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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η παρούσα πτυχιακή εργασία συντάχθηκε  συµφωνά µε πραγµατικά στοιχειά για το έτος 
που διανύουµε  και περιέχει  πληροφορίες για το φορολογικό σύστηµα της Κύπρου,  
βασιζόµενες  στην ισχύουσα νοµοθεσία και πρακτική από τον Ιανουάριο του  2012. 
 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η Κύπρος έχει πετύχει αναγνώριση ως ένα 
από τα πιο φηµισµένα και ευνοϊκά ∆ιεθνή Οικονοµικά Κέντρα, για το λόγο ότι επιλέγεται 
από επιχειρηµατίες  παγκοσµίως   για το σκοπό µεγιστοποίησης των εταιρικών τους 
κερδών µέσω της αποτελεσµατικής χρήσης του Κυπριακού φορολογικού συστήµατος.  
 
 Το Κυπριακό Φορολογικό σύστηµα, όπως αυτό εφαρµόζεται στο πλαίσιο εναρµόνισης της 
Κυπριακής Νοµοθεσίας µε το Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο αποτελεί, αναµφισβήτητα, στους 
δύσκολους καιρούς που διανύουµε, κύριο πόλο έλξης όχι µόνο για Κύπριους αλλά και για 
ξένους επενδυτές. Ακολουθεί παρακάτω µια γενική αναφορά σε σηµαντικές πρόνοιες οι 
οποίες εστιάζουν κυρίως στις διάφορες φορολογικές διευκολύνσεις που παρέχονται στην 
Κύπρο, χωρίς αυτές να παρεµβαίνουν βέβαια στην προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της 
φοροεισπρακτικής ικανότητας του κράτους. 
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

� ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΚΥΠΡΟΥ 
 
 
H οικονοµία της Κύπρου, από την ανεξαρτησία µέχρι σήµερα, 
ακολούθησε σταθερή ανοδική πορεία, µε µόνη εξαίρεση την περίοδο της 
τουρκικής εισβολής 1974-75, όπου είχε ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης 
πάνω από το µέσο ρυθµό ανάπτυξης των αναπτυσσοµένων και 
αναπτυγµένων χωρών. Ο τερµατισµός της βρετανικής κατοχής έδωσε µεγάλη 
ώθηση στην οικονοµία του τόπου, η οποία άρχισε να αναπτύσσεται πλέον µε 
γρηγορότερους ρυθµούς και µε προγραµµατισµό που είχε ως βάση τα 
πραγµατικά συµφέροντα του κυπριακού λαού και όχι τις προτεραιότητες και τα 
ωµά συµφέροντα της αποικιοκρατικής δύναµης. 
 
Οι σηµαντικότερες αυξήσεις στο ρυθµό µεγέθυνσης της κυπριακής 
οικονοµίας σηµειώθηκαν κατά την περίοδο 1960-73 όταν το ΑΕΠ παρουσίασε 
µέσο ετήσιο ρυθµό µεγέθυνσης πέραν του 7,0%. Σε αντίθεση µε τα 
προηγούµενα χρόνια, οι επενδύσεις αποτέλεσαν τον κυριότερο µοχλό 
ανάπτυξης κατά την εν λόγω περίοδο. Αξιοσηµείωτη ήταν η σηµαντική 
διεύρυνση του εξωτερικού εµπορίου λόγω της µεγάλης αύξησης στις εξαγωγές 
µεταποιητικών και γεωργικών προϊόντων. Ταυτόχρονα, η ιδιωτική 
κατανάλωση παρουσίασε σηµαντική άνοδο λόγω της ουσιαστικής διεύρυνσης 
του πραγµατικού εισοδήµατος. 
 
Η οικονοµική πολιτική της περιόδου 1960-73 στόχευε στη συγκράτηση 
των καταναλωτικών και µη παραγωγικών δαπανών του κράτους, µε έµφαση 
στις κρατικές επενδύσεις σε κοινωφελή και άλλα δηµόσια έργα υποδοµής. 
Κυριότερος στόχος ήταν η δηµιουργία θεµελιακής υποδοµής για τη 
διασφάλιση ψηλού ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης. Προς τούτο ασκήθηκε 
πειθαρχηµένη δηµοσιονοµική πολιτική, παρά το γεγονός ότι οι κοινωνικές και 
άλλες ανάγκες ήταν µεγαλύτερες από τις σηµερινές. 
 
Η διετία 1974-75 σηµαδεύτηκε από τις καταστροφικές οικονοµικές και 
κοινωνικές συνέπειες της τουρκικής εισβολής και την απώλεια του πιο 
σηµαντικού µέρους των διαθέσιµων παραγωγικών πόρων της οικονοµίας. 
Κατά τη διετία αυτή, το ΑΕΠ παρουσίασε σηµαντική µείωση. Η πολιτική 
αστάθεια, η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια που επικράτησαν είχαν αρνητικές 
συνέπειες στην ιδιωτική επενδυτική δραστηριότητα, ενώ η µεγάλη απώλεια 
της παραγωγικής δυναµικότητας σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας οδήγησε 
σε δραστική µείωση των εξαγωγών και της ιδιωτικής κατανάλωσης. 
Αντίθετα, η δηµόσια κατανάλωση αυξήθηκε σηµαντικά κατά την εν 
λόγω περίοδο. Τούτο ήταν απαραίτητο για την αντιµετώπιση των αναγκών 
του 1/3 του πληθυσµού που προσφυγοποιήθηκε και την ανάκαµψη της 
οικονοµικής δραστηριότητας. Κατά την περίοδο της εισβολής, οι εισαγωγές 
αυξήθηκαν περισσότερο από ότι οι εξαγωγές, µε αποτέλεσµα την αύξηση του 
ελλείµµατος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 
 
Μετά την τραγική, από κάθε άποψη, αυτή περίοδο, η οικονοµία 
επαναδραστηριοποιήθηκε µε πολύ ταχείς ρυθµούς ανάπτυξης, µε 
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αποτέλεσµα το 1978 η παραγωγή να επανέλθει στα προ της εισβολής 
επίπεδα, ενώ σηµαντική συνεισφορά στην άνοδο παρουσίασε η εξωτερική 
ζήτηση, που αποδίδεται και στο γεγονός ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 
αποδέχτηκαν σηµαντική περικοπή µισθών και ωφεληµάτων αµέσως µετά την 
εισβολή. Αυτό οδήγησε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών 
προϊόντων στις διεθνείς αγορές και επέτρεψε την αξιοποίηση των ευκαιριών 
που δηµιουργήθηκαν από την αύξηση της αγοραστικής δύναµης των 
καταναλωτών γειτονικών αραβικών χωρών, λόγω των τότε αυξήσεων στην 
τιµή του πετρελαίου. Ο κύριος όµως άξονας της οικονοµικής ανάπτυξης και 
το βασικό θεµέλιο, στο οποίο αυτή εδράστηκε, ήταν η θέληση, η 
αποφασιστικότητα, η επινοητικότητα και κυρίως ο πατριωτισµός του λαού 
µας, ο οποίος παρέµεινε στη γη των πατέρων του και έδωσε για µια ακόµη 
φορά τη µάχη της επιβίωσης και της σωτηρίας. 
 
Ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης εξακολούθησε και µετά τη δεκαετία 
του 80 να αυξάνεται ικανοποιητικά σε σύγκριση µε τα διεθνή δεδοµένα. Σε 
αντίθεση, όµως, µε την προ της εισβολής περίοδο, η ανάπτυξη του ΑΕΠ 
βασίσθηκε περισσότερο στη δηµόσια κατανάλωση παρά στις ιδιωτικές 
επενδύσεις. Οι αρνητικές επιπτώσεις αυτής της εξέλιξης αντιµετωπίζονταν 
αρχικά από τη µεγάλη ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα που σηµειώθηκε τη 
δεκαετία του 1980. Καθώς, όµως, τα περιθώρια αύξησης του τουρισµού 
άρχισαν να εξαντλούνται στις αρχές της δεκαετίας του 90, ο µέσος ετήσιος 
ρυθµός ανάπτυξης άρχισε να σηµειώνει c<0131013 κάµψη και να παρουσιάζει µεγάλες 
διακυµάνσεις. Το 1991-92, λόγω του πολέµου στον Κόλπο, το ΑΕΠ 
παρουσίασε υποχώρηση για πρώτη φορά µετά το 1974. Το ίδιο 
επαναλήφθηκε το 1996, µετά τις δολοφονίες των Ισαάκ  Σολoµού και 
Κακουλλή από τους Αττίλες στη ∆ερύνεια και στο Αυγόρου. 
 
Κατά τα τελευταία χρόνια, ο πραγµατικός ρυθµός µεγέθυνσης του ΑΕΠ 
της Κυπριακής οικονοµίας κυµάνθηκε γύρω στο 3,5% κατά µέσο όρο, που 
συγκρίνεται ευνοϊκά µε το µέσο όρο αύξησης του ΑΕΠ στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η ανάπτυξη αυτή 
καταγράφηκε σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, χαµηλού πληθωρισµού, 
και σταθερού, ισχυρού νοµίσµατος. Επίσης, το κατά κεφαλήν εισόδηµα της 
Κύπρου κατά το 2006 έφτασε στο 84% του αντίστοιχου µέσου όρου της ΕΕ. 
Η επιτυχής αυτή πορεία της Κυπριακής οικονοµίας είχε, ασφαλώς, ως 
αποτέλεσµα την επιτυχή ένταξη της χώρας µας στην ΕΕ από το Μάιο του 
2004 και στο Μηχανισµό Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών ΙΙ το 2005. Ήδη, η 
Κύπρος στοχεύει µε πολύ αισιόδοξη προοπτική στην ένταξή της στην ΟΝΕ 
από την 1.1.2008. 
 
Η κυπριακή οικονοµία είναι σήµερα πολύ διαφορετική από ότι ήταν στις 
αρχές της δεκαετίας του 1960, µετά τον τερµατισµό της Αγγλικής 
αποικιοκρατίας. Η κυπριακή οικονοµία το 1960 είχε τα χαρακτηριστικά µιας 
παραδοσιακής, υπό ανάπτυξη οικονοµίας, που στηριζόταν από πλευράς 
παραγωγής, απασχόλησης και εξαγωγών στη γεωργία και τα µεταλλεία, µε 
περιορισµένη, όµως, υποστήριξη από τις δηµόσιες επενδύσεις. Με την 
πάροδο του χρόνου και µε τη βοήθεια επιτυχηµένων στρατηγικών 
αναπτυξιακών σχεδίων και επενδύσεων, τόσο σε έργα υποδοµής όσο και, 
κυρίως, στον ανθρώπινο παράγοντα, η οικονοµία µετεξελίχθηκε σε µια 
σύγχρονη οικονοµία υπηρεσιών µε παράλληλες διαδικασίες ουσιαστικών, 
ανελικτικών κοινωνικών µεταβολών. 
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Οι επιδράσεις της Αγγλικής αποικιοκρατίας στην Κυπριακή οικονοµία 
στα ογδόντα δύο χρόνια διακυβέρνησης ήταν σίγουρα πιο θετικές από τις 
τουρκικές επιδράσεις κατά τους προηγούµενους τρεις αιώνες. Παρά ταύτα, 
 
γεγονός είναι ότι οι προσπάθειες των Βρετανών αποικιοκρατών 
καθοδηγούνταν όχι από τα συµφέροντα του λαού µας και δεν 
ανταποκρίνονταν στα οράµατα των Κυπρίων, αλλά από εκείνα των Άγγλων 
και, ως εκ τούτου, δεν υπηρετούσαν µακροπρόθεσµα και ουσιαστικά την 
οικονοµία. Είναι, συνεπώς, γεγονός αναντίλεκτο ότι η σταθερή, υγιής και 
αειφόρα οικονοµική ανάπτυξη επιτεύχθηκε µετά την Ανεξαρτησία της Κύπρου. 
Σήµερα η Κύπρος, ως πλήρες µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αντιµετωπίζει µε επιτυχία τη µεγάλη πρόκληση της ενόψει ευρωπαϊκής της 
ολοκλήρωσης. Η οικονοµία της χώρας χαρακτηρίζεται από συνθήκες 
µακροοικονοµικής σταθερότητας, δηλαδή, χαµηλό πληθωρισµό, χαµηλή 
ανεργία, χαµηλό δηµοσιονοµικό έλλειµµα, γεγονός που επιβεβαιώνεται 
συνέχεια και από τις θετικές αξιολογήσεις και τα ευνοϊκά σχόλια της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και άλλων 
διεθνών Οργανισµών. 
 
 
 
Η µακροοικονοµική µας σταθερότητα, σε συνδυασµό µε τις διαρθρωτικές αλλαγές που 
πραγµατοποιούνται στα πλαίσια της Στρατηγικής 
της Λισσαβόνας, θέτουν γερές βάσεις για την περαιτέρω επιτυχή όδευση της 
Κύπρου στα πλαίσια της Ενωµένης Ευρώπης και για τη συµµετοχή της στην 
Ευρωζώνη το συντοµότερο δυνατόν, καθώς έχει ήδη στοχευθεί. Και, 
βεβαίως, µετά την επίτευξη και αυτού του στόχου, η κυπριακή οικονοµία θα 
συνεχίσει, όπως και στο παρελθόν, να θέτει νέους ανελικτικούς οικονοµικούς 
στόχους και να επιδιώκει κοινωνικές βελτιώσεις, ανταποκρινόµενη στις 
απαιτήσεις ενός περήφανου κι αγέρωχου λαού που κατάφερε, µέσα από 
συνθήκες απάνθρωπης αποικιοκρατίας, να πορευτεί στην απελευθέρωση, την 
οικονοµική ανάπτυξη, την ευηµερία και, µετά από µια ολοκληρωτική 
καταστροφή από τη βάρβαρη τουρκική εισβολή και κατοχή σηµαντικού µέρους 
της χώρας του να επιβιώσει και να πορεύεται προς την πολιτική και ιστορική 
του δικαίωση. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
Φορολογικό Σύστηµα –

 
 Το πλεονεκτικό φορολογικό σύστηµα της Κύπρου
 
Η Κύπρος έχει όλα τα αναµενόµενα φορολογικά χαρακτηριστικά ενός διεθνούς
χρηµατοοικονοµικού κέντρου. 
 
Η Κυπριακή φορολογική νοµοθεσία και η εφαρµογή της είναι σαφής από τη φύση της
µεταξύ της επιχειρηµατικής κοινότητας και των φορολογικών αρχών είναι άριστες και
διασφαλίζουν την αποδοτική φορολό
ύπαρξη ενός σαφούς και ευεργετικού περιβάλλοντος
το φορολογικό σύστηµα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου και συντελεί στο να γίνει η
Κύπρος µια χώρα µε ελκυστική φορολογία στην οποία µπορούν να αναπτυχθούν διεθνείς
δραστηριότητες. 
 

Μη παρακράτηση φόρου 
 
Τα µερίσµατα που πληρώνονται σε µετόχους µη κάτοικους απαλλάσσονται από την
παρακράτηση φόρου στην Κύπρο. Επίσης δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου σε
τόκο που πληρώνεται από την Κύπρο όπως επίσης και σε δικαιώµατα που πληρώνονται από την

Κύπρο όσον αφορά πνευµατική ιδιοκτησία που τυγχάνει εκµετάλλευσης εκτός Κύπρου Η µη

παρακράτηση φόρου εφαρµόζεται α
ανεξάρτητα από τη χώρα διαµονής του αποδέκτη και ανεξάρτητα από την ύπαρξη σχετικής
φορολογικής σύµβασης. 
 
Απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος και υπεραξίας για τίτλους
 
Η Κύπρος δεν επιβάλλει φόρο εισο
τη διάθεση τίτλων, ανεξάρτητα από το κατά πόσον τα έσοδα ή τα κέρδη θεωρούνται ότι
προέρχονται από εµπορική δραστηριότητα ή είναι επενδυτικής φύσεως Τίτλοι όπως ορίζεται

από το νόµο περιλαµβάνει µετοχές, χρεόγραφα οµολογίες ιδρυτικούς και άλλους τίτλους

εταιρειών ή άλλων νοµικών προσώπων που έχουν κατά νόµο συσταθεί στην Κύπρο ή την

αλλοδαπή και δικαιώµατα επ’αυτών
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– Γενική Περιγραφή 

Το πλεονεκτικό φορολογικό σύστηµα της Κύπρου 

Η Κύπρος έχει όλα τα αναµενόµενα φορολογικά χαρακτηριστικά ενός διεθνούς 

Η Κυπριακή φορολογική νοµοθεσία και η εφαρµογή της είναι σαφής από τη φύση της
µεταξύ της επιχειρηµατικής κοινότητας και των φορολογικών αρχών είναι άριστες και

φαλίζουν την αποδοτική φορολόγηση του εµπορικού και χρηµατοοικονοµικού τοµ
ύπαρξη ενός σαφούς και ευεργετικού περιβάλλοντος, 
το φορολογικό σύστηµα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου και συντελεί στο να γίνει η
Κύπρος µια χώρα µε ελκυστική φορολογία στην οποία µπορούν να αναπτυχθούν διεθνείς

 

Τα µερίσµατα που πληρώνονται σε µετόχους, µη κάτοικους απαλλάσσονται από την
ην Κύπρο. Επίσης, δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου σε 

τόκο που πληρώνεται από την Κύπρο, όπως επίσης και σε δικαιώµατα που πληρώνονται από την
Κύπρο όσον αφορά πνευµατική ιδιοκτησία που τυγχάνει εκµετάλλευσης εκτός Κύπρου Η µη

παρακράτηση φόρου εφαρµόζεται ανεξάρτητα εάν ο αποδέκτης είναι νοµικό ή φυσικό πρόσωπο
ανεξάρτητα από τη χώρα διαµονής του αποδέκτη και ανεξάρτητα από την ύπαρξη σχετικής

Απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος και υπεραξίας για τίτλους 

Η Κύπρος δεν επιβάλλει φόρο εισοδήµατος ή υπεραξίας στα έσοδα ή κέρδη που προέρχονται από
τη διάθεση τίτλων ανεξάρτητα από το κατά πόσον τα έσοδα ή τα κέρδη θεωρούνται ότι
προέρχονται από εµπορική δραστηριότητα ή είναι επενδυτικής φύσεως. «Τίτλοι» όπως ορίζεται

µετοχές, χρεόγραφα, οµολογίες, ιδρυτικούς και άλλους τίτλους
εταιρειών ή άλλων νοµικών προσώπων, που έχουν κατά νόµο συσταθεί στην Κύπρο ή την
αλλοδαπή και δικαιώµατα επ αυτών. 

