌΡΌΛΌΓΙΑΣ

Πληρωτέα από την Κύπρο 

Δικαιώματα8

%
Αζερμπαϊτζάν 0
Αίγυπτος 10
Αιθιοπία 5
Αρμενία 5
Αυστρία 0
Βέλγιο 0
Βουλγαρία 10
Γαλλία 0/5
Γερμανία 0
Γεωργία 0
Γκέρνσεϊ 0
Δανία 0
Δημοκρατία της Σλοβακίας 0/5
Ελβετία 0
Ελλάδα 0/5
Εσθονία 0
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 0
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 0
Ηνωμένο Βασίλειο 0/5
Ινδία 10
Ιράν 6
Ιρλανδία 0/5
Ισλανδία 5
Ισπανία 0
Ιταλία 0
Καναδάς 0/10
Κατάρ 5
Κίνα 10
Κιργιστάν 0
Κουβέιτ 5
Λετονία 0/5
Λευκορωσία 5
Λίβανος 0
Λιθουανία 5
Λουξεμβούργο 0
Μάλτα 10
Μαυρίκιος 0
Μαυροβούνιο 10
Μολδαβία 5
Μπαρμπάντος 0
Μπαχρέιν 0
Νορβηγία 0
Νότιος Αφρική 0
Ουγγαρία 0
Ουζμπεκιστάν 0
Ουκρανία 5/10
Πολωνία 5
Πορτογαλία 10
Ρουμανία 0/5
Ρωσία 0
Σαν Μαρίνο 0
Σερβία 10
Σεϋχέλλες 5
Σιγκαπούρη 10
Σλοβενία 5
Σουηδία 0
Συρία 10/15
Ταϊλάνδη 5/10/15
Τατζικιστάν 0
Τζέρσεϊ 0
Τουρκμενιστάν 0
Τσεχική Δημοκρατία 10
Φινλανδία 0
Χώρες χωρίς συμφωνία 0/5/10

Σημειώσεις:
8  Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου για πληρωμή μερισμάτων και τόκων σε μη κάτοικους Κύπρου. 
  Δεν υπάρχει παρακράτηση όταν το δικαίωμα εκχωρείται για χρήση εκτός Κύπρου.
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ΦΌΡΌΛΌΓΙΚΌ 
ΉΜΕΡΌΛΌΓΙΌ

Ημερομηνία Υποχρέωση Έντυπο Επιβαρύνσεις

31 Ίανουαρίου Υποβολή Δήλωσης Λογιζόμενης Διανομής Μερίσματος ΤΦ623 6, 7

28 Φεβρουαρίου

Επιλέξιμοι ιδιοκτήτες, ναυλωτές ή διαχειριστές επιλέξιμων αλλοδαπών 
πλοίων πρεπει να υποβάλλουν την φορολογική δήλωση φόρου 
χωρητικότητας και να πληρώσουν τον φόρο χωρητικότητας για την 
προηγούμενη χρονιά.

MS TT 2 
A/B/C 13

31 Μαρτίου 

Υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας (ηλεκτρονική υποβολή) ΤΦ4 1, 6

Υποβολή Φορολογικής Δήλωσης, λογαριασμών και πρόσθετων πληροφοριών 
από φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν ελεγμένους λογαριασμούς 
(ηλεκτρονική υποβολή)

 ΤΦ1 1, 6

Επιλέξιμοι ιδιοκτήτες Κυπριακών πλοίων υποβάλλουν την φορολογική 
δήλωση φόρου χωρητικότητας και πληρώνουν τον φόρο χωρητικότητας για 
το τρέχον έτος.

MS TT 8 
(A) 13

30 Ίουνίου 

Πληρωμή του οφειλόμενου φόρου του προηγούμενου έτους από φυσικά 
πρόσωπα χωρίς υποχρέωση ετοιμασίας ελεγμένων λογαριασμών αλλά με 
υποχρέωση έκδοσης τιμολογίων, αποδείξεων κλπ

 - 4

Πληρωμή Αμυντικής Εισφοράς για τα εισοδήματα από ενοίκια του πρώτου 
εξαμήνου  ΤΦ601 2

Καταβολή ετησίου τέλους ύψους €350 στον Έφορο Εταιρειών

Βλέπετε 
ενότητα 

‘Ετήσιο Τέλος 
προς Έφορο 
Εταιρειών’

31 Ίουλίου

Υποβολή Δήλωσης Προσωρινής Φορολογίας για το τρέχον έτος ΤΦ6 3(α)

Υποβολή Φορολογικής Δήλωσης από φυσικά πρόσωπα (ηλεκτρονική 
υποβολή) ΤΦ1 1, 6

Υποβολή Δήλωσης Εργοδότη (ηλεκτρονική υποβολή) ΤΦ7 6 

Πληρωμή πρώτης δόσης του φόρου με βάση τη Δήλωση Προσωρινής 
Φορολογίας - 3(β)

1 Αυγούστου Πληρωμή του οφειλόμενου φόρου του προηγούμενου έτους ΤΦ158 4

30 Σεπτεμβρίου
Υποβολή Φορολογικής Δήλωσης από φυσικά πρόσωπα χωρίς υποχρέωση 
ετοιμασίας ελεγμένων λογαριασμών αλλά με υποχρέωση έκδοσης 
τιμολογίων και αποδείξεων κλπ (ηλεκτρονική υποβολή)

ΤΦ1 1,6

31 Δεκεμβρίου 

Υποβολή αναθεωρημένης Δήλωσης Προσωρινής Φορολογίας για το τρέχον 
έτος, αν θεωρηθεί αναγκαίο  ΤΦ6 3(α)

Πληρωμή δεύτερης δόσης του φόρου με βάση τη Δήλωση Προσωρινής 
Φορολογίας - 3(β)

Πληρωμή Αμυντικής Εισφοράς για τα εισοδήματα από ενοίκια του δεύτερου 
εξαμήνου  ΤΦ601 2

Ημερομηνία Υποχρέωση Έντυπο Επιβαρύνσεις

Μέχρι το τέλος του 
επόμενου μήνα

Πληρωμή φόρου που αποκόπηκε από τις απολαβές εργοδοτουμένων ΤΦ61 5

Πληρωμή αμυντικής εισφοράς και εισφοράς στο ΓεΣΥ που παρακρατήθηκε 
από μερίσματα, τόκους και ενοίκια ΤΦ601 2

Πληρωμή κοινωνικών ασφαλίσεων και εισφορών στο ΓεΣΥ που αποκόπηκαν 
από τις απολαβές προσωπικού

Y.K.A. 
2-002 8

Εντός 30 ημερών Πληρωμή Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών - 7

Εντός 60 ημερών 

Εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο: Κάθε εταιρεία έχει υποχρέωση να 
υποβάλει σχετική ειδοποίηση γιο εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο και να 
εξασφαλίσει Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας αμέσως μετά την σύσταση 
της στην Κύπρο ή σε περίπτωση εταιρείας που συστάθηκε εκτός Κύπρου, 
αμέσως μετά την εγγραφή της σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο ή 
αμέσως μετά που γίνεται φορολογικός κάτοικος Κύπρου

ΤΦ2001 9

Εντός 60 ημερών Κοινοποίηση αλλαγών των στοιχείων του Φορολογικού Μητρώου 
(π.χ εγγεγραμμένο γραφείο, δραστηριότητες, ελεγκτές) ΤΦ2003 10

Στο τέλος της 
λογιστικής περιόδου

Πρέπει να διενεργείται καταγραφή αποθεμάτων ετησίως από εταιρείες που 
διατηρούν εμπορικά αποθέματα - 11