Η Κύπρος έχει όλα τα αναµενόµενα φορολογικά χαρακτηριστικά ενός διεθνούς 

Η Κυπριακή φορολογική νοµοθεσία και η εφαρµογή της είναι σαφής από τη φύση της. Οι σχέσεις 
µεταξύ της επιχειρηµατικής κοινότητας και των φορολογικών αρχών είναι άριστες και 

γηση του εµπορικού και χρηµατοοικονοµικού τοµέα. Με την 

το φορολογικό σύστηµα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου και συντελεί στο να γίνει η 
Κύπρος µια χώρα µε ελκυστική φορολογία στην οποία µπορούν να αναπτυχθούν διεθνείς 

 

Τα µερίσµατα που πληρώνονται σε µετόχους µη κάτοικους απαλλάσσονται από την 
 

τόκο που πληρώνεται από την Κύπρο όπως επίσης και σε δικαιώµατα που πληρώνονται από την 
Κύπρο όσον αφορά πνευµατική ιδιοκτησία που τυγχάνει εκµετάλλευσης εκτός Κύπρου. Η µη 

νεξάρτητα εάν ο αποδέκτης είναι νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, 
ανεξάρτητα από τη χώρα διαµονής του αποδέκτη και ανεξάρτητα από την ύπαρξη σχετικής 

δήµατος ή υπεραξίας στα έσοδα ή κέρδη που προέρχονται από 
τη διάθεση τίτλων ανεξάρτητα από το κατά πόσον τα έσοδα ή τα κέρδη θεωρούνται ότι 
προέρχονται από εµπορική δραστηριότητα ή είναι επενδυτικής φύσεως Τίτλοι» όπως ορίζεται 

µετοχές χρεόγραφα οµολογίες ιδρυτικούς και άλλους τίτλους 
εταιρειών ή άλλων νοµικών προσώπων που έχουν κατά νόµο συσταθεί στην Κύπρο ή την 
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Απαλλαγή από φόρο υπεραξίας ακινήτων 
 
Οι Κυπριακές εταιρείες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ιδιοκτησία ακινήτων ή άλλων 
περιουσιακών στοιχείων εκτός Κύπρου και σε περίπτωση πώλησης των περιουσιακών στοιχείων 
δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε φορολογία καθώς ο φόρος υπεραξίας εφαρµόζεται µόνο σε κέρδη 
από την πώληση ακίνητης περιουσίας η οποία βρίσκεται στην Κύπρο ή µετοχές εταιρείας µη 
εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο η οποία είναι κάτοχος ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην   
στο εξωτερικό. 
 

� Κέρδη από µόνιµη εγκατάσταση που διατηρείται στο εξωτερικό απαλλάσσονται από το φόρο 
στην Κύπρο. 

 
Τόκος Πληρωτέος – Εκπιπτόµενη δαπάνη 
 
Οποιοδήποτε ποσό τόκων αναφορικά µε την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που 
χρησιµοποιούνται στην επιχείρηση από την οποία απορρέει φορολογητέο εισόδηµα, εκπίπτει για 
σκοπούς φόρου εισοδήµατος. Περαιτέρω καθοδήγηση παρέχεται στη φορολογική νοµοθεσία. 
 
Υποκεφαλαιοποίηση 
 
Η Κύπρος δεν έχει οποιουσδήποτε κανονισµούς υποκεφαλαιοποίησης ή προϋποθέσεις ελάχιστης 
κεφαλαιοποίησης.  
 
Ευρύ δίκτυο φορολογικών συµβάσεων.  
 
Η Κύπρος κατέχει ένα εκτεταµένο δίκτυο φορολογικών συµβάσεων, µε ήδη περισσότερες από 45 
χώρες, συµπεριλαµβανοµένων χωρών της Βορείου Αµερικής,της ∆υτικής και Ανατολικής 
Ευρώπης καθώς επίσης και µε αναδυόµενες αγορές, όπως είναι η Κίνα, η Ινδία και η Ρωσία. 
Γενικά, οι περισσότερες συµβάσεις προνοούν για µειωµένη ή µηδενική παρακράτηση φόρου από 
τα µερίσµατα, τους τόκους και τα δικαιώµατα που πληρώνονται από τη συµβαλλόµενη χώρα και 
για την αποφυγή διπλής φορολογίας στην περίπτωση που ένας κάτοικος σε µια από τις δύο 
συµβαλλόµενες χώρες, αποκοµίζει εισόδηµα από την άλλη συµβαλλόµενη χώρα. 
 
Μονοµερής πίστωση φόρου 
 
Οποιοιδήποτε φόροι που πληρώνονται στο εξωτερικό εκπίπτουν υπό µορφή πίστωσης φόρου εάν 
το σχετικό εισόδηµα υπόκειται σε φορολογία στην Κύπρο. Η έκπτωση δίνεται µονοµερός 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικής σύµβασης. Σε περίπτωση που υπάρχει σύµβαση, οι όροι 
της σύµβασης ισχύουν εάν είναι πιο ευεργετικοί. Όταν εταιρεία λαµβάνει µερίσµατα από άλλη 
εταιρεία που είναι εγκατεστηµένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή εάν µια φορολογική σύµβαση το 
προβλέπει, η πίστωση φόρου περιλαµβάνει το φόρο που καταβλήθηκε επί των κερδών της 
εταιρείας που καταβάλει το µέρισµα. 
 
Προκαταρκτικές αποφάσεις και εκ των προτέρων εγκρίσεις 
 
Οι Κυπριακές φορολογικές αρχές µπορούν και παρέχουν εκ των προτέρων ερµηνείες του Νόµου 
όταν τους ζητηθούν. 
 
 
 
 



 - 10 -

ΦΠΑ 
 
Ο βασικός συντελεστής ΦΠΑ στην Κύπρο είναι 15%, ο οποίος είναι ο χαµηλότερος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανάλογα µε τη δραστηριότητά της, µια εταιρεία στην Κύπρο, µπορεί να 
εγγραφεί στον ΦΠΑ και ανάλογα να της επιστραφεί ο ΦΠΑ που καταβάλει. 
Φόροι κεφαλαίου και «καθαρής αξίας», τέλη κεφαλαίου και χαρτοσήµων 
 
Η Κύπρος δεν έχει οποιουσδήποτε ετήσιους φόρους κεφαλαίου ή φόρους “καθαρής αξίας” καθώς 
επίσης δεν υπάρχουν σηµαντικά τέλη κεφαλαίου και χαρτοσήµων. 
 
Αναδιοργανώσεις 
 
Η Κύπρος έχει υιοθετήσει πλήρως την Οδηγία Συγχωνεύσεων της Επιτροπής και έτσι όταν µια 
συναλλαγή θεωρείται ως «αναδιοργάνωση», απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος, υπεραξίας, 
τέλη χαρτοσήµου και τέλη µεταβίβασης. Ο όρος «αναδιοργάνωση» περιλαµβάνει τη συγχώνευση, 
διάσπαση, µερική διάσπαση, µεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού, ανταλλαγή µετοχών και 
µεταφορά του εγγεγραµµένου γραφείου, µεταξύ εταιρειών οι οποίες έχουν την κατοικία τους στην 
Κύπρο και/ή εταιρειών που δεν έχουν την κατοικία τους στην Κύπρο. 
 
∆ιασυνοριακές συγχωνεύσεις και επανεγκατάσταση Εταιρειών 
 
Η Κυπριακή νοµοθεσία επιτρέπει τη συγχώνευση δύο ή περισσότερων εταιρειών χωρών µελών 
της ΕΕ, είτε η συγχώνευση είναι µεταξύ Κυπριακών εταιρειών ή Κυπριακών εταιρειών και 
εταιρειών χωρών της ΕΕ, είτε η Κυπριακή εταιρεία είναι η εταιρεία που παραµένει είτε όχι. Μη-
Κυπριακές εταιρείες για τις οποίες επιτρέπεται µε βάση τη δικαιοδοσία της χώρας ίδρυσής τους να 
διαγραφούν από αυτήν τη δικαιοδοσία και να εγγραφούν αλλού, µπορούν να επανεγκατασταθούν 
στην Κύπρο. Κυπριακές εταιρείες επίσης µπορούν να διαγραφούν από το Τµήµα Εφόρου 
Εταιρειών και να µετακινήσουν την έδρα τους σε άλλη δικαιοδοσία. Οι διασυνοριακές και 
εγχώριες συγχωνεύσεις, όπως επίσης και η επανεγκατάσταση και αλλαγή της δικαιοδοσίας της 
φορολογικής έδρας, γενικά, δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο, εφόσον δεν υπάρχει στην 
Κύπρο «φόρος εξόδου» σε τέτοιες αναδιαρθρώσεις. 
 
 
∆ιάλυση Κυπριακής εταιρείας 
 
∆εν προκύπτει οποιοσδήποτε φόρος µε τη διάλυση Κυπριακής εταιρείας µε µετόχους µη 
κάτοικους Κύπρου, ανεξάρτητα µε τη µέθοδο διάλυσης. 
 
 
Φορολογία Φυσικού προσώπου 
 
Φορολογικός κάτοικος Κύπρου είναι άτοµο που παραµένει στη ∆ηµοκρατία για 183 ηµέρες στο 
φορολογικό έτος. Οι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται για το εισόδηµα που κέρδισαν 
τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Αντίθετα, οι µη κάτοικοι φορολογούνται µόνο για το 
εισόδηµα που απέκτησαν από Κυπριακές πηγές. 
 
Ο ανώτερος φορολογικός συντελεστής για εισόδηµα είναι 35% και το αφορολόγητο εισόδηµα για 
κάθε φορολογικό έτος είναι €19,500. 
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Οι ακόλουθες πρόνοιες για φόρο εισοδήµατος ισχύουν για φυσικά πρόσωπα: 
 

• χαµηλός φόρος εισοδήµατος 
• καµία επιβολή φορολογίας σε εισόδηµα που προέρχεται από µερίσµατα και τόκους, υπό 

ορισµένους όρους·  

• δεν επιβάλλεται φόρος σε περίπτωση µόνιµης εγκατάστασης στο εξωτερικό και για µισθό 
που κερδίζεται στο εξωτερικό, υπό ορισµένους όρους·  

• κέρδη που εξασφαλίζονται από την πώληση χρεογράφων απαλλάσσονται της φορολογίας·  

• η ζηµία του τρέχοντος έτους και προηγούµενων ετών αφαιρούνται από το φορολογητέο 
εισόδηµα, υπό ορισµένους όρους·  

• εισόδηµα που λαµβάνεται από φιλοδώρηµα επί αφυπηρετήσει, από αποζηµίωση λόγω 
θανάτου ή τραυµατισµού, ταµείο προνοίας, ταµείο συντάξεων, ή άλλα εγκεκριµένα ταµεία, 
απαλλάσσεται από φορολογία. 

 
 
ΕταιρικόςΦόρος 
 
Η Κύπρος προσφέρει ένα φάσµα φορολογικών πλεονεκτηµάτων στις εταιρείες που διεξάγουν 
εργασίες στην Κύπρο. Τα πλεονεκτήµατα αυτά πηγάζουν από την ευνοϊκή φορολογία της 
Κύπρου που είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (OECD) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και από το εκτενές δίκτυο 
συµβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας. Εν συντοµία οι κύριες πρόνοιες της εταιρικής 
φορολογίας είναι:  
 

1) οµοιόµορφος φορολογικός συντελεστής εταιρικού φόρου 10% που είναι ο 
χαµηλότερος στην ΕΕ. 

2) µη φορολόγηση των µερισµάτων ή των πληρωµών τόκων σε πρόσωπα που δεν 
είναι κάτοικοι της Κύπρου. 

3) µη παρακράτηση φόρου για δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας (royalties) 
αναφορικά µε τη χρήση των δικαιωµάτων εκτός Κύπρου. 

4) ευνοϊκή µεταχείριση των ζηµιών. 
5) µη επιβολή φορολογίας για την µόνιµη εγκατάσταση εκτός Κύπρου, υπό όρους. 
6) συµφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας µε πάνω από 46 χώρες. 
7) µη επιβολή φόρου επί κεφαλαιουχικών κερδών από τη διάθεση χρεογράφων σε 

αναγνωρισµένο Χρηµατιστήριο.  
8) µη επιβολή φόρου επί των κερδών από αναδιοργανώσεις.  
9) αφορολόγητος επαναπατρισµός κερδών και κεφαλαίου. 

 
 
∆ιεθνή Καταπιστεύµατα 
 
Τα Κυπριακά ∆ιεθνή Καταπιστεύµατα απολαµβάνουν σηµαντικά φορολογικά πλεονεκτήµατα τα 
οποία προσφέρουν σηµαντικές δυνατότητες φορολογικού προγραµµατισµού :  
το εισόδηµα και τα κέρδη ενός Κυπριακού ∆ιεθνούς Καταπιστεύµατος τα οποία προκύπτουν από 
πηγές εκτός Κύπρου εξαιρούνται από οποιοδήποτε φορολογία που επιβάλλεται στην Κύπρο·  
µερίσµατα, τόκοι και άλλο εισόδηµα που λαµβάνεται από ένα καταπίστευµα από µια Κυπριακή 
εταιρεία διεθνών δραστηριοτήτων δεν υπόκεινται σε φορολογία ούτε σε παρακράτηση φόρου·  
δεν επιβάλλεται φόρος κεφαλαιουχικών κερδών πάνω στη απόσβεση περιουσιακών στοιχείων 



 - 12 -

ενός διεθνούς καταπιστεύµατος·  
απαλλαγή από τη φορολογία σε περίπτωση αλλοδαπού που δηµιουργεί ένα διεθνές καταπίστευµα 
στην Κύπρο και αφυπηρετεί στη χώρα, υπό τον όρο ότι όλη η ακίνητη περιουσία και το εισόδηµα 
που κερδίζεται βρίσκεται στο εξωτερικό, ακόµη και αν το φυσικό πρόσωπο είναι δικαιούχος. 
 
 
 
 

� Συνήθεις Ερωτήσεις Περί Φορολογίας 
 
1. Ποια πρόσωπα υπάγονται σε Φόρο Εισοδήµατος στην Κύπρο και ποια τα εισοδήµατα τα 

οποία υπάγονται σε φορολογία; 
Άτοµα και εταιρείες που είναι κάτοικοι Κύπρου, µε βάση τον περί Φορολογίας του 
Εισοδήµατος Νόµο (Αρ.118(Ι)/2002, όπως τροποποιήθηκε) υπόκεινται σε φορολογία στην 
Κύπρο αναφορικά µε εισοδήµατα που καθορίζονται στον Νόµο, είτε αυτά προέρχονται από 
πηγές στην Κύπρο είτε από το εξωτερικό. Κάτοικοι Κύπρου θεωρούνται, τα άτοµα που 
παραµένουν στην Κύπρο για µία ή περισσότερες περιόδους που ξεπερνούν στο σύνολο τους 
183 µέρες και οι εταιρείες που έχουν το έλεγχο και τη διεύθυνση τους στην Κύπρο. Μη 
κάτοικοι Κύπρου υπόκεινται σε φορολογία, µόνο αναφορικά µε εισοδήµατα που πηγάζουν 
στην Κύπρο. Εντούτοις, αν έχουν µόνιµη εγκατάσταση στη Κύπρο, µπορούν να επιλέξουν να 
φορολογηθούν όπως οι κάτοικοι Κύπρου. Τα εισοδήµατα που υπόκεινται σε φόρο 
εισοδήµατος περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, κέρδη από επιχείρηση, εισοδήµατα από 
µισθωτές υπηρεσίες, συντάξεις, τόκους, µερίσµατα, δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, 
ποσά ή αντιπαροχή για φήµη και πελατεία, κλπ. Ορισµένα εισοδήµατα απαλλάσσονται από 
τη φορολογία, νοούµενου ότι πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις. 

2. Ποια πρόσωπα υπάγονται σε Έκτακτη  Αµυντική Εισφορά στην Κύπρο και ποια τα 
εισοδήµατα τα οποία υπάγονται σε φορολογία; 

Έκτακτη αµυντική εισφορά επιβάλλεται, µε βάση τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την 
Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµο (Αρ. 117(Ι)/2002, όπως τροποποιήθηκε) µόνο αναφορικά µε 
εισοδήµατα ατόµων και εταιρειών που είναι κάτοικοι Κύπρου, τα οποία πηγάζουν στην 
Κύπρο. Κάτοικοι Κύπρου θεωρούνται, τα άτοµα που παραµένουν στην Κύπρο για µία ή 
περισσότερες περιόδους που ξεπερνούν στο σύνολο τους 183 µέρες και οι εταιρείες που 
έχουν το έλεγχο και τη διεύθυνση τους στην Κύπρο. Τα εισοδήµατα που υποβάλλονται σε 
έκτακτη αµυντική εισφορά , είναι τα µερίσµατα, οι τόκοι και τα ενοίκια, εκτός στην 
περίπτωση οργανισµών δηµοσίου δικαίου, όπου ολόκληρο το φορολογητέο εισόδηµα 
υπάγεται σε έκτακτη αµυντική εισφορά . Σε ορισµένες περιπτώσεις, τα µερίσµατα και οι 
τόκοι απαλλάσσονται από την επιβολή έκτακτης αµυντικής εισφοράς.  

3. Ποια εισοδήµατα υπάγονται σε Φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών στην Κύπρο ; 
Εξαιρουµένων ορισµένων περιπτώσεων, ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών επιβάλλεται, µε 
βάση τους περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόµους 1980-2002, σε κεφαλαιουχικά 
κέρδη που προκύπτουν µετά την 1/1/1980, από τη διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας που 
βρίσκεται στην Κύπρο ή µετοχών εταιρείας που βρίσκεται στην Κύπρο και έχει ακίνητη 
ιδιοκτησία.  

4. Ποια η αξία πάνω στην οποία επιβάλλεται Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας στην Κύπρο; 
Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας επιβάλλεται, µε βάση τους περί Φορολογίας Ακινήτου 
Ιδιοκτησίας Νόµους 1980-2004, στην αγοραία αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας την 1/1/1980, 
που βρίσκεται στην Κύπρο. Η αξία της ιδιοκτησίας αφορά την ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει 
σε εταιρεία ή άτοµο, την 1 Ιανουαρίου κάθε έτος.  