Εντός του χρονικού 
πλαισίου που 
καθορίζεται από τις 
φορολογικές αρχές

Υποβολή πληροφοριών που ζητούνται γραπτώς από τις φορολογικές αρχές - 12

Μέχρι το τέλος της 
λογιστικής περιόδου Υποβολή γνωστοποίησης για σκοπούς  Έκθεσης ανα Χώρα' -

Βλέπετε 
ενότητα 

‘Έκθεση ανά 
Χώρα'

Εντός 12 μηνών 
μετα το τέλος της 
λογιστικής περιόδου

Λήξη προθεσμίας για την υποβολή Έκθεσης ανα Χώρα των Ομίλων με 
συνολικά ενοποιημένα έσοδα άνω των 750.000.000 Ευρώ

Στο τέλος κάθε 
τριμήνου

Ειδικός φόρος επιβάλλεται πάνω σε καταθέσεις που διατηρούνται σε 
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στη Δημοκρατία, και το ποσό του 
ειδικού φόρου δηλώνεται μετά από υπολογισμό που γίνεται από το ίδιο το 
πιστωτικό ίδρυμα κατά το τέλος κάθε τριμήνου σε ποσοστό 0,0375% επί των 
συνολικών καταθέσεων του πιστωτικού ιδρύματος, ως αυτές είχαν κατά το 
τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Μέχρι τις 10 του 
δεύτερου μήνα 
μετά το τέλος της 
περιόδου Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. και πληρωμή οφειλόμενου Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.  4

Έως τις 10 
του μηνός που 
ακολουθεί την 
περίοδο του ΦΠΑ

INTRASTAT 
1.1

Βλέπετε 
ενότητα ‘Φόρος 

Προστιθέ-
μενης Αξίας’

Υποβολή δήλωσης Intrastat INTRASTAT 
1.2

Μέχρι τις 15 του 
μήνα, μετά το τέλος 
του μήνα που ο 
πίνακας αναφέρεται

Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών 
και Υπηρεσιών VIES 1
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ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

1.  Σε πρόσωπο που αρνείται, παραλείπει η 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.  Για εισοδήματα από ενοίκια, επιβάλλεται τόκος προς 2%9 ετήσια από την πρώτη μέρα μετά τη λήξη 
του εξαμήνου (ο τόκος υπολογίζεται ημερήσια). Σε περίπτωση αμυντικής εισφοράς που παρακρατείται 
από ενοίκια, μερίσματα και εισοδήματα από τόκους, ο τόκος επιβάλλεται από το τέλος του μηνά που 
ακολουθεί τον μήνα που αφορούν (ο τόκος υπολογίζεται σε ημερήσια βάση).  Επιπρόσθετα, σε περίπτωση 
καθυστερημένης πληρωμής, επιβάλλεται 5% χρηματική επιβάρυνση επί του οφειλόμενου φόρου. 
Εκπρόθεσμη πληρωμή φόρου άμυνας η οποία αφορά περίοδο ενοικίασης μετά από την 1.7.11, έχει ως 
αποτέλεσμα την επιβολή επιβάρυνσης €100.

3. (α)  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.

3. (β)  Αν οποιαδήποτε δόση προσωρινής φορολογίας δεν πληρωθεί μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία, τότε 
επιβάλλεται τόκος 2%9 ετήσια. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής, επιβάλλεται 5% 
χρηματική επιβάρυνση στον οφειλόμενο φόρο.

4.  Αν ο φόρος δεν πληρωθεί μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία, τότε επιβάλλεται τόκος προς 2%9 ετήσια 
(ο τόκος υπολογίζεται για ολόκληρους μήνες που έχουν συμπληρωθεί). Σε περίπτωση καθυστερημένης 
πληρωμής, επιβάλλεται 5% χρηματική επιβάρυνση στον οφειλόμενο φόρο. Στην περίπτωση που 
παρέλθουν δύο μήνες από τη συμπλήρωση της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας καταβολής του 
οφειλόμενου φόρου και η παράλειψη συνεχίζεται, το πρόσωπο υπόκειται σε επιπλέον χρηματική 
επιβάρυνση 5% επί του οφειλόμενου φόρου

5.  Επιβάλλεται τόκος προς 2%9 ετήσια από τη λήξη της προθεσμίας και πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 1% για 
κάθε μήνα για τον οποίο καθυστερεί η καταβολή του φόρου (ο τόκος υπολογίζεται για ολόκληρους μήνες 
που έχουν συμπληρωθεί).