5. Ποιοι είναι οι εν ισχύει φορολογικοί συντελεστές Φόρου Εισοδήµατος που αφορούν 
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άτοµα και ποιο είναι το ύψος του φορολογητέου εισοδήµατος το οποίο υπόκειται σε 
φορολογία; 
Οι εν ισχύει φορολογικοί συντελεστές και το φορολογητέο εισόδηµα έχουν ως ακολούθως: 
Φορολογητέο Εισόδηµα µέχρι Κ£10.750 - 0%, πάνω από Κ£10.750 µέχρι Κ£15.750 - 20%, 
πάνω από Κ£15.750 µέχρι Κ£20.600 - 25% και πάνω από Κ£20.600 - 30%. Ειδικοί 
συντελεστές εφαρµόζουν σε ορισµένες περιστάσεις. 

6. Ποιοι είναι οι εν ισχύει φορολογικοί συντελεστές Φόρου Εισοδήµατος που αφορούν 
εταιρείες και ποιο είναι το ύψος του φορολογητέου εισοδήµατος το οποίο υπόκειται σε 
φορολογία; 
Ολόκληρο το φορολογητέο εισόδηµα εταιρείας υπόκειται σε φορολογία µε συντελεστή ύψους 
10% , ενώ το φορολογητέο εισόδηµα οργανισµών δηµοσίου δικαίου υπόκειται σε φορολογία 
µε συντελεστή ύψους 25%.  

7. Ποιοι είναι οι εν ισχύει συντελεστές Έκτακτης  Αµυντικής Εισφοράς και σε ποια 
εισοδήµατα επιβάλλεται; 
Μερίσµατα - 15%, τόκοι (εκτός τόκοι από πιστοποιητικά αποταµίευσης, χρεόγραφα 
αναπτύξεως, από καταθέσεις στον Οργανισµό Χρηµατοδότησης Στέγης και από ταµεία 
προνοίας) - 10%, τόκοι από πιστοποιητικά αποταµίευσης, χρεόγραφα αναπτύξεως, από 
καταθέσεις στον Οργανισµό Χρηµατοδότησης Στέγης και από ταµείο προνοίας - 3%, ενοίκια 
(µειωµένα κατά 25%) - 3%, φορολογητέο εισόδηµα οργανισµού δηµοσίου δικαίου - 3%.  

8. Ποιος είναι ο εν ισχύει φορολογικός συντελεστής Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών και 
ποιες αφαιρέσεις µπορείτε να διεκδικήσετε; 
Το κεφαλαιουχικό κέρδος που προσδιορίζεται µε βάση το Νόµο, υπόκειται σε φορολογία µε 
συντελεστή ύψους 20%. Στην περίπτωση φυσικών προσώπων και υπό ορισµένες 
προϋποθέσεις, µπορούν να διεκδικηθούν οι ακόλουθες αφαιρέσεις: Αν η πώληση αφορά 
ιδιοκατοικία - µέχρι Κ£50.000, αν η πώληση πραγµατοποιείται από γεωργό και αφορά 
γεωργική γη - µέχρι Κ£15.000, για οποιεσδήποτε άλλες πωλήσεις -µέχρι Κ£10.000. Οι 
αφαιρέσεις αυτές παραχωρούνται µόνο µία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του 
συγκεκριµένου ατόµου, µέχρι εξαντλήσεως τους και σε περίπτωση που διεκδικούνται µία ή 
περισσότερες από τις πιο πάνω, το συνολικό ύψος της εξαίρεσης δεν υπερβαίνει το ποσό των 
Κ£50.000.  

9. Ποιοι είναι οι εν ισχύει φορολογικοί συντελεστές του Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας; 
Αξία µέχρι Κ£100.000 - 0‰, αξία πάνω από Κ£100.000 µέχρι Κ£250.000 - 2,5‰, αξία πάνω 
από Κ£250.000 µέχρι Κ£500.000 - 3,5‰ και αξία πάνω από Κ£500.000 - 4,0‰. 

10. Πότε λήγει η προθεσµία για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης ατόµου που δεν 
υποβάλλει λογαριασµούς; 
Η προθεσµία για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης µισθωτού προσώπου λήγει στις 30 
Απριλίου του έτους που έπεται το φορολογικό έτος στο οποίο η συγκεκριµένη δήλωση 
αναφέρεται. Η αντίστοιχη προθεσµία για αυτοεγοδοτούµενα άτοµα που δεν υποβάλλουν 
λογαριασµούς είναι στις 30 Ιουνίου του έτους που έπεται το φορολογικό έτος στο οποίο η 
συγκεκριµένη δήλωση αναφέρεται. 

11. Πότε λήγει η προθεσµία για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης νοµικού προσώπου 
(εταιρείας) ή αυτοεργοδοτούµενου ατόµου που έχει υποχρέωση για υποβολή 
λογαριασµών; 
Η προθεσµία για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης νοµικού προσώπου (εταιρείας) ή 
αυτοεργοδοτούµενου ατόµου που έχει υποχρέωση για υποβολή λογαριασµών λήγει στις 31 
∆εκεµβρίου του έτους που έπεται το φορολογικό έτος στο οποίο η συγκεκριµένη δήλωση 
αναφέρεται. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 
Φορολογία Εισοδήµατος 
 
Φόρος Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων 
 
Οι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου υπόκεινται σε φόρο επί των παγκοσµίων εισοδηµάτων τους. Για 
να χαρακτηριστεί κάποιος ως φορολογικός κάτοικος Κύπρου, πρέπει να διαµένει στην Κυπριακή 
∆ηµοκρατία για περίοδο µεγαλύτερη των 183 ηµερών εντός του έτους. Επιβάλλεται φόρος επί του 
εισοδήµατος που προκύπτει και προέρχεται από ή λαµβάνεται στην Κύπρο από οποιοδήποτε 
πρόσωπο σε σχέση µε τα κέρδη ή τα κέρδη που προέρχονται από οποιαδήποτε εµπορική, 
επιχειρηµατική ή επαγγελµατική ενασχόληση ή αποστολή ή από οποιοδήποτε γραφείο ή 
απασχόληση, συµπεριλαµβανοµένων και των συντάξεων ή από µερίσµατα, τόκους, ενοίκια, 
πρόσοδα και επιδόµατα. Στην περίπτωση των µισθωτών το "εισόδηµα" περιλαµβάνει επίσης 
παροχές σε είδος. 
 
Eκπατρισµένοι υπάλληλοι διεθνών επιχειρήσεων φορολογούνται µόνο για έσοδα που παράγονται 
στην Κύπρο ή, εφόσον οι εν λόγω υπάλληλοι πληρούν τις προϋποθέσεις διαµονής όπως ορίζεται 
ανωτέρω. Αυτοί οι οµογενείς που ζουν και εργάζονται εκτός Κύπρου εξαιρούνται από τον φόρο 
εισοδήµατος, εφόσον καταβάλλεται µέσω µιας τράπεζας στην Κύπρο. 
 
 
Απαλλαγή για µη-κάτοικους Κύπρου 
 
Σε περίπτωση ατόµου µη κάτοικου Κύπρου, επιβάλλεται φόρος µόνο στο εισόδηµα που αποκτάται 
ή προκύπτει από πηγές εντός της Κύπρου ή από µισθωτές υπηρεσίες που εκτελούνται στην 
Κύπρο. Άτοµο µη κάτοικος Κύπρου θεωρείται άτοµο που παραµένει στην Κύπρο για περίοδο 
που δεν υπερβαίνει στο σύνολο 183 ηµέρες στο φορολογικό έτος. Επίσης, απαλλάσσεται το 20% 
της αµοιβής µε ανώτατο ποσό ανά έτους €8.550 για περίοδο 3 ετών από την 1η Ιανουαρίου του 
έτους που ακολουθεί το έτος στο οποίο αρχισε η εργοδότηση ατόµου που ήταν µη κάτοικος 
Κύπρου πριν την έναρξη της εργοδότησηςτου στην Κύπρο. 
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Επιβολή φόρου 
 

Οι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται πάνω σε όλο το εισόδηµα τους που κτάται ή 
προκύπτει από πηγές στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Οι µη φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου 
φορολογούνται σε συγκεκριµένα εισοδήµατα που κτώνται ή προκύπτουν από πηγές στην 
Κύπρο µόνο. 
 
Φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου είναι άτοµα τα οποία διαµένουν στην Κύπρο για µία ή 
περισσότερες περιόδους που υπερβαίνουν στο σύνολό τους τις 183 ηµέρες στο φορολογικό έτος. 
Η µια ηµέρα εντός και εκτός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας καθορίζεται ως εξής: 
 

i. Μέρα αναχώρησης από τη ∆ηµοκρατία λογίζεται ως ηµέρα εκτός 
      της ∆ηµοκρατίας. 

ii.  Μέρα άφιξης στη ∆ηµοκρατία λογίζεται ως ηµέρα εντός της 
∆ηµοκρατίας. 

iii.   Άφιξη και αναχώρηση από τη ∆ηµοκρατία την ίδια ηµέρα λογίζεται 
             ως µια ηµέρα εντός της ∆ηµοκρατίας. 
iv.  Αναχώρηση και επιστροφή στη ∆ηµοκρατία την ίδια ηµέρα 

             λογίζεται ως µια ηµέρα εκτός της ∆ηµοκρατίας 
v. Ξένοι φόροι που πληρώθηκαν µπορούν να πιστωθούν έναντι του 

            Κυπριακού φόρου εισοδήµατος που προκύπτει. 
 
 
Συντελεστές φόρου φυσικών προσώπων 
 
Οι φορολογικοί συντελεστές για φυσικά πρόσωπα είναι προοδευτικοί και ανέρχονται µέχρι τον 
ανώτατο συντελεστή φόρου 30% για εισοδήµατα που υπερβαίνουν τα €36.300 ετησίως. 
Απαλλαγή για µισθωτές υπηρεσίες στο εξωτερικό Αµοιβή Κύπριου κάτοικου από την παροχή 
µισθωτών υπηρεσιών εκτός της Κύπρου σε εργοδότη που δεν είναι κάτοικος Κύπρου, 
απαλλάσσεται από το φόρο, νοουµένου ότι η περίοδος των υπηρεσιών στο εξωτερικό για ένα 
φορολογικό έτος υπερβαίνουν τις 90 ηµέρες. 
 
Οι ακόλουθοι φορολογικοί συντελεστές ισχύουν για φυσικά πρόσωπα 
 

Φορολογητέο εισόδηµα Φορολογικός   συντελεστής Συσσωρευµένος Φόρος 

€ % € 
0 - 19.500 µηδέν µηδέν 

19.501 - 28.000 20 1.700 

28.001 - 36.300 25 3.775 

36.301-60.000 30 10.885 

Άνω των 60.000 35 - 

 
 
 

� Σύνταξη του εξωτερικού φορολογείται µε συντελεστή 5%. 
            Παραχωρείται απαλλαγή €3.420 ετησίως. 
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Φορολογικές απαλλαγές 
 
Εξαιρούνται του φόρου: 
 

Είδος εισοδήµατος Απαλλαγής 
Τόκοι εκτός τόκοι που αποκτούνται 
από τη συνήθη διεξαγωγή 
επιχείρησης ή συνδέονται στενά µε 
αυτή (1) 

Όλοι 

Mερίσµατα (1) Όλα 

Αµοιβή από εργοδότηση στην 
Κύπρο ατόµου που δεν ήταν 
κάτοικος Κύπρου πριν την έναρξη 
εργοδότησης για πέντε έτη για 
εργοδοτήσεις που αρχίζουν από 1 
Ιανουρίου 2012 και η ετήσια αµοιβή 
υπερβαίνει τις €100.000. 

50% της αµοιβής 

Αµοιβή από εργοδότηση στην 
Κύπρο ατόµου που δεν ήταν 
κάτοικος Κύπρου πριν την έναρξη 
εργοδότησης για τρία έτη από 
την 1 Ιανουαρίου του έτους που 
ακολουθεί το έτος στο οποίο άρχισε 
η εργοδότηση του στην Κύπρο. 

20% της αµοιβής µέχρι 
ανώτατο ποσό €8.550 
ανά έτος 

Αµοιβή από την παροχή µισθωτών 
υπηρεσιών εκτός Κύπρου για 
συνολική περίοδο πέραν των 90 
ηµερών σε εργοδότη που δεν είναι 
κάτοικος στην Κύπρο ή σε µόνιµη 
εγκατάσταση στο εξωτερικό 
εργοδότη που είναι κάτοικος 
Κύπρου 

Όλη 

Kέρδη από µόνιµη εγκατάσταση 
στo εξωτερικό, κάτω υπό oρισµέvες 
πρoϋπoθέσεις. 

Όλα 

Kατ’απoκoπή καθoριζόµεvo πoσό τo 
oπoίo λαµβάvεται εφάπαξ υπό τύπo 
φιλoδωρήµατoς λόγω αφυπηρέτησης, 
µετατροπής συντάξεως ή θαvάτoυ ή 
απoζηµίωση θαvάτoυ ή σωµατικής βλάβης 

Όλο 

Πoσό πoυ αvτιπρoσωπεύει τηv απoπληρωµή 
κεφαλαίoυ ατόµωv πoυ συσσωρεύεται από 
πληρωµές ασφαλίστρωv ή συvεισφoρώv σε  
εγκεκριµέvα ταµεία (π.χ. Tαµεία Πρovoίας) 

Όλο 

Κέρδος από διάθεση τίτλων (2) Όλο 
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Σηµειώσεις: 
1. Τέτοιοι τόκοι και µερίσµατα υπόκεινται σε Αµυντική Εισφορά. 
 
2. Τίτλοι σηµαίνει µετοχές, χρεόγραφα, οµολογίες, ιδρυτικοί και 
άλλοι τίτλοι εταιρειών ή άλλων νοµικών προσώπων, που έχουν 
κατά νόµο συσταθεί στην Κύπρο ή το εξωτερικό και δικαιώµατα 
επ’ αυτών. Οι φορολογικές αρχές εξέδωσαν εγκύκλιο το 2008 
µε την οποία διευκρινίζουν τι περιλαµβάνεται στον όρο Τίτλοι. 
Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη εγκύκλιο ο όρος «Τίτλοι» 
περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, δικαιώµατα προαίρεσης σε Τίτλους, 
ακάλυπτες θέσεις σε Τίτλους, προθεσµιακά συµβόλαια σε Τίτλους, 
συµβόλαια ανταλλαγής σε Τίτλους, αποδείξεις θεµατοφύλακα σε 
Τίτλους (ADRS και GDRS), δικαιώµατα απαίτησης σε σχέση µε 
χρεόγραφα και οµολογίες (τα οποία όµως δεν συµπεριλαµβάνουν 
τα δικαιώµατα πάνω σε τόκους των προϊόντων αυτών), συµµετοχές 
σε δείκτες αξιών µόνο στις περιπτώσεις που καταλήγουν σε 
Τίτλους, συµφωνίες επαναγοράς σε Τίτλους, µερίδια σε συλλογικά 
επενδυτικά σχέδια ανοικτού ή κλειστού τύπου. Επίσης η εγκύκλιος 
διευκρινίζει συγκεκριµένες συµµετοχές σε κεφάλαια ξένων 
εταιρειών οι οποίες θεωρούνται ότι εµπίπτουν στον όρο Τίτλοι. 
  
 

Φoρoλoγικές αφαιρέσεις 
 
Tα παρακάτω πoσά αφαιρoύvται από τo εισόδηµα: 
 
 

Συνδρoµές σε συvτεχvίες ή 
επαγγελµατικoύς συvδέσµoυς 

ΟΛΕΣ 

Zηµιά τρέχovτoς έτoυς και 
πρoηγoυµέvωv ετώv 

ΟΛΟΙ 

Εvoίκια εισπρακτέα 20% τωv εvoικίωv 
∆ωρεές σε εγκεκριµέvα 
φιλαvθρωπικά ιδρύµατα (µε 
απoδείξεις) 

ΟΛΕΣ 

∆απάνες για συντήρηση 
διατηρητέας οικοδοµής 

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

Για ασφάλιστρα ζωής 
(περιορίζονται στο 7% του 
ασφαλιζόµενου ποσού), 
συvεισφoρές κoιvωvικώv 
ασφαλίσεωv, ταµείωv συvτάξεως, 
ταµείωv πρovoίας και σχεδίωv 
ιατρoφαρµακευτικής περίθαλψης 
(περιoρίζovται στo 1% της 
αµοιβής). 

Mέχρι 1/6 τoυ 
φoρoλoγητέoυ 
εισoδήµατoς 

Έκτακτη εισφορά Όλη 
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Παράδειγµα προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος φυσικού προσώπου 
 

Mισθός (€5.885 µηνιαίως) (€5.885 µηνιαίως)                               €70.620 
Evoίκια εισπρακτέα €5.000 
Τόκοι εισπρακτέοι €700 
Μερίσµατα εισπρακτέα €600 
Koιvωvικές ασφαλίσεις €3.625 
Έκτακτη εισφορά €620 
Aσφάλιστρα ζωής €8.500 

 
Aσφαλισµέvo πoσό €3.000 
∆ιάφoρες δωρεές σε εγκεκριµέvα 
φιλαvθρωπικά ιδρύµατα µε αποδείξεις 
 

€300 
 

 
 
Προσδιορισµός φόρου: 

 € € 
Mισθός 70.620  
Evoίκια εισπρακτέα 5.000  
Τόκοι εισπρακτέοι (εξαιρούνται) -  
Μερίσµατα εσπρακτέα 
(εξαιρούνται) 

-  

Oλικό εισόδηµα  75.620 
Mείον: αφαιρέσεις   
∆ωρεές - µε αποδείξεις 300  
Έκτακτη Εισφορά 620  
20% ενοικίων 1.000  
ΣΥΝΟΛΟ  1.920 
Καθαρό συνολικό εισόδηµα                                                            73.700 
Aσφάλιστρα ζωής: Περιoρίζovται 
στo 7 %  τoυ ασφαλιζόµεvoυ 
πoσoύ. 
(7% * €100.000 = €7.000). Oι 
συvεισφoρές 
σε ταµεία πρovoίας, κoιvωvικώv 
ασφαλίσεωv 
και ασφάλιστρα ζωής 
περιoρίζovται στo 
1/6 τoυ καθαρoύ συvoλικoύ 
εισoδήµατoς 
(€3.000+€3.625+€7.000=€13.625) 
 
Περιορίζεται στο 1/6 των 
€75.000* ) 

 (12.500) 

Φορολογητέο Εισόδηµα  61.200 
 
* Το ποσό των €75.000 περιλαµβάνει το καθαρό συνολικό εισόδηµα πλέον 
τόκους και τα µερίσµατα εισπρακτέα. 
 



 

 €
Φόρος πληρωτέος: - πρώτα 19.500
- επόµενα 8.500
- επόµενα 8.300
- επόµενα 23.700
- υπόλοιπα 1.200
Φόρος εισοδήµατος 
πληρωτέος 

 

Έκτακτη αµυντική εισφορά πληρωτέα

Μερίσµατα εισπρακτέα €600 
x 20% 

120

Τόκοι εισπρακτέοι €700 x 
15% 

105

Ενοίκια εισπρακτέα 
€5.000 – 25% = €3.750 x 3% 

112

Έκτακτη εισφορά                                                                           620
Κοινωνικές Ασφαλίσεις  
Ολικό ποσό φόρων 
πληρωτέων 

 

 
 
Έκτακτη εισφορά 
 
Πληρώνεται µηνιαίως ως ακολούθως
                            

Ακαθάριστες µηνιαίες 
αποδοχές / συντάξεις 

€ 

0 – 1.500 

1.501 – 2.500 

2.501 – 3.500 

3.501 – 4.500 

> 4.500 

 
 
Σηµειώσεις: 
* Εξαιρούνται ωροµίσθιοι υπάλληλοι όπου οι συνολικές ακαθάριστες
µηνιαίες αποδοχές τους είναι µέχρι 
µε πέραν των €1.500 µηνιαίες αποδοχές πληρώνουν Έκτακτη
Εισφορά στο σταθερό συντελεστή του
 
** Οι υπάλληλοι καταβάλλουν το 50% και ο εργοδότης το υπόλοιπο
50% της Έκτακτης Εισφοράς. 
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€ € 
19.500 0 
8.500 1.700 
8.300 2.075 
23.700 7.110 
1.200 420 
 11.305 

Έκτακτη αµυντική εισφορά πληρωτέα 
120  

105  

112 337 

Έκτακτη εισφορά                                                                           620 
 3.625 
 15.887 

ως ακολούθως:              

∆ηµόσιοι και 
ηµικρατικοί υπάλληλοι 

και συνταξιούχοι * 

Υπάλληλοι

ιδιωτικού τοµέα

αυτοεργοδοτούµενοι

και συνταξιούχοι

ιδιωτικού τοµέα

µηδέν µη

1,5% µηδέν

2,5% 2,5% (ελάχιστο

3,0% 3,0%

3,5% 3,5%

Εξαιρούνται ωροµίσθιοι υπάλληλοι όπου οι συνολικές ακαθάριστες 
µηνιαίες αποδοχές τους είναι µέχρι €1.500 ενώ τέτοιοι υπάλληλοι 

µηνιαίες αποδοχές πληρώνουν Έκτακτη 
Εισφορά στο σταθερό συντελεστή του 1,5%. 

Οι υπάλληλοι καταβάλλουν το 50% και ο εργοδότης το υπόλοιπο 

Υπάλληλοι 
ιδιωτικού τοµέα, 

αυτοεργοδοτούµενοι, 
και συνταξιούχοι 

ιδιωτικού τοµέα ** 

µηδέν 

µηδέν 

2,5% (ελάχιστο €10) 

3,0% 

3,5% 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
Εταιρικός Φόρος 
 
Επιβολή φόρου 

Οι εταιρείες φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται πάνω σε 
όλο το εισόδηµα τους που κτάται ή προκύπτει από πηγές στην Κύπρο 
και στο εξωτερικό. Οι εταιρείες µη φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, 
φορολογούνται σε εισόδηµα που κτάται ή προκύπτει από επιχείρηση 
που διεξάγεται από µόνιµη εγκατάσταση στην Κύπρο και συγκεκριµένα 
εισοδήµατα από πηγές στην Κύπρο. 
Φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου είναι νοµικά πρόσωπα που έχουν τον 
έλεγχο και τη διεύθυνση τους στην Κύπρο. 
Ξένοι φόροι που πληρώθηκαν µπορούν να πιστωθούν έναντι του 
Κυπριακού φόρου που προκύπτει. 

 
Οι Κυπριακές Εταιρείες φορολογούνται µε ποσοστό ύψους 10% επί του παγκόσµιου τους 
εισοδήµατος, το οποίο είναι ένα από τα χαµηλότερα ποσοστά εταιρικού φόρου στην Ευρώπη. 
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Συντελεστής εταιρικού φόρου 
 
Ο συντελεστής εταιρικού φόρου ανέρχεται στο 10%, ο οποίος είναι ο χαµηλότερος στην  
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
Μερίσµατα 
 
Τα µερίσµατα που λαµβάνει µια Κυπριακή εταιρεία η οποία είναι µόνιµος φορολογικός κάτοικος 
Κύπρου εξαιρούνται γενικώς από τη φορολόγηση στην Κύπρο εάν λαµβάνονται από ξένη 
οντότητα.  
 
Η εξαίρεση δεν εφαρµόζεται όπου η ξένη οντότητα:  
Λαµβάνει πέραν του 50% των εισοδηµάτων της από επενδυτικές δραστηριότητες, και 
Η ξένη φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας που καταβάλλει το µέρισµα είναι σε ουσιαστικό 
βαθµό χαµηλότερη από αυτό της Κυπριακής εταιρείας η οποία είναι µόνιµος φορολογικός 
κάτοικος Κύπρου. 
 
“Ουσιαστικά χαµηλότερο” έχει ερµηνευτεί ότι σηµαίνει κάτω από το 5%. 
 
Οι Κυπριακές Φορολογικές Αρχές έχουν αναγνωρίσει το γεγονός ότι η ξένη φορολογική 
επιβάρυνση δεν καλύπτει µόνον τον φόρο που έχει καταβληθεί από την εταιρεία η οποία 
καταβάλλει το µέρισµα αλλά συµπεριλαµβάνει επίσης τον φόρο που καταβλήθηκε από 
θυγατρικές χαµηλότερου επιπέδου. Για το λόγο αυτό, στην πράξη, τα µερίσµατα που 
λαµβάνονται από θυγατρικές ή συγγενικά πρόσωπα σπάνια φορολογούνται.  
 
Σε περίπτωση που τα µερίσµατα δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις εξαίρεσης από τη φορολογία, 
τότε υπόκεινται σε φόρο άµυνας ύψους 20%. Εντούτοις, οποιοσδήποτε φόρος ο οποίος 
παρακρατείται στην πηγή είναι επιτρεπτός ως έκπτωση από το φόρο αυτό έστω και αν 
καταβάλλεται από χώρα η οποία δεν έχει συνάψει σύµβαση αποφυγής διπλής φορολογίας µε την 
Κύπρο. 
 
∆ίδεται πίστωση φόρου σύµφωνα µε τις Συµβάσεις Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας που έχουν 
συναφθεί από την Κύπρο. Στην απουσία τέτοιας Σύµβασης, η Κύπρος παραχωρεί αυτοβούλως 
πίστωση για ξένο φόρο που καταβλήθηκε επί του εισοδήµατος αυτού. Η υποκείµενη πίστωση 
φόρου παρέχεται επίσης για µερίσµατα που λαµβάνονται από κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  
 
 
Απαλλαγή µερισµάτων από το εξωτερικό 
 
Τα µερίσµατα απαλλάσσονται από το φόρο, νοουµένου ότι η εταιρία που πληρώνει το µέρισµα, 
είτε δεν επιδίδεται άµεσα ή έµµεσα περισσότερο από 50% σε δραστηριότητες που απολήγουν σε 
εισοδήµατα από επενδύσεις ή η φορολογική επιβάρυνση του αλλοδαπού φόρου πάνω στο 
εισόδηµα της εταιρείας που καταβάλλει το µέρισµα δεν είναι µικρότερη του 5%. Τα µερίσµατα 
δεν θεωρούνται ότι πηγάζουν από επενδυτικό εισόδηµα εάν προέρχονται άµεσα ή έµµεσα από 
εταιρείες µε εµπορικές δραστηριότητες. 
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Έσοδα από Τόκους 
 
Η φορολογία εισοδήµατος που προέρχεται από τόκους εξαρτάται από το κατά πόσον το εν λόγω 
εισόδηµα προέρχεται από την συνήθη διεξαγωγή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ή κατά πόσον 
σχετίζεται άµεσα µε τις εν λόγω επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Στις περιπτώσεις αυτές, τα 
έσοδα από τους τόκους που αποκτήθηκαν περιλαµβάνονται στον υπολογισµό του φορολογητέου 
εισοδήµατος κάτω από τον εταιρικό φόρο και φορολογούνται σε ποσοστό 10%. Ο τόκος που 
αποκτάται από τράπεζες, από χρηµατοοικονοµικές εταιρίες, από εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα των πωλήσεων επί πίστωση ή από εταιρείες που ασχολούνται µε 
µισθώσεις, θεωρείται ότι προκύπτει κατά τη συνήθη διεξαγωγή εργασιών. Ο τόκος που 
αποκτάται µε τον τρόπο που περιγράφεται λεπτοµερώς πιο κάτω θεωρείται ότι σχετίζεται άµεσα 
µε την επιχείρηση και υπόκειται επίσης σε εταιρικό φόρο: 
 
(α)    Επιχειρήσεις όπως πωλητές αυτοκινήτων, εταιρείες ανάπτυξης γης που πωλούν τα προϊόντα 
τους µε πληρωµή µε όρους και χρεώνουν τόκο στους οφειλέτες τους 
(β)    Τόκος από το υπόλοιπο τρεχουσών συναλλαγών στις τράπεζες 
(γ)   Τόκος που αποκτάται από εταιρείες οι οποίες ενεργούν ως ένα όχηµα µέσω του οποίου ένας 
όµιλος εταιρειών χρηµατοδοτεί τις λειτουργίες των εταιρειών που τον απαρτίζουν. ∆εν υπάρχει 
επίσηµη ερµηνεία του όρου «όµιλος», εντούτοις, θεωρείται γενικά ότι ο όρος αυτός περιλαµβάνει 
οποιαδήποτε σχέση σύµφωνα µε την οποία οι εταιρείες που απαρτίζουν τον όµιλο ελέγχονται 
τελικά από µία οντότητα. Ως αποτέλεσµα, δύο οντότητες που ανήκουν σε ένα φυσικό πρόσωπο 
χωρίς να υπάρχει µια κοινή ιθύνουσα εταιρεία δεν θεωρούνται ότι αποτελούν ένα όµιλο.  
 
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, όπου οι τόκοι θεωρείται ότι προκύπτουν εκτός του πλαισίου των 
συνήθων εργασιών, υπόκεινται σε φόρο άµυνας ποσοστού ύψους 15%. Οι τόκοι από 
λογαριασµούς καταθέσεων και οι τόκοι που προκύπτουν από δάνεια που δίδονται σε τρίτους 
υπόκεινται στην ίδια µεταχείριση. ∆ίδεται πίστωση από το φόρο άµυνας που είναι πληρωτέος για 
οποιαδήποτε φορολογία που παρακρατείται στην πηγή, ανεξάρτητα από την ύπαρξη σύµβασης 
αποφυγής διπλής φορολογίας.  
 
 
∆ικαιώµατα Συµµετοχής (Royalties) 
 
Το ακάθαρτο ποσό από δικαιώµατα συµµετοχής από πηγές εντός της Κύπρου που προέρχονται 
από µια εταιρεία η οποία δεν είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου υπόκειται σε φόρο 
παρακράτησης ύψους 10% στην πηγή, τηρουµένης οποιασδήποτε έκπτωσης που δυνατόν να 
δοθεί δυνάµει οποιασδήποτε σύµβασης αποφυγής διπλής φορολογίας. Σε περίπτωση που τα άυλα 
περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αποδοθούν σε µια Κυπριακή εταιρεία για χρήση εκτός 
Κύπρου, τότε δεν υφίσταται φόρος παρακράτησης και το ποσοστό φορολογίας εφαρµόζεται µόνο 
επί του περιθωρίου κέρδους που αποµένει στην Κυπριακή εταιρεία. 
 
 
Συντελεστής εταιρικού φόρου 

             Φορολογικός  Συντελεστής 
                                                                                                                   % 
Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για όλες  τις εταιρίες είναι                    10 
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Φορολογικές απαλλαγές 
 
Είδος εισοδήµατος                                                           Απαλλαγή 

Kέρδος από διάθεση τίτλων  Όλο 

Μερίσµατα   Όλα (1) 

Τόκοι που δεν προκύπτουν από ή δεν 
συνδέονται στενά µε τη συνήθη 
διεξαγωγή της επιχείρισης (2) 

Όλοι (3) 

Κέρδη από µόνιµη εγκατάσταση στο 
εξωτερικό, κάτω από ορισµένες 
προϋποθέσεις 

Όλα 

 

 
 
 
 
 
Σηµειώσεις: 
1. Τέτοια µερίσµατα µπορεί να υπόκεινται σε Έκτακτη Αµυντική 
Εισφορά. 
 
2. Όλοι οι τόκοι των Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων 
θεωρούνται ότι προκύπτουν από τις συνήθεις δραστηριότητες ή 
συνδέονται στενά µε τις συνήθεις δραστηριότητες του Σχεδίου. 
 
3. Το εν λόγω εισόδηµα από τόκους υπόκειται σε Έκτακτη 
Άµυντική Εισφορά. 
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Φορολογικές αφαιρέσεις 
 
Έξοδα που έγιναν εξ’ολοκλήρου και αποκλειστικά για κτήση εισοδήµατος και υποστηρίζονται 
από τιµολόγια και αποδείξεις ή άλλα στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων: 
 

 
 
 
Συµψηφισµός και µεταφορά ζηµιάς 
 
Υπό προϋποθέσεις, η φoρoλoγική ζηµιά πoυ πρoκύπτει κατά τη διάρκεια τoυ φoρoλoγικoύ έτoυς, 
αν δεν µπορεί να συµψηφιστεί µε άλλα εισοδήµατα, µεταφέρεται και συµψηφίζεται µε τα 
φoρoλoγικά κέρδη τωv επόµεvωv ετώv χωρίς χρονικό περιορισµό. Aυτή η πρόvowια ισχύει για 
ζηµιές του φoρoλoγικού έτoυς 1997 και µετά. Υπό προϋποθέσεις, επιτρέπεται επίσης ο 
συµψηφισµός ζηµιών εταιρείας µε κέρδη του ίδιου έτους άλλης εταιρείας του ιδίου 
συγκροτήµατος, όταν οι εταιρείες είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Εταιρεία θεωρείται 
µέλος του ιδίου συγκροτήµατος αν: 
 

�  είναι 75% εξαρτηµένη της άλλης ή 
� η καθεµιά ξεχωριστά είναι 75% εξαρτώµενη τρίτης εταιρείας 
 

Ζηµιά από επιχείρηση που είχε άτοµο ή συνεταιρισµός και η οποία επιχείρηση µετατρέπεται σε 
εταιρεία, µεταφέρεται για συµψηφισµό µε τα κέρδη που θα πραγµατοποιήσει η εταιρεία. 
Ζηµιά από µόνιµη εγκατάσταση του εξωτερικού µπορεί να συµψηφιστεί µε κέρδη της εταιρείας  
 

Είδος εξόδου Απαλλαγή 
∆ωρεές σε εγκεκριµένα 
φιλανθρωπικά ιδρύµατα (µε 
αποδείξεις) 

Όλες 

Εισφορές εργοδότη στις κοινωνικές 
ασφαλίσεις και εγκεκριµένα 
ταµεία πάνω στους µισθούς των 
εργοδοτουµένων 

Όλες 

∆απάνες για συντήρηση 
διατηρητέας οικοδοµής κάτω από 
προϋποθέσεις 

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

Έξοδα ψυχαγωγίας για σκοπούς της 
επιχείρησης 

Το κατώτερο των: €17.086 
ή 1% των ακαθάριστων 
εσόδων της εταιρείας 

Αλλά εξαιρουµένων: 
εξόδων ιδιωτικού µηχανοκίνητου 
οχήµατος 

Όλα 

τόκου που αναλογεί στο κόστος 
ιδιωτικού µηχανοκίνητου οχήµατος 
ανεξάρτητα από τη χρήση του 
και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία 
που δεν χρησιµοποιούνται στην 
επιχείρηση 

Όλος για 7 έτη 

επαγγελµατικού Φόρου Όλος 
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στην Κύπρο. Μελλοντικά κέρδη εξαιρούµενης µόνιµης εγκατάστασης του εξωτερικού θα 
φορολογούνται στην Κύπρο µέχρι το ποσό της ζηµιάς που συµψηφίστηκε. 
 
 
 
Αναδιοργανώσεις εταιρειών 
 
Επιτρέπεται χωρίς φορολογική επίπτωση η µεταφορά στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 
µεταξύ εταιρειών µέσα στα πλαίσια αναδιοργάνωσης. 
Ο όρος αναδιοργάνωση περιλαµβάνει: 

•  συγχώνευση 

•  διάσπαση 

•  µερική διάσπαση 

•  µεταβίβαση δραστηριοτήτων 

•  ανταλλαγή µετοχών 

•  µεταφορά εγγεγραµµένου γραφείου 
 
 
Εκπτώσεις λόγω ετήσιας φθοράς στοιχείων πάγιου Ενεργητικού. 
 