6.  Η μη έγκαιρη υποβολή δήλωσης συνεπάγεται την επιβολή επιβάρυνσης €100. Εάν η φορολογική δήλωση 
για ένα συγκεκριμένο χρόνο ζητηθεί γραπτώς από τον Φόρο Εισοδήματος και δεν υποβληθεί εντός της 
προθεσμίας που έχει δοθεί, επιβάλλεται επιβάρυνση €200 για κάθε ειδοποίηση που εκδίδεται.

7.  Επιβάλλεται τόκος 2%9 ετήσια από την ημερομηνία που οφείλεται. Σε περίπτωση καθυστερημένης 
πληρωμής, επιβάλλεται 5% χρηματική επιβάρυνση στον οφειλόμενο φόρο.

8.  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 φόρου.

9.  Εκπρόθεσμη εγγραφή με το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, έχει ως επακόλουθο την επιβολή επιβάρυνσης 
€100.

10.  Εκπρόθεσμη ενημέρωση αλλαγών στον Φόρο Εισοδήματος έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή 
επιβάρυνσης €100. Η επιβάρυνση ισχύει για κάθε αλλαγή για την οποία δεν γίνεται ενημέρωση.

11.  Μη καταγραφή αποθεμάτων έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή επιβάρυνσης €100

12.  Εκπρόθεσμη υποβολή πληροφοριών που έχουν ζητηθεί από το Τμήμα Φορολογικών Προσόδων, έχει ως 
αποτέλεσμα την επιβολή επιβάρυνσης €200.

13.  Σε περίπτωση μη έγκυρης καταβολής , το πλοίο υπόκειται σε επιπλέον επιβάρυνση κατά 10%  ετησίως 
επί του οφειλόμενου φόρου χωρητικότητάς για κάθε έτος της καθυστέρησης ή μέρος αυτού, μέχρι την 
τελική αποπληρωμή του οφειλόμενου φόρου.

Σημειώσεις:
9  0 τόκος υπερημερίας όπως καθορίστηκε από τον Υπουργό Οικονομικών ανέρχεται από 1.1.19 στο 2% (3,5% για τα έτη 2017-2018, 4% για τα έτη 
2015 και 2016, 4,5% για το έτος 2014, 4,75% για το έτος 2013, 5% για τα έτη 2011-2012, 5,35% για το έτος 2010, 8% για τα έτη 2007-2009, 
προηγουμένως 9%).
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ΕY ΚΥΠΡΌΥ

Ή EY ΚΥΠΡΌΥ ΛΕΙΤΌΥΡΓΕΙ ΩΣ ΕΜΠΙΣΤΌΣ ΣΥΜΒΌΥΛΌΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΩΣ ΕΛΕΓΚΤΉΣ 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΑΠΌ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ Ή ΑΝΑΠΤΥΣΣΌΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΉΜΌΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΌΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΌΥΜΕ ΌΤΙ ΌΛΌΙ ΌΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΠΌΡΕΥΌΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΜΌΝΑΔΙΚΌ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΤΌΥΣ ΓΙΑ ΤΉ ΔΉΜΙΌΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΠΡΌΣΑΡΜΌΣΜΕΝΉΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Ή 
ΌΠΌΙΑ ΒΌΉΘΑ ΤΌΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΌΥΝ ΌΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

Η EY Κύπρου λειτουργεί ως έμπιστος σύμβουλος επιχειρήσεων και ως ελεγκτής για ένα ευρύ φάσμα πελατών, 
από ιδιώτες και νέες ή αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις μέχρι μεγάλες δημόσιες και πολυεθνικές εταιρείες. 
Αναγνωρίζουμε ότι όλοι οι πελάτες μας πορεύονται σε ένα μοναδικό ταξίδι και εργαζόμαστε μαζί τους για 
τη δημιουργία μιας προσαρμοσμένης εμπειρίας η οποία βοηθά τους πελάτες μας να επιτύχουν ουσιαστικά 
αποτελέσματα.

Η ΕΥ είναι ένας διεθνής οργανισμός με συνολικό κύκλο εργασιών $34,8 δις (Ίούνιος 2018), έμπειρο ανθρώπινο 
δυναμικό πέραν των 270.000 επαγγελματιών σε 700 γραφεία, σε περισσότερες από 150 χώρες. Ο οργανισμός 
είναι χωρισμένος σε τέσσερις μείζονες γεωγραφικές περιοχές, την Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ίνδία και Αφρική 
(EMEIA), την Αμερική, την Ασία και την Ίαπωνία. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, παρέχουμε γρήγορη και εύκολη 
πρόσβαση στις πληροφορίες και τα άτομα με τις καλύτερες δεξιότητες και πλούσια εμπειρία, για να βοηθήσουμε 
τους πελάτες μας να πάρουν τις σωστές αποφάσεις.

Η παρουσία της ΕΥ στην Κύπρο ξεκίνησε τη δεκαετία του 1930’ με την εγγραφή της πρώτης εταιρείας παροχής 
ελεγκτικών υπηρεσιών στο νησί. Είναι μέρος της περιοχής της ΕΥ στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ίνδία 
και την Αφρική (EMEIA) και μία από τις 31 χώρες που απαρτίζουν την Περιφέρεια Κεντρικής, Ανατολικής και 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης & Κεντρικής Ασίας (CESA), της μεγαλύτερης περιφέρειας της ΕΥ.

Ως μέλος της περιφέρειας CESA, η EΥ Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης & Κεντρικής 
Ασίας λειτουργεί ως μία οντότητα με 11.600 επαγγελματίες σε όλη την περιοχή. Αυτό μας δίνει την ευκαιρία 
να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις σημαντικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην περιοχή και να 
ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες των πελατών μας σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Σήμερα η ΕΥ Κύπρου έχει γραφεία σε Λευκωσία και  Λεμεσό και εργοδοτεί πέραν των 350 ατόμων. Είμαστε 
στενά συνδεδεμένοι με τα διεθνή οικονομικά κέντρα της ΕΥ, για την ανταλλαγή εξειδικευμένων γνώσεων και 
εμπειρίας εστιασμένων στην οικονομία γενικότερα και σε συγκεκριμένους τομείς ειδικότερα. Με τον τρόπο 
αυτό προβλέπουμε τις τάσεις της αγοράς, προσδιορίζουμε τις επιπτώσεις και αναπτύσσουμε σαφείς απόψεις 
σχετικά με οικονομικά ζητήματα. Οι ειδικότητες μας στην Κύπρο καλύπτουν Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων, 
Τραπεζικά και Διαχείριση Κεφαλαίων, Καταναλωτικά Προϊόντα, Ξενοδοχειακά, Ασφαλίσεις, Πετρελαιοειδή & 
Φυσικό Αέριο, Ενέργεια & Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, Ακίνητα, Λιανικό Εμπόριο, Ναυτιλία και Τηλεπικοινωνίες.