 
Aφαιρoύvται από τo φoρoλoγητέo εισόδηµα oι πιo κάτω εκπτώσεις πoυ υπoλoγίζovται ως 
πoσoστό πάvω στo κόστoς αγoράς: 
 
Στοιχεία πάγιου ενεργητικού 
 

Mηχανήµατα και εγκαταστάσεις % 

Mηχανήµατα και εγκαταστάσεις 10 

Έπιπλα και σκεύη 10 

Βιοµηχανικά χαλιά 10 

∆ιατρήσεις 10 

Γεωργικά µηχανήµατα και εργαλεία 15 

 

Κτίρια %  

Εµπορικά κτίρια 3 

Βιοµηχανικά, γεωργικά και ξενοδοχειακά 
κτίρια 

4 

∆ιαµερίσµατα 3 

Mεταλλικός σκελετός θερµοκηπίων 10 

Ξύλινος σκελετός θερµοκηπίων 33 1/3 
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Οχήµατα και µεταφορικά µεσα %  

Εµπορικά αυτοκίνητα 20 

Mοτοποδήλατα 20 

Εκσκαφείς, ελκυστήρες, αυτοκινούµενα 
µηχανήµατα 
φορτοεκφόρτωσης και βαρέλια 
πετρελαιοειδών 

25 

Τεθωρακισµένα οχήµατα (τα οποία 
χρησιµοποιούνται από 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας) 

20 

Εξειδικευµένα µηχανήµατα κατασκευής 
σιδηροδροµικών 
γραµµών (π.χ. Locomotive engines, Ballast 
wagons, Container 
wagons και Container Sleeper wagons) 

20 

Καινούρια Αεροπλάνα 8 

Καινούρια Ελικόπτερα 8 

Ιστιοφόρα 4,5 

Μηχανοκίνητα σκάφη αναψυχής 6 

Ατµόπλοια, ρυµουλκά και αλιευτικά 6 

Mηχανές καθέλκυσης πλοίων 12,5 

Καινούργια εµπορικά πλοία 8 

Καινούργια επιβατικά πλοία 6 

Mεταχειρισµένα εµπορικά/επιβατικά πλοία Ωφέλιµη 
ζωή 

                                                                                                              

Άλλα      %    

Τηλεοράσεις και βίντεο 10 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λειτουργικά 
προγράµµατα 

20 

Λογισµικά προγράµµατα 33 1/3 

Για λογισµικά προγράµµατα που το κόστος 
τους δεν ξεπερνά 
τα €1.709, ολόκληρο το κόστος αφαιρείται 
από το φορολογητέο 
εισόδηµα στο χρόνο που έγινε η αγορά 

 

Ανεµογεννήτριες 10 

Φωτοβολταϊκά συστήµατα 10 

Εργαλεία γενικά 33 1/3 

Βιντεοκασέτες των βίντεοκλαπς 50 
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Φορολογία Ναυτιλιακών Εταιρειών 
 
Κέρδη από τη λειτουργία πλοίων εγγεγραµµένων στο Κυπριακό Νηολόγιο ή από µερίσµατα που 
λαµβάνονται από µια πλοιοκτήτρια εταιρεία υπόκεινται σε µηδενικό εταιρικό φόρο. Οι 
ναυτιλιακές δραστηριότητες που εµπίπτουν στον περί Εµπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και 
Φορολογικές ∆ιατάξεις) Νόµο του 2010 Ν.44(Ι)/2010 και µπορούν να επιλέξουν να 
φορολογηθούν είτε µε βάση τον νόµο αυτό είτε µε βάση τον περί φορολογίας του εισοδήµατος 
Νόµο.  

 
Η Νοµοθεσία Εµπορικής Ναυτιλίας τυγχάνει της πλήρους έγκρισης από την ΕΕ. Προνοεί για την 
απαλλαγή από όλους τους άµεσους φόρους. Επιβάλλει φορολογία µε βάση την χωρητικότητα, για 
πλοιοκτήτες, ναυλωτές και διαχειριστές πλοίων που ικανοποιούν ορισµένες προϋποθέσεις, σε 
σχέση µε τις δραστηριότητες πλοίων ΕΕ / ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος), καθώς και 
ξένων πλοίων υπό όρους, σε δραστηριότητες που ικανοποιούν ορισµένες προϋποθέσεις. Η 
νοµοθεσία προνοεί για την ένταξη µη-ΕΕ / ΕΟΧ πλοίων στο καθεστώς φορολογίας 
χωρητικότητας υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 60% του στόλου αποτελείται από σκάφη 
ΕΕ / ΕΟΧ. Εάν ο όρος αυτός δεν ικανοποιείται, τότε τα µη-ΕΕ / ΕΟΧ, τα σκάφη µπορούν να 
επωφεληθούν, εφόσον ικανοποιούνται ορισµένα άλλα κριτήρια.  
 
Οι µισθοί των αξιωµατικών και του πληρώµατος που επανδρώνουν Κυπριακά πλοία 
εξαιρούνταιτης φορολογίας. 
 
 
Πλοιοκτήτες 
 
Η απαλλαγή ισχύει για: 

� κέρδη που προκύπτουν από τη χρήση των πλοίων. 
�  έσοδα από τόκους που αφορούν το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας. 
�  κέρδη από τη διάθεση των πλοίων που ικανοποιούν τις 

             προϋποθέσεις. 
�  µερίσµατα που απορρέουν από τα πιο πάνω κέρδη σε όλα τα 

             επίπεδα διανοµής. 
� κέρδη από την πώληση των ναυτιλιακών εταιρειών και διανοµή 

            τους. 
 
Η απαλλαγή ισχύει και για ναυλωτές γυµνού σκάφους (bareboat) που φέρει Κυπριακή σηµαία στα 
πλαίσια παράλληλης νηολόγησης. 
 
 
 
 
Ναυλωτές 
 
Η απαλλαγή παρέχεται για: 
 

� τα κέρδη προέρχονται από την εκµετάλλευση των ναυλωµένων 
             πλοίων. 

�  έσοδα από τόκους που αφορούν το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας. 
�  µερίσµατα που απορρέουν από τα πιο πάνω κέρδη σε όλα τα επίπεδα διανοµής. 
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Η απαλλαγή ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι η επιλογή για εγγραφή στο καθεστώς φόρου 
χωρητικότητας ασκείται για όλα τα πλοία του στόλου, 
υπό την προϋπόθεση ότι η το κριτήριο συντελεστή σύνθεσης στόλου ικανοποιείται (τουλάχιστον 
25% - µειώνεται στο 10% υπό ορισµένους όρους - της καθαρής χωρητικότητας των σκαφών που 
ανήκουν ή ναυλώνονται (chartered-in) σαν γυµνό σκάφος (bareboat). 
 
 
Πλοιοδιαχειριστές 
 
Η φορολογική απαλλαγή καλύπτει: 

�  Τα κέρδη από τεχνική διαχείριση (technical management) και 
διαχείριση του πληρώµατος (crew management). 

� µερίσµατα που απορρέουν από τα πιο πάνω κέρδη σε όλα τα 
επίπεδα διανοµής. 

� Τα έσοδα από τόκους που αφορούν το κεφάλαιο κίνησης της 
Εταιρείας. 
 
Για να επωφεληθούν της φορολογικής απαλλαγής, οι πλοιοδιαχειριστες πρέπει να ικανοποιούν 
επίσης της εξής προϋποθέσεις: 

� Να διατηρούν γραφείο στην Κύπρο µε προσωπικό ικανοποιητικό 
τόσο σε αριθµό όσο και σε προσόντα. 

�  Τουλάχιστον το 51% του προσωπικού ξηράς να είναι πολίτες της 
ΕΕ/ΕΟΧ. 

� Η διαχείριση τουλάχιστον των 2/3 της συνολικής χωρητικότητας 
των υπό διαχείριση πλοίων πρέπει να γίνεται εντός της ΕΕ/ΕΟΧ 
(κάθε υπέρβαση του υπολοίπου 1/3 φορολογείται µε εταιρικό 
φόρο). 
 
Το σύστηµα είναι υποχρεωτικό για πλοιοκτήτες Κυπριακών πλοίων και εθελοντικό για πλοιοκτήτες 
µη Κυπριακών πλοίων, ναυλωτές και πλοιοδιαχειριστές. Αυτοί που επιλέγουν να υπόκεινται στο 
καθεστώς φόρου χωρητικότητας πρέπει να παραµείνουν στο σύστηµα για τουλάχιστον 10 χρόνια. 
 
 
Ασφαλιστικές εταιρείες 
 
Οι ασφαλιστικές εταιρείες φορολογούνται όπως οι άλλες εταιρείες αλλά µε την ιδιαιτερότητα ότι 
σε περίπτωση όπoυ o πληρωτέoς εταιρικός φόρoς πάvω στo φoρoλoγητέo εισόδηµα κλάδoυ ζωής 
είvαι λιγότερoς από 1,5% τωv µικτώv ασφαλίστρωv, τότε η διαφoρά πληρώvεται υπό 
µoρφή επιπρόσθετου εταιρικoύ φόρoυ. 
 
∆ιεθνή Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια (∆ΣΕΣ) και Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων σε 
Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). 
 
Ο σκοπός των ∆ΣΕΣ και ΟΣΕΚΑ είναι η συλλογική επένδυση κεφαλαίων µεριδιούχων. 
 
Ένα ∆ΣΕΣ µπορεί να πάρει τις ακόλουθες νοµικές µορφές: 

� ∆ιεθνής εταιρεία καθορισµένου κεφαλαίου 
�  ∆ιεθνής εταιρεία µεταβλητού κεφαλαίου 
�  ∆ιεθνές σχέδιο µονάδων εµπιστεύµατος και 
�  ∆ιεθνής επενδυτικός συνεταιρισµός περιορισµένης ευθύνης 
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Ένας ΟΣΕΚΑ µπορεί να πάρει τις ακόλουθες νοµικές µορφές: 

� Αµοιβαίο Κεφάλαιο, και 
� Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου 

 
Τα ∆ΣΕΣ και τα ΟΣΕΚΑ φορολογούνται ή όχι όπως όλα τα άλλα νοµικά πρόσωπα ανάλογα µε 
τη νοµική µορφή τους. 
 
Οι χρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης των ∆ΣΕΣ εξαιρούνται, υπό προϋποθέσεις, 
από την επιβολή ΦΠΑ. 
 
 
Κυπριακή Ιθύνουσα Εταιρεία  
 
Μια Κυπριακή Ιθύνουσα Εταιρεία µπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσµατικά για σκοπούς 
φορολογικού σχεδιασµού, και ταυτόχρονα να απολαµβάνει το γεγονός ότι είναι εγκαταστηµένη 
σε ένα φηµισµένο επιχειρηµατικό κέντρο. Εν συντοµία µια Κυπριακή Ιθύνουσα Εταιρεία 
προσφέρει τα ακόλουθα σηµαντικά φορολογικά. Πλεονεκτήµατα: 
 

a) µη παρακράτηση φόρου πάνω στο εισόδηµα από µερίσµατα που λαµβάνονται από 
θυγατρικές εταιρείες στο εξωτερικό. 

b) συµφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας µε πάνω από 40 χώρες, που επιτρέπουν 
χαµηλότερους φορολογικούς συντελεστές πάνω σε µερίσµατα ή άλλο εισόδηµα που 
λαµβάνεται από θυγατρικές εταιρείες στο εξωτερικό. 

c) ως κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Κυπριακές Ιθύνουσες Εταιρείες που είναι 
εγγεγραµµένες στην Κύπρο µπορούν επίσης να απολαµβάνουν µη παρακράτηση φόρου 
πάνω σε µερίσµατα που λαµβάνονται από θυγατρικές εταιρείες στην ΕΕ. 

d) µη παρακράτηση φόρου επί των κεφαλαιουχικών κερδών και το εισόδηµα είτε µετοχών 
του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας είτε των µετοχών της Κυπριακής 
εταιρείας χαρτοφυλακίου. 

e) µη καταβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών ή εισοδήµατος από την εκκαθάριση της 
Κυπριακής εταιρείας χαρτοφυλακίου. 

f) µη παρακράτηση φόρου από τη διανοµή κερδών, κάτω από ορισµένους όρους. 
g) µερίσµατα της Κυπριακής Ιθύνουσας Εταιρείας που προορίζονται προς τους µη µόνιµους 

κατοίκους µετόχους εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρων.  
h) τα κέρδη που αποκτώνται από µόνιµη εγκατάσταση στο εξωτερικό απαλλάσσονται από 

τον Κυπριακό φόρο, κάτω από ορισµένους όρους. 
i) ένας όµιλος Κυπριακών εταιρειών ποικίλων δραστηριοτήτων που ανήκει σε Κυπριακή 

Ιθύνουσα Εταιρεία έχει τη δυνατότητα αντιστάθµισης των ζηµιών και των κερδών των 
επιχειρήσεων οι οποίες ανήκουν στον ίδιο όµιλο. 

j) δεν υπάρχει ελάχιστη περίοδος συµµετοχής. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  
 

 
ΈΚΤΑΚΤΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 
 
H έκτακτη αµυvτική εισφoρά επιβάλλεται σε εισόδηµα φορολογικών κατοίκων Kύπρoυ. 
Μη κάτοικοι Κύπρου εξαιρούνται από την καταβολή αµυντικής εισφοράς. Eπιβάλλεται µε 
τoυς συvτελεστές τoυ πιo κάτω πίvακα:  
 
 

Συντελεστής φόρου                               

 Φυσικά 
πρόσωπα 

%  

Εταιρείες 
%  

Mερίσµατα από Κυπριακές 
εταιρείες 

20 (1) µηδέν (1) 

Μερίσµατα από εταιρείες 
στο εξωτερικό 

20 µηδέν (2) 

Τόκοι που προκύπτουν από 
ή συνδέονται  στενά, µε τη 
συνήθη διεξαγωγή της 

επιχείρησης 

µηδέν (3) µηδέν (3) 

Άλλοι τόκοι 15 (4) 15 (4) 

Ενοίκια (µείον 25%) 3 (4)(5) 3 (4)(5) 
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Σηµειώσεις: 
1. Μερίσµατα που πληρώνονται µεταξύ Κυπριακών εταιρειών 
µετά τη παρέλευση 4 ετών από το τέλος του έτους στο οποίο 
πραγµατοποιήθηκαν τα κέρδη από τα οποία τα εν λόγω µερίσµατα 
προέρχονται, υπόκεινται σε έκτακτη αµυντική εισφορά προς 
20%. Μερίσµατα που προέρχονται άµεσα ή εµµεσα από τέτοια 
µερίσµατα στα οποία καταβλήθηκε έκτακτη αµυνική εισφορά 
απαλλάσονται. 
 
2. Μερίσµατα από εταιρείες στο εξωτερικό εξαιρούνται από έκτακτη 
αµυντική εισφορά. 
 
 
Η εξαίρεση δεν εφαρµόζεται αν: 

� πέραν του 50% των δραστηριοτήτων της ξένης εταιρείας 
αποδίδουν άµεσα ή έµµεσα εισόδηµα από επενδύσεις και 
 

� ο ξένος φόρος είναι σηµαντικά χαµηλότερος από τη φορολογική 
επιβάρυνση στην Κύπρο. Οι φορολογικές αρχές διευκρίνισαν 
µέσω εγκυκλίου ότι «σηµαντικά χαµηλότερος» σηµαίνει 
χαµηλότερος του 5% 
 
 
Αν η εξαίρεση δεν ισχύει, η Κυπριακή εταιρεία καταβάλλει 20% αµυντική εισφορά. 
 
3. Τέτοιοι τόκοι υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος. 
 
4. Τόκοι που εισπράττονται από Κυπριακά κυβερνητικά χρεόγραφα 
αναπτύξεως και πιστοποιητικά αποταµιεύσεως καθώς και τόκοι 
που αποκτά Ταµείο Προνοίας φορολογούνται µε 3% (αντί 15%). 
 
Αν το συνολικό εισόδηµα φυσικού προσώπου (συµπεριλαµβανοµένων των τόκων) δεν 
ξεπερνά τις €12,000 στο φορολογικό έτος, ο συντελεστής µειώνεται σε 3%. 
 
 
Στις περιπτώσεις που ο ενοικιαστής είναι Κυπριακή εταιρεία, συνεταιρισµός, το κράτος ή 
αρχή τοπικής διοίκησης, η έκτακτη αµυντική εισφορά επί ενοικίων παρακρατείται στην 
πηγή και είναι πρηρωτέα στο τέλος του µήνα που ακολουθεί το µήνα που παρακρατήθηκε. 
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η έκτακτη αµυντική εισφορά επί ενοικίων είναι πληρωτέα 
από τον ιδιοκτήτη στο τέλος κάθε εξαµήνου, δηλαδή την 30 Ioυvίoυ και 31 ∆εκεµβρίου 
κάθε χρόvowυ. Έκτακτη αµυντική εισφορά πληρωτέα σε τόκους και µερίσµατα σε 
φορολογικούς κατοίκους Κύπρου παρακρατείται στη πηγή και 
είναι πληρωτέα στο τέλος του µήνα που ακολουθεί το µήνα που εισπράχθηκαν. 
Ωστόσο, έκτακτη αµυντική εισφορά σε µερίσµατα, τόκους και ενοίκια από το εξωτερικό 
είναι πληρωτέα στο τέλος κάθε εξαµήνου, δηλαδή την 30 Ioυvίoυ και 31 ∆εκεµβρίου κάθε 
χρόvowυ. 
 
5. Τα ενοίκια υπόκεινται και σε φόρο εισοδήµατος. 
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� Ξένοι φόροι που πληρώθηκαν µπορούν επίσης να πιστωθούν έναντι της 
αµυντικής εισφοράς. 

 
 
 
 

Λογιζόµενη διανοµή 
 
Αν Κυπριακή εταιρεία δεν καταβάλει µέρισµα στους µετόχους της µέσα σε δύο έτη από το 
τέλος του φορολογικού έτους τότε: 
 

1)  70% των λογιστικών κερδών (µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος, της 
έκτακτης αµυντικής εισφοράς, του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών και αλλοδαπών 
φόρων και κατόπιν κάποιων αναπροσαρµογών) λογίζονται ότι έχουν διανεµηθεί 

 
2)  Επιβάλλεται 20% αµυντική εισφορά πάνω στο λογιζόµενο µέρισµα που αναλογεί 

σε µετόχους που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου (3% για λογιζόµενο µέρισµα 
Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων) 

 
 
3)  Η λογιζόµενη διανοµή µειώνεται µε τα πραγµατικά µερίσµατα που πληρώθηκαν 

κατά το σχετικό έτος ή κατά τη διετή περίοδο που ακολουθεί το σχετικό έτος 
 

Αν µετά τη λογιζόµενη διανοµή πληρωθεί πραγµατικό µέρισµα, επιβάλλεται αµυντική 
εισφορά µόνο στο µέρισµα πέραν αυτού που λογίσθηκε ότι διανεµήθηκε. Σε δοµή µε δύο 
Κυπριακές εταιρείες (µητρική µε θυγατρική) και τελικούς µετόχους οι οποίοι είναι όλοι µη 
φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, οι φορολογικές αρχές διευκρίνισαν ότι η θυγατρική δεν 
υπόκεινται σε αµυντική εισφορά επί λογιζόµενων µερισµάτων. Εκεί όµως όπου η 
θυγατρική δεν ελέγχεται 100% από τελικούς µετόχους οι οποίοι είναι µη φορολογικοί 
κάτοικοι Κύπρου, η έκτακτη αµυντική εισφορά που πληρώθηκε από τη θυγατρική εταιρεία 
επιστρέφεται στους µετόχους οι οποίοι είναι µη φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, όταν αυτοί 
εισπράξουν πραγµατικό µέρισµα. 
 
 
 
∆ιάθεση περιουσιακών στοιχείων προς µέτοχο σε τιµή κατώτερη της 
αγοραίας αξίας 
 
Στην περίπτωση που εταιρεία διαθέσει περιουσιακό στοιχείο σε µέτοχο 
της που είναι άτοµο, ή σε συγγενή του µέχρι δευτέρου βαθµού, ή σύζυγο 
του, µε αντιπαροχή που είναι µικρότερη από την αγοραία αξία του 
περιουσιακού στοιχείου που διατίθεται, θα λογίζεται ότι η εταιρεία 
έχει διανέµει µέρισµα στον µέτοχο, ίσο µε τη διαφορά µεταξύ της 
αγοραίας αξίας και του ποσού της αντιπαροχής. Η πρόνοια αυτή, δεν 
θα εφαρµόζεται όταν το περιουσιακό στοιχείο είχε αποκτηθεί από την 
εταιρεία µε δωρεά από άτοµο µέτοχο της ή από συγγενή αυτού µέχρι και 
του δεύτερου βαθµού ή από σύζυγο αυτού. 
∆ιάλυση Εταιρείας 
Το σύνολο των κερδών των τελευταίων πέντε ετών πριν από τη διάλυση 
εταιρείας, τα οποία δεν έχουν διανεµηθεί ή δεν έχουν λογισθεί ότι έχουν 
διανεµηθεί, θα λογίζονται κατά τη διάλυση ως διανεµηθέντα µερίσµατα 
και θα υπόκεινται σε έκτακτη αµυντική εισφορά µε συντελεστή 20% 
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(3% για Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια). 
Από την πιο πάνω διάταξη εξαιρείται η περίπτωση διάλυσης εταιρείας 
λόγω αναδιοργάνωσης. 
 
 
∆ιάλυση Εταιρείας 
 
Το σύνολο των κερδών των τελευταίων πέντε ετών πριν από τη διάλυση  
εταιρείας, τα οποία δεν έχουν διανεµηθεί ή δεν έχουν λογισθεί ότι έχουν  
διανεµηθεί, θα λογίζονται κατά τη διάλυση ως διανεµηθέντα µερίσµατα  
και θα υπόκεινται σε έκτακτη αµυντική εισφορά µε συντελεστή 20%  
(3% για Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια).  
Από την πιο πάνω διάταξη εξαιρείται η περίπτωση διάλυσης εταιρείας  
λόγω αναδιοργάνωσης. 
 
 
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου 
 
Στην περίπτωση µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου εταιρείας, ποσά 
που πληρώνονται ή είναι πληρωτέα στους µετόχους πέραν του ποσού 
του µετοχικού κεφαλαίου που πραγµατικά καταβλήθηκε, θα λογίζονται 
ως διανεµηθέντα µερίσµατα και θα υπόκεινται σε έκτακτη αµυντική 
εισφορά µε συντελεστή 20% µετά από αφαίρεση ποσών τα οποία έχουν 
λογισθεί ως διανεµηθέντα κέρδη. 
Η πιο πάνω διάταξη ισχύει µόνο για µετόχους που είναι φυσικά 
πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. 
 

� Η εξαργύρωση µεριδίου ή µετοχής σε συλλογικό επενδυτικό σχέδιο δεν 
συνιστά µείωση µετοχικού κεφαλαίου. 

 
 
Φόρος κεφαλαιουχικών Κερδών 
 
O φόρoς επιβάλλεται µε συvτελεστή 20% πάvω σε κέρδη από διάθεση 
(όταν η διάθεση δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος) 
ακίvητης ιδιoκτησίας που βρίσκεται στην Κύπρο συµπεριλαµβαvowµέvωv 
και κερδώv από διάθεση µετoχώv εταιρειώv oι oπoίες έχoυv 
τέτοιαιδιoκτησία, εκτός µετoχώv εισηγµέvωv σε οποιοδήποτε 
αναγνωρισµένο Xρηµατιστήριo Aξιών. 
 
Απαλλαγές 
Oι πιo κάτω διαθέσεις ακίvητης ιδιoκτησίας δεv φoρoλoγoύvται: 
 

I.  Mεταβίβαση λόγω θαvάτoυ 
II.   ∆ωρεά µεταξύ συζύγωv, γovέωv πρoς τέκvα και µεταξύ συγγεvώv 

µέχρι τρίτoυ βαθµoύ συγγέvειας 
 
∆ωρεά πρoς εταιρεία της oπoίας όλoι oι µέτoχoι είvαι µέλη και 
εξακoλoυθoύv για πέvτε χρόvια µετά τη δωρεά vα είvαι µέλη της 
oικoγέvειας τoυ διαθέτη 

III.   ∆ωρεά από οικογενειακή εταιρεία προς τους µετόχους της υπό 
την προϋπόθεση το αντικείµενο δωρεάς να είχε προηγουµένως 
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αποκτηθεί από την εν λόγω εταιρεία επίσης µε δωρεά. H περιουσία 
αυτή πρέπει vα παραµείνει στα χέρια του δωρεoδόχoυ για τρία 
τoυλάχιστoν χρόνια 

IV.   ∆ωρεά σε φιλαvθρωπικά ιδρύµατα ή στη ∆ηµoκρατία. 
V.  Mεταβίβαση λόγω αναδιοργάνωσης εταιρειών 

VI.   Avταλλαγή ή πώληση µε βάση τoυς περί Evoπoιήσεως και 
Avαδιαvoµής Aγρoτικώv Kτηµάτωv Nόµoυς 

VII.   Aπαλλoτριώσεις 
VIII.  Avταλλαγή ιδιoκτησίας υπό τηv πρoϋπόθεση ότι oλόκληρo τo 
κέρδoς πoυ πρoκύπτει χρησιµoπoιείται για τηv αγoρά της άλλης 
ιδιoκτησίας. Tο κέρδoς πoυ δεv φoρoλoγείται, αφαιρείται από τo 
κόστoς της vέας ιδιoκτησίας, δηλαδή, αvαβάλλεται η πληρωµή 
τoυ φόρoυ πάvω στo κέρδoς µέχρι τη µελλovτική διάθεση της vέας 
ιδιoκτησίας 
 
 
Καθορισµός του κεφαλαιουχικού κέρδους 
 
O πληρωτέος φόρος περιορίζεται σε κέρδη που απορρέουν από την 
1 Ιανουαρίου 1980. Το κόστος που αφαιρείται από τις ακαθάριστες 
εισπράξεις της πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας είναι η αγοραία αξία 
κατά την 1 Ιανουαρίου 1980 ή το κόστος απόκτησης και βελτίωσης της 
ιδιοκτησίας, αν έγιναν µετά την 1 Ιανουαρίου 1980, αναπροσαρµοσµένα 
λόγω πληθωρισµού µέχρι την ηµεροµηνία πώλησης. O πληθωρισµός 
υπολογίζεται µε βάση τον επίσηµο ∆είκτη Λιανικής Πώλησης. 
Από το κέρδος αφαιρούνται επίσης έξοδα που σχετίζονται µε την αγορά 
και πώληση της περιουσίας, υπό προϋποθέσεις π.χ. µεταβιβαστικά 
δικαιώµατα, δικηγορικά έξοδα κτλ. 
 
 
Παράδειγµα                                                                                   €        ,                                 
Τιµή διάθεσης το Οκτώβριο 2011                                              500.000 
Κόστος αγοράς την 1 Ιανουαρίου 1991                                     (90.000) 
Πληθωρισµός Ιανουάριος 1991  - 
Οκτώβριος 2011                                                                          (81.590) 
€90.000 * 90,66%                                                                                                     
                                                                                                                                        € 
Κέρδος                                                                                                                      328.410 
∆ικηγορικά έξοδα                                                                                                     (1.000) 
Κέρδος                                                                                                                      327.410 
 
 
Εξαιρέσεις 
 
Aπό τo κέρδoς πoυ πραγµατoπoιoύv φυσικά πρόσωπα αφαιρoύvται τα 
πιo κάτω: 
                                                                                                                              € 
Για πώληση ιδιοκατοικίας (µε κάποιους περιορισµούς)                                 85.430 
Για πώληση γεωργικής γης από γεωργό                                                          25.629 
Για άλλες πωλήσεις                                                                                         17.086 
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� Άτoµo πoυ διεκδικεί περισσότερες 
από µία από τις πιo πάvω εξαιρέσεις περιoρίζεται σε συvowλικές εξαιρέσεις 
ύψoυς €85.430. 
 
 

Φόρος κληρονοµιάς 
 
Ο φόρος κληρονοµιάς έχει καταργηθεί από 1 Ιανουαρίου 2000. 
Ο εκτελεστής/διαχειριστής της περιουσίας του αποθανόντα 
υποχρεούται, µε βάση τον Περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων 
Νόµο, όπως υποβάλει στις φορολογικές αρχές κατάσταση ενεργητικού 
και παθητικού του αποθανόντα εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία 
θανάτου. 
 
 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
 
O ΦΠA επιβάλλεται στις παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών 
πoυ πραγµατοποιούνται στηv Κύπρο, στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις 
εµπορευµάτων από άλλα Κράτη Μέλη και στις εισαγωγές αγαθών στην 
Κύπρο. 
Υποκείµενα στον φόρο πρόσωπα χρεώνουν ΦΠΑ (φόρος εκροών) στις 
φορολογητέες παραδόσεις που πραγµατοποιούν και χρεώνονται µε 
ΦΠΑ (φόρο εισροών) στα αγαθά και υπηρεσίες που αγοράζουν. 
Όταν ο φόρος εκροών ξεπερνά τον φόρο εισροών ο φορολογούµενος 
πληρώνει στο κράτος την διαφορά. Όταν ο φόρος εισροών ξεπερνά 
τον φόρο εκροών η διαφορά µεταφέρεται ως πιστωτικό υπόλοιπο και 
συµψηφίζεται µε µελλοντικό φόρο εκροών. 
 
 
Επιστροφή του πρόσθετου φόρου εισροών γίνεται στις πιο κάτω 
περιπτώσεις: 
 

1. όταν παρέλθει περίοδος τριών ετών από την ηµεροµηνία από την 
οποία ο ΦΠΑ κατέστη επιστρεπτέος, 
 

2.  ο φόρος εισροών δεν µπορεί να συµψηφιστεί µε φόρο εκροών 
µέχρι την τελευταία φορολογική περίοδο του χρόνου που ακολουθεί τον χρόνο στον οποίο 
προέκυψε το πιστωτικό υπόλοιπο στον οποίο εµπίπτει η φορολογική περίοδος 
 

3.  ο φόρος εισροών αφορά συναλλαγές µηδενικού συντελεστή 
 
4.  ο φόρος εισροών αφορά την αγορά κεφαλαιουχικών στοιχείων της 

εταιρείας 
 

5.  ο φόρος εισροών αφορά συναλλαγές που είναι εκτός πεδίου εφαρµογής του ΦΠΑ 
αλλά θα ήταν φορολογητέες αν πραγµατοποιούνταν στην Κύπρο 

 
6.  ο φόρος εισροών αφορά εξαιρούµενες χρηµατοοικονοµικές και ασφαλιστικές 

υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε πρόσωπα µη κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(υπηρεσίες για τις οποίες παρέχεται το δικαίωµα πίστωσης του φόρου εισροών) 
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Για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις (εκτός από αγαθά που υπάγονται σε φόρο κατανάλωσης), ο 
εµπορευόµενος δεν πληρώνει ΦΠΑ κατά την άφιξη των προϊόντων στην Κύπρο αλλά 
εφαρµόζει τη µέθοδο της αντίστροφης χρέωσης. Αυτό αποτελεί µια απλή λογιστική 
εγγραφή στα βιβλία του µε την οποία αυτοχρεώνεται µε ΦΠΑ τον οποίο ταυτόχρονα 
διεκδικεί αν αφορά συναλλαγές για τις οποίες παρέχεται το δικαίωµα έκπτωσης του φόρου 
εισροών µη δηµιουργώντας κόστος στην επιχείρηση. Στην περίπτωση που η απόκτηση 
αφορά συναλλαγές για τις οποίες δεν παρέχεται το δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών 
ο εµπορευόµενος οφείλει να καταβάλει τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην απόκτηση. 
 
Από 1 Ιανουαρίου 2010 εφαρµόστηκαν σηµαντικές αλλαγές στην Ευρωπαϊκή και 
Κυπριακή νοµοθεσία ΦΠΑ αναφορικά µε τα πιο κάτω θέµατα: 
 

• Αλλαγές στη χώρα φορολόγησης των υπηρεσιών που παρέχονται 
µεταξύ επιχειρήσεων εγκατεστηµένων σε δύο διαφορετικά Κράτη 
Μέλη 

•  Αλλαγές στη χώρα φορολόγησης των υπηρεσιών που παρέχονται 
σε καταναλωτές 

• Αλλαγές στο χρόνο παροχής των υπηρεσιών για τις οποίες ο ΦΠΑ 
οφείλεται από το λήπτη 

•  ∆ιαδικασία επιστροφής ΦΠΑ που καταβάλλεται σε άλλο Κράτος 
Μέλος 

•  Επιπρόσθετη υποχρέωση υποβολής µηνιαίας ηλεκτρονικής 
δήλωσης VIES για παροχές υπηρεσιών οι οποίες υπόκεινται σε 
ΦΠΑ σε άλλο Κράτος Μέλος µέσω των προνοιών της αντίστροφης 
χρέωσης 
Σε συνέχεια των πιο πάνω αλλαγών, από 1 Ιανουαρίου 2011, ισχύουν 
αλλαγές στην Ευρωπαϊκή και Κυπριακή νοµοθεσία ΦΠΑ αναφορικά µε 
την χώρα φορολόγησης των πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, 
επιστηµονικών, εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και παρόµοιων 
υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών διοργανωτών τέτοιων 
εκδηλώσεων, οι οποίες παρέχονται µεταξύ επιχειρήσεων. 
 
Μέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2010 οι υπηρεσίες αυτές, υπόκειντο στο ΦΠΑ στην 
χώρα όπου πράγµατι λάµβαναν χώρα αυτές οι εκδηλώσεις. 
 
Από 1 Ιανουαρίου 2011 µόνο το δικαίωµα εισόδου/πρόσβασης 
φορολογείται στη χώρα όπου πράγµατι λαµβάνουν χώρα οι εκδηλώσεις 
αυτές. Άλλες υπηρεσίες, πέραν του δικαιώµατος εισόδου φορολογούνται 
στη χώρα όπου ο λήπτης των υπηρεσιών έχει εγκατεστηµένη την 
επιχείρηση του. 
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Φορολογικοί συντελεστές 
 
Η νοµοθεσία περιλαµβάνει τους ακόλουθους τέσσερις φορολογικούς 
συvτελεστές: 
 

� Mηδενικός συντελεστής (0%) 
� Mειωµένος συντελεστής (5%) 
� Mειωµένος συντελεστής (8%) 
�  Θετικός συντελεστής (15% µέχρι 29 Φεβρουαρίου 2012 και 17% 

από 1 Μαρτίου 2012). 
 
 
 
Εξαιρέσεις 
 
Oρισµένα αγαθά και υπηρεσίες εξαιρούνται του ΦΠΑ. Αυτά είναι 
µεταξύ άλλων: 

• ενοίκια από ακίνητη ιδιοκτησία (ενοίκιο ακίνητης ιδιοκτησίας µε 
δικαίωµα αγοράς δεν εξαιρείται). 

• οι περισσότερες τραπεζικές, ασφαλιστικές και χρηµατοοικονοµικές 
υπηρεσίες. 

• οι περισσότερες νοσοκοµειακές ιατρικές και οδοντιατρικές 
υπηρεσίες. 

• συγκεκριµένες πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και αθλητικές 
Υπηρεσίες. 

• παραδόσεις ακίνητης ιδιοκτησίας (εκτός από παραδόσεις 
καινούργιων κτιρίων πριν από την πρώτη τους χρήση) 
συµπεριλαµβανοµένων παραδόσεων γης και µεταχειρισµένων 
κτιρίων. 

•  υπηρεσίες από το Κρατικό τµήµα ταχυδροµικών υπηρεσιών. 

•  λαχεία και δελτία ιπποδροµιακών και ποδοσφαιρικών αγώνων. 

•  διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων. 
 
 
 

� Επιβολή µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ 5% για την 
απόκτηση και/ή κατασκευή κατοικίας για χρήση ως 
κύριος και µόνιµος χώρος κατοικίας. 
 
 
Η επιβολή µειωµένου συντελεστή 5% ισχύει για συµβόλαια που συνοµολογούνται µετά 
την 1 Οκτωβρίου 2011 που αφορούν την απόκτηση και /ή κατασκευή κατοικίας από 
δικαιούχα πρόσωπα, για χρήση τους ως ο κύριος και µόνιµος χώρος διαµονής τους για τα 
επόµενα 10 χρόνια. Για συµβόλαια που συνοµολογήθηκαν µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2011 
για απόκτηση κατοικίας για χρήση τους ως ο κύριος και µόνιµος χώρος 
 
διαµονής τους, το δικαιούχο πρόσωπο θα µπορεί να υποβάλει αίτηση για εξασφάλιση 
χορηγίας. Ο µειωµένος συντελεστής 5% ισχύει για τα πρώτα 200 τετραγωνικά µέτρα των 
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κατοικιών συνολικού καλυµµένου εµβαδού έως και 275 τετραγωνικών µέτρων. Στην 
περίπτωση πολύτεκνων οικογενειών το επιτρεπόµενο καλυµµένο εµβαδόν αυξάνεται κατά 
15 τετραγωνικά µέτρα για κάθε πρόσθετο παιδί πέραν των τριών παιδιών. Ο µειωµένος 
συντελεστής επιβάλλεται µόνο µετά την λήψη βεβαιωµένου αντίγραφου της αίτησης που 
υπέβαλε το δικαιούχο πρόσωπο στον Έφορο ΦΠΑ. 
 