Όποιος και αν είναι ο τομέας, οι τοπικές μας ομάδες και το παγκόσμιο δίκτυο των επαγγελματιών μας 
μπορούν να παρέχουν υψηλής απόκρισης συμβουλές που ανταποκρίνονται στις ελεγκτικές, φορολογικές, 
χρηματοοικονομικές και συμβουλευτικές ανάγκες του πελάτη.
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ΌΙ ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Φορολογικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και 
Υπηρεσίες Φορολογικής Συμμόρφωσης
Στα θέματα φορολογίας, βοηθάμε τους πελάτες μας να αξιολογούν, να βελτιώνουν και να παρακολουθούν 
τις φορολογικές τους διαδικασίες,   να διαχειρίζονται τους κινδύνους και να διατηρούν αποτελεσματικές 
σχέσεις με τις φορολογικές αρχές. Το Τμήμα Φορολογικών Υπηρεσιών αποτελείται από πέντε γραμμές 
επιμέρους υπηρεσιών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: φορολογικές υπηρεσίες προς εταιρείες, 
φορολογικές υπηρεσίες για εξαγορές και συγχωνεύσεις, φορολογικές υπηρεσίες για ανθρώπινο δυναμικό, 
έμμεση φορολογία και διεθνείς φορολογικές υπηρεσίες.

ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΜΉΡΙΩΣΉΣ ΕΝΔΌΌΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Οι κανόνες τιμολόγησης ενδοομιλικών συναλλαγών διεθνώς συνεχίζουν να αυξάνονται σε πλήθος 
και πολυπλοκότητα. Οι επαγγελματίες του χώρου χρειάζεται να κατέχουν γνώση του τρέχοντας 
σύνθετου συστήματος που αποτελείται από κρατικούς φορολογικούς νόμους, κανονισμούς, 
αποφάσεις, μεθοδολογίες και υποχρεώσεις.

Οι ειδικοί μας σε θέματα transfer pricing σας βοηθούν στη δημιουργία, διαχείριση, τεκμηρίωση, 
έλεγχο και υποστήριξη των πολιτικών και διαδικασιών τιμολόγησης των ενδοομιλικών σας 
συναλλαγών, ευθυγραμμίζοντας τις με την επιχειρηματική στρατηγική σας. Οι ικανοί συνεργάτες 
μας συνεργάζονται μαζί σας στη δημιουργία ολοκληρωμένων επιχειρηματικών στρατηγικών 
που βασίζονται σε εφαρμοσμένες πρακτικές και οδηγούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση των 
φορολογικών κινδύνων των σύγχρονων επιχειρήσεων, βοηθώντας την εταιρεία σας να επιτύχει τους 
στόχους της.

ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΉΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΉΣ

Σε έναν κόσμο ολοένα και πιο τεχνικό, σύνθετο και απαιτητικό στον τομέα της συμμόρφωσης, 
παρέχουμε εξαιρετικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πελάτες μας στην Κύπρο και σε 150 άλλες 
χώρες αξιοποιώντας το ενοποιημένο δίκτυο υπηρεσιών της ΕΥ ανά τον κόσμο.  Οι εξειδικευμένες μας 
υπηρεσίες περιλαμβάνουν Ίδρυση και Σύσταση Εταιρειών και άλλων Νομικών Οντοτήτων, Υπηρεσίες 
Γραμματειακής & Διοικητικής Υποστήριξης και Συμμόρφωσης Εταιρειών και άλλων Νομικών Οντοτήτων, 
Λογιστικές Υπηρεσίες, Διαχείριση Μισθοδοσίας και  σχετικές Υπηρεσίες Προσωπικού, Υπηρεσίες 
σχετικές με την Εθελούσια  Εκκαθάριση Εταιρειών από τους μετόχους καθώς και προσωρινή απόσπαση 
προσωπικού για παροχή βοήθειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης / ειδικών σχεδίων.
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Όι Υπηρεσίες μας

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι Συμβουλευτικές μας Υπηρεσίες καλύπτουν υποστήριξη σε ένα ευρύ  φάσμα τομέων: Βελτίωση 
Επιδόσεων (Performance Improvement), Αξιολόγηση Κινδύνων, Τεχνολογίες Πληροφορικής, 
Χρηματοοικονομικές  Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων και Αναλογιστικές Υπηρεσίες. 