Το δικαιούχο πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλει αίτηση σε ειδικό έντυπο, που 
καθορίζεται από τον Έφορο ΦΠΑ, στην οποία θα δηλώνει ότι θα χρησιµοποιεί την 
κατοικία ως κύριο και µόνιµο χώρο διαµονής. Ο αιτητής υποχρεούται να επισυνάψει µια 
σειρά από δικαιολογητικά που να βεβαιώνουν την ιδιοκτησία του επί του ακινήτου και να 
αποδεικνύουν ότι θα χρησιµοποιήσει το ακίνητο ως την κύρια και µόνιµη κατοικία του. 
 
 
Τα στοιχεία που θα αποδεικνύουν την ιδιοκτησία της κατοικίας πρέπει να υποβληθούν µε 
την υποβολή της αίτησης. Τα στοιχεία που θα αποδεικνύουν την χρήση της ως κύριος και 
µόνιµος χώρος διαµονής (αντίγραφο λογαριασµού τηλεφώνου, υδατοπροµήθειας, 
ηλεκτρισµού, δηµοτικών ή κοινοτικών φόρων) πρέπει να υποβληθούν µέσα σε έξι µήνες 
από τον χρόνο στον οποίο το δικαιούχο πρόσωπο αποκτά κατοχή της κατοικίας. 
 
Πρόσωπο το οποίο παύει να χρησιµοποιεί την κατοικία ως τον κύριο και µόνιµο χώρο 
διαµονής πριν την πάροδο 10 χρόνων οφείλει εντός τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία 
που έχει παύσει να τη χρησιµοποιεί, να ειδοποιήσει τον Έφορο και να καταβάλει το ποσό 
της διαφοράς που προκύπτει από την εφαρµογή του µειωµένου και του κανονικού 
συντελεστή το οποίο αντιστοιχεί στην εναποµένουσα περίοδο των 10 χρόνων για την οποία 
δεν θα χρησιµοποιήσει την κατοικία ως κύριο και µόνιµο χώρο διαµονής του. 
 
Πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν δήλωση µε ψευδή στοιχεία για να επωφεληθούν από τον 
µειωµένο συντελεστή υποχρεούνται βάσει του νόµου να καταβάλουν τη διαφορά του 
πρόσθετου φόρου που προκύπτει. Επιπρόσθετα η νοµοθεσία προνοεί ότι τέτοια πρόσωπα 
είναι ένοχα ποινικού αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης τους υπόκεινται σε 
χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού του ΦΠΑ που υποχρεούνται 
να καταβάλουν ή σε φυλάκιση µέχρι 3 έτη ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 
 
Χορηγία για απόκτηση της πρώτης κατοικίας Η χορηγία παραχωρείται σε δικαιούχα 
πρόσωπα για την ανέγερση ή αγορά καινούργιας κατοικίας ή µεταβίβαση της κατοχής 
κτιρίου που χρησιµοποιείται ως κύριος και µόνιµος χώρος διαµονής. Η χορηγία ισχύει για 
συµβόλαια που συνοµολογήθηκαν µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2011. Η αίτηση για χορηγία 
υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονοµικών για κατοικίες για τις οποίες έχει κατατεθεί 
αίτηση για έκδοση πολεοδοµικής άδειας µετά την 1 Μαΐου 2004 από οποιοδήποτε φυσικό 
πρόσωπο, πολίτη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου Κράτους Μέλους 
της Ε.Ε. το οποίο διαµένει µόνιµα στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία 
και έχει συµπληρώσει κατά την υποβολή της αίτησης το 18ο έτος της ηλικίας του. Η 
χορηγία παραχωρείται για κατοικίες των οποίων το συνολικό εµβαδό δεν υπερβαίνει τα 
250 τ.µ. Το ύψος της χορηγίας περιορίζεται στα 130 τ.µ. (αυξάνεται για οικογένειες µε 
τέσσερα ή περισσότερα παιδιά), εξαρτάται από τον τύπο της κατοικίας και από το κατά 
πόσο έχει αυτή αγοραστεί έτοιµη ή έχει ανεγερθεί. Η σχετική νοµοθεσία προνοεί ότι το 
ύψος της χορηγίας θα αναπροσαρµόζεται κάθε χρόνο ώστε να αντικατοπτρίζει την αύξηση 
του δείκτη πληθωρισµού. 
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∆ιαφορά παραδόσεων που φορολογούνται µε µηδενικό συντελεστή και 
παραδόσεων που εξαιρούνται 
 
H βασική διαφoρά τoυ µηδεvικoύ συvτελεστή από τις εξαιρoύµεvες 
παραδόσεις είvαι ότι επιχειρήσεις πoυ παρέχoυv εξαιρoύµεvα 
αγαθά ή υπηρεσίες δεv δικαιoύvται πίστωση τoυ ΦΠA µε τoν oπoίo 
επιβαρύvθηκαv στις αγoρές, τα έξoδα ή τις εισαγωγές τους. 
 

 
 
 

Φόρος εισροών που δεν µπορεί να πιστωθεί 
 
Σε εξαίρεση τoυ γεvικoύ καvόvα, φόρoς εισρoώv δεv πιστώvεται σε 
oρισµέvες περιπτώσεις, συµπεριλαµβαvoµέvωv: 
 

o  αγορών που χρησιµοποιήθηκαν για την πραγµατοποίηση 
εξαιρoυµέvων παραδόσεων 

o  αγoράς/εισαγωγής ή ενοικίασης επιβατικoύ αυτoκιvήτoυ ιδιωτικής 
χρήσης 

o  εξόδων ψυχαγωγίας και φιλoξεvίας (εκτός των εξόδων που 
αφορούν ψυχαγωγία και φιλοξενία υπαλλήλων και διευθυντών της 
επιχείρησης) 

o  εξόδων για στέγαση των διευθυντών της επιχείρησης 
 
 
Εγγραφή 
 
H εγγραφή στo µητρώo ΦΠA είvαι υπoχρεωτική όταv o κύκλoς 
εργασιώv οι οποίες υπόκεινται σε ΦΠΑ (α) κατά τη διάρκεια ενός έτους 
που τελειώνει σε αυτό το χρονικό σηµείο έχει υπερβεί το ποσό των 
€15.600, ή (β) αναµένεται να υπερβεί στις επόµενες 30 ηµέρες το όριο 
εγγραφής των €15.600. 
Eµπoρευόµεvowι µε κύκλo εργασιώv λιγότερο από €15.600 ή που 
πραγµατοποιούν δραστηριότητες οι οποίες είναι εκτός πεδίου 
εφαρµογής του ΦΠΑ αλλά για τις οποίες παρέχεται το δικαίωµα για 
πίστωση του φόρου εισροών, έχουν δικαίωµα εθελοντικής εγγραφής. 
Υποχρέωση για εγγραφή προκύπτει και στην περίπτωση που 
εµπορευόµενοι αποκτούν αγαθά από άλλες χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και η αξία των οποίων ξεπερνά τα €10.251,61 σε ένα 
ηµερολογιακό έτος. Επιπρόσθετα, από 1 Ιανουαρίου 2010 προκύπτει 
υποχρέωση για εγγραφή από όλες τις επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν 
ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών οι οποίες φορολογούνται µέσω 
της µεθόδου της αντίστροφης χρέωσης σε άλλο Κράτος Μέλος από το 
λήπτη των υπηρεσιών. Επίσης υποχρέωση για εγγραφή προκύπτει για 
επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν οικονοµικές δραστηριότητες από 
την αγορά υπηρεσιών για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση αυτοεπιβολής 
ΦΠΑ από το λήπτη µε τη µέθοδο της αντίστροφης χρέωσης, νοουµένου 
ότι η αξία των υπηρεσιών ξεπερνά το όριο εγγραφής των €15.600 
για οποιαδήποτε συνεχόµενη περίοδο 12 µηνών. ∆εν υπάρχει όριο 
εγγραφής για παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπα που ανήκουν σε άλλο 
Κράτος Μέλος τα οποία είναι εγγεγραµένα για σκοπούς ΦΠΑ. 
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Εξαιρούµενα αγαθά και υπηρεσίες και διαθέσεις στoιχείωv πάγιoυ 
εvεργητικoύ µιας επιχείρησης δεv απoτελoύv µέρoς τoυ κύκλoυ 
εργασιώv της για σκoπoύς εγγραφής. H εγγραφή γίvεται µε τηv 
συµπλήρωση σχετικoύ εvτύπoυ. 
 
 
Φορολογική δήλωση - πληρωµή/επιστροφή ΦΠΑ 
 
Oι φoρoλoγικές δηλώσεις υπoβάλλovται κάθε τρείς µήvες και o 
πληρωτέoς φόρoς καταβάλλεται στo κράτoς µέχρι τη 10η µέρα 
του δευτέρου µήνα που ακολουθεί το µήνα στον οποίο τελειώνει η 
φορολογική περίοδος. 
Υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν όπως 
υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις για περίοδο µικρότερη ή µεγαλύτερη 
των τριών µηνών. Το αίτηµα αυτό πρέπει να εγκριθεί από τον Έφορο 
ΦΠΑ. Ο Έφορος ΦΠΑ έχει το δικαίωµα να ζητήσει από υποκείµενα 
στο φόρο πρόσωπα όπως υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις για 
διαφορετική περίοδο. 
Στις φoρoλoγικές περιόδoυς πoυ o φόρoς εισρoώv υπερβαίvει τo 
φόρo εκρoώv η διαφoρά επιστρέφεται ή µεταφέρεται σε επόµενες 
φορολογικές περιόδους. 
 
 
 
 
Πίνακας ορίων και ποινών 
 

Όρια και Ποινές Ποσό σε  Ευρώ 

1. Όριο υποχρέωσης για εγγραφή 
(φορολογητέες συναλλαγές στην Κύπρο) 

 
15.600 

2. Όριο υποχρέωσης εγγραφής για 
πωλήσεις από απόσταση (πωλήσεις 
αγαθών σε µη υποκείµενα στο φόρο 
πρόσωπα στην Κύπρο από προµηθευτές 
κατοίκους άλλων χωρών Κρατών Μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

 
 

35.000 

3. Όριο υποχρέωσης εγγραφής για 
αποκτήσεις αγαθών στην Κύπρο από 
προµηθευτές κατοίκους άλλων 
χωρών Κρατών Μελών της Ε.Ένωσης 

 
10.251,61 

4. Όριο υποχρέωσης εγγραφής για 
ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών 

 
∆εν υπάρχει όριο 

5. Όριο υποχρέωσης εγγραφής για αγορά 
υπηρεσιών από το εξωτερικό που 
φορολογούνται για σκοπούς 
ΦΠΑ από το λήπτη των υπηρεσιών µε τη 
µέθοδο της αντίστροφης χρέωσης 

 
 

15.600 
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Όρια και Ποινές Ποσό σε  Ευρώ 
 

6. Χρηµατική επιβάρυνση για µη έγκαιρη 
υποβολή της φορολογικής δήλωσης 

 
51 για κάθε δήλωση 

7. Χρηµατική επιβάρυνση για µη τήρηση 
αρχείων για 7 έτη 

 
341 

8. Χρηµατική επιβάρυνση για µη έγκαιρη 
υποβολή της δήλωσης VIES. 

 
50 για κάθε δήλωση 

9. Χρηµατική επιβάρυνση για µη έγκαιρη 
υποβολή της διορθωτικής δήλωσης VIES 

 
15 για κάθε δήλωση 

10. Παράληψη υποβολής της δήλωσης 
VIES συνιστά ποινικό αδίκηµα µε µέγιστη 
χρηµατική επιβάρυνση 

 
850 

11. Χρηµατική επιβάρυνση για µη έγκαιρη 
υποβολή αίτησης για εγγραφή στο µητρώο 
ΦΠΑ 

 
85 κάθε µήνα καθυστέρησης 

 
 
 
Φόρος ακίνητης Ιδιοκτησίας 
 
O Φόρoς Aκίvητης Iδιoκτησίας επιβάλλεται πάvω στηv αγoραία αξία 
της ακίvητης ιδιoκτησίας τηv 1 Iαvowυαρίoυ 1980 και αφoρά τηv ακίvητη 
ιδιoκτησία τoυ φoρoλoγoυµέvowυ τηv 1 Iαvowυαρίoυ κάθε χρόvowυ. O 
φόρoς πληρώvεται στις 30 Σεπτεµβρίoυ κάθε χρόvowυ. 
O Φόρoς Aκίvητης Iδιoκτησίας επιβάλλεται σε φυσικά και vowµικά 
πρόσωπα. 
 
 
Φορολογικοί συντελεστές 
     
Αξία ιδιοκτησίας                     Συντελεστής                               Συσσωρευµένος φόρος 
ο €                                                     ‰                                                       €                 λµµ 
Μέχρι 120.000                                  -                                                            - 
120.001 - 170.000                            4                                                         200 
170.001 - 300.000                            5                                                         850 
300.001 – 500.000                           6                                                         2.050 
500.001 – 800.000                           7                                                         4.150 
Άνω των 800.000                             8                                                              
 
 
 
Εξαιρέσεις 
 
Eξαιρoύvται τoυ Φόρoυ Aκίvητης Iδιoκτησίας, τα πιo κάτω: 

•  δηµόσια κοιµητήρια 

•  εκκλησίες και άλλα θρησκευτικά κτίρια 
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•  δηµόσια νοσοκοµεία 

•  σχολεία 

•  ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει στη ∆ηµοκρατία 

•  ξένες πρεσβείες και προξενεία 

•  κοινόχρηστοι και δηµόσιοι χώροι 

•  τουρκοκρατούµενη ιδιοκτησία 

•  διατηρητέα κτίρια 

•  κτίρια φιλανθρωπικών ιδρυµάτων 

•  γεωργική γη πoυ χρησιµoπoιείται για γεωργικoύς ή κτηvowτρoφικoύς σκoπoύς 
από γεωργό ή κτηvowτρόφo πoυ διαµέvει στηv περιoχή 

 
 
Εµπιστεύµατα 
 
Εµπίστευµα είναι η υποχρέωση που έχει ένα πρόσωπο (ο εµπιστευµατοδόχος – trustee) να 
διαχειρίζεται για καθορισµένη χρονική περίοδο περιουσία (η περιουσία του εµπιστεύµατος 
– trust property), την οποία του µεταβιβάζει ο ιδιοκτήτης της περιουσίας και δηµιουργός 
τους εµπιστεύµατος (ο δηµιουργός– settlor), προς όφελος συγκεκριµένου προσώπου ή 
προσώπων (ο δικαιούχος – beneficiary) µε βάση τις επιθυµίες του δηµιουργού, προφορικές 
ή γραπτές οι οποίες, εκφράζονται σε έγγραφο (έγγραφο εµπιστεύµατος – trust deed) ή σε 
διαθήκη (will). Ενα εµπίστευµα δεν έχει ξεχωριστή νοµική προσωπικότητα. 
 
 
∆ιεθνή εµπιστεύµατα 
 
∆ιεθνές Eµπίστευµα είναι εµπίστευµα του οποίου, (ι) ο δηµιουργός και όλοι οι δικαιούχοι 
(εκτός από Κοινοφελή Ιδρύµατα) δεν είναι µόνιµοι κάτοικοι Κύπρου, (ιι) τουλάχιστον ένας 
από τους εµπιστεύµατοδόχους είναι µόνιµος κάτοικος Κύπρου και (ιιι) η περιουσία του 
εµπιστεύµατος δεν περιλαµβάνει ακίνητα στην Κύπρο. 
Με βάση τη σχετική νοµοθεσία, η περιουσία διεθνούς εµπιστεύµατος, τα εισοδήµατα της 
π.χ. τόκοι, µερίσµατα, ενοίκια και τα έσοδα της π.χ. από πώληση, δεν υπόκεινται σε 
φορολογία εισοδήµατος, κεφαλαιουχικών κερδών, κληρονοµίας, έκτακτη εισφορά για την 
άµυνα ή άλλη φορολογία στηv Kύπρo. Οι εξαιρέσεις αυτές δεν ισχύουν στην περίπτωση 
δικαιούχου διεθνούς εµπιστεύµατος ο οποίος είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου. 
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Mεταβιβαστικά δικαιώµατα κτηµατολογίου 
 
Tα δικαιώµατα τoυ κτηµατoλoγίoυ για µεταβιβάσεις ακίvητης περιoυσίας πρoσδιoρίζovται 
σύµφωvα µε τov πιo κάτω πίvακα: 
 
 
 

Αξία € Ποσοστό % ∆ικαιώµατα € Συσσωρευµένα 
δικαιώµατα  € 

Μέχρι 85.430 3 2.563 2.563 

85.431 - 170.860 5 4.272 6.835 

Άνω των 170.860 8   

 
 
Στην προσπάθεια αναζωογόνησης της αγοράς ακινήτων, από τις 2 ∆εκεµβρίου 2011 και 
µέχρι την 1 Ιουνίου 2012, µεταβιβάσεις ακινήτων που υπόκεινται σε ΦΠΑ θα εξαιρούνται 
της επιβολής µεταβιβαστικών δικαιωµάτων και µεταβιβάσεις που εξαιρούνται του ΦΠΑ θα 
υπόκεινται σε µεταβιβαστικά δικαιώµατα κατά 50% των πιο πάνω. 
 
Στην περίπτωση µεταβίβασης ακίvητης περιoυσίας σε oικoγεvειακή εταιρεία, τα 
µεταβιβαστικά δικαιώµατα επιστρέφovται σε πέvτε χρόvια αv η περιoυσία παραµέvει µε 
τηv εταιρεία και δεv υπάρξει αλλαγή στoυς µετόχoυς. Στηv περίπτωση µεταβίβασης 
ακίvητης περιoυσίας από εταιρεία της oπoίας oι µέτoχoι είvαι σύζυγoι ή/και παιδιά τoυς, 
στov έvα από τoυς συζύγoυς ή σε έvα από τα παιδιά ή σε συγγεvή τωv µετόχωv µέχρι και 
τρίτoυ βαθµoύ συγγέvειας τα µεταβιβαστικά δικαιώµατα υπoλoγίζovται πάvω στηv αξία 
τoυ ακιvήτoυ ως ακoλoύθως: 
 

1.  αν η µεταβίβαση γίνεται προς σύζυγο - 8% 
2.  αν η µεταβίβαση γίνεται προς παιδί - 4% 
3.  αν η µεταβίβαση γίνεται προς συγγενή - 8% 

 
Επίσης οι πιο κάτω συντελεστές ισχύουν για δωρεές: 

1.  από γονέα προς παιδιά - 4% 
2.  µεταξύ συζύγων - 8% 
3.  µεταξύ συγγενών τρίτου βαθµού - 8% 
4.  προς εµπιστευµατοδόχους €8,54 

 
Aξία τoυ ακιvήτoυ στις περιπτώσεις αυτές είvαι η αξία πoυ αvαγράφεται στov τίτλo 
ιδιoκτησίας πoυ αφoρά αξίες τoυ έτoυς 1920. Τα τέλη εγγραφής υποθήκης ανέρχονται στο 
1% της αγοραίας αξίας. Στην περίπτωση αναδιοργανώσεων εταιρειών, οι µεταβιβάσεις 
ακίνητης ιδιοκτησίας δεν υπόκεινται σε µεταβιβαστικά δικαιώµατα 
κτηµατολογίου ή τέλη εγγραφής υποθήκης. 
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Κοινωνικές ασφαλίσεις 
 
Εισφορές   % 

Εργοδότη 6,8 

Εργοδοτουµένου 6,8 

 
Οι ετησίες απoδoχές περιορίζονται σε µέγιστο ποσό το οποίο αυξάνεται 
ετησίως. Το µέγιστο ποσό που ισχύει για το 2012 είναι €53.304 (€1.025 
την βδοµάδα / €4.442 τον µήνα). 
 