Κατανοούμε ότι οι πελάτες μας χρειάζονται υπηρεσίες προσαρμοσμένες  σε θέματα του οικονομικού 
τους τομέα και για το λόγο αυτό αξιοποιούμε  την ευρεία εμπειρία μας και την εξειδικευμένη μας 
γνώση κατά τρόπο παραγωγικό και αντικειμενικό. Οι επαγγελματίες της ΕΥ είναι μέλη ενός  παγκόσμιου 
δικτύου έμπειρων συμβουλευτικών και διεπιστημονικών ομάδων που συνεργάζονται με τους πελάτες 
μας για να προσφέρουν ισχυρή και εξαιρετική εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών.

Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Στην EY Κύπρου βοηθούμε τους πελάτες μας να δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονεκτήματα 
σε σχέση με την ενεργή διαχείριση των  παραγωγικών τους πόρων (Capital Agenda), καθορίζοντας 
τη στρατηγική  με την οποία θα αυξήσουν, θα επενδύσουν, θα διατηρήσουν και θα βελτιστοποιήσουν 
το κεφάλαιο τους. Προσφέρουμε υπηρεσίες που περιλαμβάνουν Εκτιμήσεις Εταιρειών και 
Ετοιμασία Χρηματοοικονομικών  Μοντέλων, Αναδιαρθρώσεις Εταιρειών - Κεφαλαίου – Δανεισμού, 
Υποστήριξη Συναλλαγών, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Συγχωνεύσεις  και Εξαγορές και Υπηρεσίες 
Χρηματοδότησης Έργων. 

Νομικές Υπηρεσίες

Οι νομικές μας υπηρεσίες έχουν εξειδικευτεί ανά τομείς, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις 
και τα ολοένα περίπλοκα νομικά ζητήματα που απασχολούν συγκεκριμένους κλάδους 
συμπεριλαμβανομένων των κλάδων που αφορούν την επενδυτική τραπεζική και διαχείριση 
κεφαλαίων, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο,  τηλεπικοινωνίες, ψηφιακή τεχνολογία και 
πληροφορική, ναυτιλία, επιστήμες της ζωής, τουρισμό και αερομεταφορές.

ΣΥΜΒΌΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΌΥ ΔΥΝΑΜΙΚΌΥ

Οι ταχείες μεταβολές που επιβάλλονται από την παγκοσμιοποίηση, οι δημογραφικές 
διαφοροποιήσεις, η τεχνολογική ανάπτυξη και το διαρκώς διαμορφωμένο πλαίσιο νέων κανονισμών 
αποτελούν τις σημαντικότερες αιτίες των αλλαγών που παρατηρούνται στον κόσμο σήμερα. Οι εν 
λόγω αλλαγές επιβάλλουν στους οργανισμούς να διαφοροποιούν ταχύτατα τις στρατηγικές τους, 
ενώ παράλληλα απαιτούν από το ανθρώπινο δυναμικό να αναπτύσσει προσαρμοστικές δεξιότητες, 
διατηρώντας ταυτόχρονα την ευελιξία του στη βάση των νέων δεδομένων. Ως εκ τούτου η ανεύρεση, 
διαχείριση, παρακίνηση και διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις, καθίσταται 
δυσκολότερη, στη βάση πάντοτε και των οικονομικών περιορισμών που τίθενται από κάθε οργανισμό. 

Οι Σύμβουλοι Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της EY, εργάζονται σε παγκόσμια κλίμακα για να 
βοηθήσουν εταιρείες να αντιμετωπίσουν σύνθετα ζητήματα που σχετίζονται με τον οργανωσιακό 
σχεδιασμό του οργανισμού, την αποτελεσματική διαχείριση της απόδοσης, τη δημιουργία εργασιακής 
ευεξίας, την αποτελεσματική ανάπτυξη και εκπαίδευση ταλέντων, καθώς και οποιαδήποτε θέματα 
μετανάστευσης και κινητικότητας.

Ελεγκτικές Υπηρεσίες και άλλες Υπηρεσίες 
Διαβεβαίωσης

Οι αποτελεσματικές και ανεξάρτητες Ελεγκτικές Υπηρεσίες και άλλες Υπηρεσίες Διαβεβαίωσης 
παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τους επενδυτές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, ισχυρή 
και σαφή εικόνα για τις επιτροπές ελέγχου καθώς ενώ, συμβάλλουν έγκαιρα και εποικοδομητικά στη 
διεύθυνση των εταιρειών. Οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες  και οι Υπηρεσίες Διαβεβαίωσης της ΕΥ Κύπρου 
περιλαμβάνουν Έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, Υπηρεσίες Διερεύνησης και Διαχείρισης  Εταιρικής Απάτης και Διαφορών, καθώς και 
Υπηρεσίες Κλιματικών Αλλαγών και Αειφόρου Ανάπτυξης.
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ΕΠΙΚΌΙΝΩΝΙΑ

Φορολογικές 
Υπηρεσίες 

Φίλιππος Ραπτόπουλος 
Συνέταιρος 
Επικεφαλής Τμήματος Φορολογικών Υπηρεσιών 
Philippos.Raptopoulos@cy.ey.com 
Τηλ: +357 25 209740

Πέτρος Λιασίδης 
Συνέταιρος
Petros.Liassides@cy.ey.com 
Τηλ: +357 22 209797

Γιώργος Λιασής 
Συνέταιρος
George.Liasis@cy.ey.com 
Τηλ: +357 22 209759

Χριστόφορος Σωκράτους 
Συνέταιρος
Christoforos.Socratous@cy.ey.com 
Τηλ: +357 22 209738

Πέτρος Κρασάρης 
Συνέταιρος
Petros.P.Krasaris@cy.ey.com 
Τηλ: +357 22 209790

Μύρια Σαπαρίλλα
Συνέταιρος 
Myria.Saparilla@cy.ey.com 
Τηλ: +357 25 209737

Παναγιώτης Θρασυβούλου
Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 
Ανθρώπινου Δυναμικού
Panayiotis.Thrasyvoulou@cy.ey.com
Τηλ: +357 22 209714

Διευθύνων  

Σταύρος Παντζαρής 
Stavros.Pantzaris@cy.ey.com 
Τηλ: +357 22 209754

Ελεγκτικές Υπηρεσίες 

Ανδρέας Αβρααμίδης 
Επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών 
Andreas.Avraamides@cy.ey.com
Τηλ: +357 22 209778

Χρηματοοικονομικές 
Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες

Στέλιος Δημητρίου
Επικεφαλής Χρηματοοικονομικών 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 
Stelios.Demetriou@cy.ey.com 
Τηλ: +357 22 209746

Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες 

Χαράλαμπος Κωνσταντίνου 
Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Charalambos.Constantinou@cy.ey.com
Τηλ: +357 22 209774

Νομικές Υπηρεσίες 

Χαράλαμπος Προύντζος 
Επικεφαλής Νομικών Υπηρεσιών
Charalambos.Prountzos@cylaw.ey.com 
Τηλ: +357 22 669699
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EY | Ελεγκτικές | Φορολογικές | Χρηματοοικονομικές | 
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, 
χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα 
των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις 
κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη 
που  συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. 
Mε τον  τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη  δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για 
τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας. 

Η ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη 
της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική 
οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια  βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 
δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Για περισσότερες πληροφορίες για τον 
οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com

© 2019 EY GM
All rights reserved. 

Το υλικό αυτό έχει προετοιμαστεί για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως  
λογιστική, φορολογική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή.  Παρακαλούμε απευθυνθείτε στους συμβούλους σας για 
συγκεκριμένες συμβουλές.

ey.com/cy
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