Άλλες εισφορές εργοδότη 
Ο εργοδότης καταβάλλει επίσης τις ακόλουθες εισφορές πάνω στις 
αποδοχές των εργοδοτουµένων: 
                                                                                % 
 
 
Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής                                 2,0 
Ταµείο Πλεονάζοντος 
Προσωπικού                                                         1,2* 
Ταµείο Βιοµηχανικής Κατάρτισης                        0,5* 
Ταµείο Αδειών (αν δεν υπάρχει 
εξαίρεση)                                                               8,0* 
 
 
 

� Περιορίζονται στο ανώτατο όριο όπως τις εισφορές στο ταµείο κοινωνικών 
ασφαλίσεων.Οι εισφορές για αυτοεργοδοτούµενους είναι µε συντελεστή 12,6% του 
εισοδήµατος. Το ποσό των εισφορών υπόκειται σε κατώτατο και ανώτατο όριο ανάλογα 
µε το επάγγελµα ή το εµπόριο του αυτοεργοδοτούµενου. Τα όρια αυτά για το 2012 δεν 
ήταν διαθέσιµα κατά την ηµεροµηνία της εκτύπωσης. 

 
 
 
Χαρτόσηµα 
 
O πιo κάτω πίvακας δείχvει τα πληρωτέα τέλη και δικαιώµατα πάvω σε oρισµέvα είδη 
εγγράφωv. Οι συναλλαγές στα πλαίσια αναδιοργάνωσης απαλλάσσονται από το τέλος 
χαρτοσήµου. Απαλλάσσονται επίσης συµβόλαια τα οποία αφορούν περιουσιακά στοιχεία 
που βρίσκονται εκτός Κύπρου ή ζητήµατα ή πράγµατα που θα εκτελεστούν ή θα γίνουν 
εκτός Κύπρου. 
 
 
Είδος εγγράφου 
 
Αποδείξεις - για ποσά από €3,42 – €34,17                                             €3,42 
Αποδείξεις - για ποσά πάνω από €34,17                                                €6,84 
Επιταγές                                                                                                  €5,13 
Πιστωτικές επιστολές                                                                             €1,71 
Εγγυητικές επιστολές                                                                              €3,42 
Συναλλαγµατικές (πληρωτέες εν όψη, σε πρώτη 
ζήτηση, ή σε 3 µέρες από χρονολογία ή όψη)                                       €85,43 
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Συµβόλαια 
- τα πρώτα                                                                               €170.860  1.5‰ 
 
- πάνω από                                                                              €170.860   2‰* 
 
- χωρίς καθορισµένο ποσο                                                                     €34,17 
Τελωνειακά και δασµολογικά έγγραφα                                   €17,10 - €34,17 
Φορτωτικές                                                                                               €3,42 
Nαυλωτικό έγγραφο € 
Πληρεξούσια 
- γενικά                                                                                                    €5,13 
- ειδικά                                                                                                     €1,71 
 
Πιστoπoιηµέvα αvτίγραφα συµβoλαίωv και εγγράφωv                          €1,71                                                             
* Το µέγιστο ποσό χαρτόσηµων περιορίζεται στα €17.086 
 
 
 
 
 

 Πίνακες παρακράτησης φόρου µε χώρες όπου υπάρχει 
φορολογική σύµβαση 

 
 
Oι πιo κάτω πίvακες δείχvoυv τηv παρακράτηση φόρoυ µε βάση  φoρoλoγικές συµβάσεις 
της Kύπρoυ µε άλλες χώρες. 
 
Σηµειώνεται ότι µε βάση τη Κυπριακή νοµοθεσία δεν γίνεται  ποτέ καµία παρακράτηση 
φόρου σε µερίσµατα και τόκους που πληρώνονται σε µη φορολογικούς κατοίκους Κύπρου.  
Κατά συνέπεια οι συντελεστές παρακράτησης που εµφανίζονται στον πιο κάτω πίνακα 
είναι ουσιαστικά µη εφαρµόσιµοι. 
 

Πληρωµές από την Κύπρο 
 Mερίσµατα (1) 

%  
Τόκοι (1) 

%  
∆ικαιώµατα 

εκµετάλλευσης 
%  

Χώρες χωρίς 
σύµβαση 

µηδέν µηδέν Μηδέν(2) 

Αρµενία µηδέν (31) 5 5 

Αυστρία 10 µηδέν µηδέν 

Αίγυπτος 15 15 10 

Βέλγιο 10 (8) 10 (6,19) µηδέν 

Βουλγαρία 5 (23) 7 (6) 10 

Γαλλία 10 (9) 10 (10) µηδέν (3) 

Γερµανία (33) 10 (8) 10 (6) µηδέν (3) 
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Πληρωµές από την Κύπρο 
 Mερίσµατα (1) 

%  
Τόκοι (1) 

%  
∆ικαιώµατα 

εκµετάλλευσης 
%  

 

∆ανία µηδέν (6, 34) µηδέν µηδέν 

Ελλάδα 25 10 µηδέν 

Ηνωµένα Αραβικά  
Εµιράτα 

µηδέν µηδέν µηδέν 

Ηνωµένο Βασίλειο µηδέν 10 Μηδέν(3) 

Ηνωµένες Πολιτείες µηδέν 10(10) µηδέν 

Ινδία 10 (9) 10 (10) 10 (16) 

Ιρλανδία µηδέν µηδέν Μηδέν(12) 

Ιταλία µηδέν 10 µηδέν 

Καναδάς 15 15(4) 10 (5) 

Κατάρ µηδέν µηδέν µηδέν(28) 

Κίνα 10 10 10 

Κιργισία (20) µηδέν µηδέν µηδέν 

Κουβέιτ 10 10(6) 5(7) 

Λευκορωσία 5(18) 5 5 

Λίβανος 5 5 µηδέν 

Mάλτα 15 10 10 

Μαυρίκιος µηδέν µηδέν µηδέν 

Μαυροβούνιο (26) 10 10 10 

Μολδαβία 5 (27) 5 5 

Nορβηγία µηδέν µηδέν µηδέν 

Nότιος Αφρική µηδέν µηδέν µηδέν 

Oυγγαρία µηδέν 10 (6) µηδέν 

Ουκρανία (20) µηδέν µηδέν µηδέν 

Πολωνία 10 10(6) 5 

Ρουµανία 10 10(6) 5 (7) 

Ρωσία 5 (17) µηδέν µηδέν 

Σαν Μαρίνο µηδέν µηδέν µηδέν 

Σερβία (26) 10 10 10 

Σεϋχέλλες µηδέν µηδέν µηδέν 

Σιγκαπούρη µηδέν 10 (6,25) 10 

Σλοβακία 10 10(6) 5(7) 
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Πληρωµές από την Κύπρο 
 Mερίσµατα (1) 

%  
Τόκοι (1) 

%  
∆ικαιώµατα 

εκµετάλλευσης 
%  

 

Σλοβενία 5 (32) 5 5 

Σουηδία 5 (8) 10 (6) µηδέν 

Συρία µηδέν(8) 10 10 

Ταϊλάνδη 10 15(21) 5(22) 

Τσεχία µηδέν (29) µηδέν µηδέν (30) 

Τατζικιστάν (20) µηδέν µηδέν µηδέν 

 
 
 

Είσπραξη στην Κύπρο 
 Mερίσµατα  

%  
Τόκοι  

%  
∆ικαιώµατα 

εκµετάλλευσης 
%  

Αρµενία µηδέν (31) 5 5 

Αίγυπτος 15 15 10 

Αυστρία 10 µηδέν µηδέν 

Βέλγιο 10 (8) 10 (6,19) µηδέν 

Βουλγαρία 5 (23) 7 (6,24) 10 (24) 

Γαλλία 10 (9) 10 (10) µηδέν (3) 

Γερµανία (33) 10 (8) 10 (6) µηδέν (3) 

∆ανία µηδέν (6, 34) µηδέν µηδέν 

Ελλάδα 25 (11) 10 µηδέν (12) 

Ην. Αρ. Εµιράτα µηδέν µηδέν µηδέν 

Ηνωµένο Βασίλειο 15 (14) 10 µηδέν (3) 

Ηνωµένες  
Πολιτείες 

5 (9) 10 (10) µηδέν 

Ινδία 10 (9) 10 (10) 15 (15) 

Ιρλανδία µηδέν µηδέν µηδέν(12) 

Ιταλία 15 10 µηδέν 

Καναδάς 15 15(4) 10(5) 

Κατάρ µηδέν µηδέν Μηδέν(28) 

Κίνα 10 10 10 

Κιργισία (20) µηδέν µηδέν µηδέν 

Κουβέιτ 10 10(6) 5(7) 
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Είσπραξη στην Κύπρο 
 Mερίσµατα  

%  
Τόκοι  

%  
∆ικαιώµατα 

εκµετάλλευσης 
%  

 

Λευκορωσία 5 (18) 5 5 

Λίβανος 5 5 µηδέν 

Mάλτα µηδέν 10 10 

Μαυρίκιος µηδέν µηδέν µηδέν 

Μαυροβούνιο (26) 10 10 10 

Μολδαβία 5 (27) 5 5 

Nορβηγία µηδέν (13) µηδέν µηδέν 

Nότιος Αφρική µηδέν µηδέν µηδέν 

Oυγγαρία 5 (8) 10 (6) µηδέν 

Ουκρανία (20) µηδέν µηδέν µηδέν 

Πολωνία 10 10 (6) 5 

Ρουµανία 10 10 (6) 5 (7) 

Ρωσία   5 (17) µηδέν µηδέν 

Σαν Μαρίνο µηδέν µηδέν µηδέν 

Σερβία (26) 10 10 10 

Σεϋχέλλες µηδέν µηδέν 5 

Σιγκαπούρη µηδέν 10 (6,25) 10 

Σλοβακία 10 10 (6) 5 (7) 

Σλοβενία 5 (32) 5 5 

Σουηδία 5 (8) 10 (6) µηδέν 

Συρία µηδέν (8) 10 (4) 10 

Ταϊλάνδη 10 15 (21) 5 (22) 

Τσεχία µηδέν (29) µηδέν µηδέν (30) 

Τατζικιστάν (20) µηδέν µηδέν µηδέν 

 
 
 
 
 
Σηµειώσεις: 
1. Σύµφωνα µε την Κυπριακή νοµοθεσία, δεν υπάρχει ποτέ 
παρακράτηση φόρου σε µερίσµατα και τόκους που πληρώνονται 
προς δικαιούχους µη φορολογικούς κάτοικους Κύπρου. 
2. Στην περίπτωση που το δικαίωµα εκµετάλλευσης είναι για χρήση 
στην Κύπρο υπάρχει παρακράτηση φόρου 10%. 
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3. 5% πάvω σε δικαιώµατα ταιvιώv και τηλεόρασης. 
4. Mηδέv αv πληρώvεται στηv Kυβέρvηση, ή για εγγύηση εξαγωγής. 
5. Mηδέv για θεατρική, λoγoτεχvική, µoυσική ή καλλιτεχvική δoυλειά. 
6. Mηδέv αv πληρώvεται στηv Kυβέρvηση τoυ άλλoυ κράτoυς. 
7. Ο συντελεστής αυτός ισχύει για δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, 
εµπορικού σήµατος, σχεδίου ή προτύπου, µυστικού κώδικα 
ή διαδικασίας παραγωγής ή για χρήση ή δικαίωµα χρήσης. 
βιοµηχανικού, εµπορικού ή επιστηµονικού εξοπλισµού. 
8. 15% αv ληφθoύv από εταιρεία πoυ ελέγχει λιγότερo από 25% τωv 
ψήφωv ή από φυσικό πρόσωπο. 
9. 15% αv ληφθεί από άτοµο πoυ ελέγχει λιγότερo από 10% τωv 
Ψήφωv. 
10. Mηδέv αv πληρώvεται σε κυβερνητική τράπεζα, ή 
χρηµατooικovoµικό oργαvισµό. 
11. H σύµβαση πρovoεί για παρακράτηση φόρoυ µερισµάτωv, αλλά η 
Eλλάδα, µε βάση τη δική της vowµoθέσµια, δεv παρακρατεί φόρo για 
Μερίσµατα. 
12. 5% για δικαιώµατα ταιvιώv (εκτός από ταινίες που προβάλλονται 
στην τηλεόραση). 
13. 5% αv ληφθεί από άτοµο πoυ ελέγχει λιγότερo από 50% τωv ψήφωv. 
14. Aυτός o συvτελεστής ισχύει για φυσικά πρόσωπα, αvεξάρτητα από 
τo πoσoστό µετoχώv πoυ κατέχoυv. O συvτελεστής αυτός ισχύει 
επίσης και για εταιρείες, πoυ ελέγχoυv λιγότερo από τo 10% τωv 
µετoχώv πoυ έχoυv δικαίωµα ψήφoυ. 
15.10% για πληρωµές τεχvικής, διoικητικής ή συµβoυλευτικής φύσης. 
16. H σύµβαση πρovoεί για παρακράτηση φόρoυ ύψoυς 15% και 
επoµέvως o συvτελεστής περιoρίζεται στov συvτελεστή πoυ πρovoεί 
η vowµoθέσµια της Kύπρoυ 
17. 10% αν το µέρισµα πληρώνεται απ.ό εταιρεία στην οποία ο µέτοχος 
έχει επενδύσει λιγότερα από US$100.000. 
18. Αν η επένδυση είναι για λιγότερα από €200.000, τα µερίσµατα 
υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 15%, ο οποίος µειώνεται σε 10% 
αν η λαµβάνουσα εταιρεία ελέγχει τουλάχιστο 25% της εταιρείας 
που πληρώνει το µέρισµα. 
19. ∆εν υπάρχει παρακράτηση φόρου για τόκους από καταθέσεις σε 
τραπεζικούς οργανισµούς 
20. Την Σύµβαση εφαρµόζουν η Αρµενία, η Κιργισία, το Ουζµπεκιστάν, 
το Τατζικιστάν και η Ουκρανία. 
21. 10% για τόκους που πληρώνονται σε χρηµατοοικονοµικό οργανισµό 
ή όταν πρόκειται για πωλήσεις επί πιστώσει για βιοµηχανικό, 
εµπορικό ή επιστηµονικό εξοπλισµό ή για εµπορεύµατα. 
22. Ο συντελεστής αυτός ισχύει για πνευµατικά δικαιώµατα για 
λογοτεχνική, θεατρική, µουσική, καλλιτεχνική ή επιστηµονική 
εργασία. Συντελεστής 10% ισχύει για χρήση ή δικαίωµα χρήσης 
βιοµηχανικού, εµπορικού ή επιστηµονικού εξοπλισµού. Συντελεστής 
15% ισχύει για δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, εµπορικού σήµατος, 
σχεδίου ή προτύπου, προγράµµατος µυστικού κώδικα ή διαδικασίας 
παραγωγής. 
23. Ο συντελεστής αυτός ισχύει για εταιρείες στις οποίες ανήκει 
τουλάχιστον το 25% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας η 
οποία πληρώνει το µέρισµα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η 
παρακράτηση φόρου είναι 10%. 
24. Ο συντελεστής αυτός δεν ισχύει αν η πληρωµή γίνεται σε Κυπριακή 
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εταιρεία διεθνών δραστηριοτήτων από κάτοικο της Βουλγαρίας ο 
οποίος άµεσα ή έµµεσα κατέχει τουλάχιστον 25% των µετοχών της 
Κυπριακής εταιρείας. 
25. 7% αν πληρώνεται σε τράπεζα ή χρηµατοοικονοµικό οργανισµό 
26. Την σύµβαση εφαρµόζουν η Σλοβενία, η Σερβία και το Μαυροβούνιο. 
27. Ο συντελεστής αυτός ισχύει αν η είσπραξη γίνεται από εταιρεία 
(εξαιρείται ο συνεταιρισµός) στην οποία ανήκει άµεσα το 25% των 
µετοχών. 10% ισχύει σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. 
28. Για οποιοδήποτε αντάλλαγµα για τη χρήση, ή το δικαίωµα 
χρήσης, οποιουδήποτε δικαιώµατος αναπαραγωγής φιλολογικής, 
καλλιτεχνικής ή επιστηµονικής εργασίας (περιλαµβανοµένων 
κινηµατογραφικών ταινιών και ταινιών, µαγνητοταινιών ή 
δίσκων για τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές εκποµπές), το λογισµικό 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, οποιασδήποτε ευρεσιτεχνίας, 
εµπορικού σήµατος, σχεδίου ή προτύπου, µηχανολογικού σχεδίου, 
µυστικού τύπου ή διαδικασίας παραγωγής ή για πληροφορίες που 
αφορούν βιοµηχανική, εµπορική ή επιστηµονική πείρα. 
29. Ο συντελεστής αυτός ισχύει αν η είσπραξη γίνεται από εταιρεία 
(εξαιρείται ο συνεταιρισµός) στην οποία ανήκει άµεσα το 10% των 
µετοχών για συνεχή περίοδο τουλάχιστον ενός έτους. 5% ισχύει σε 
όλες τις άλλες περιπτώσεις. 
30. 10% για προνόµιο ευρεσιτεχνίας, εµπορικό σήµα, σχέδιο ή πρότυπο, 
µυστικό τρόπο κατασκευής, λογισµικό πρόγραµµα, βιοµηχανικό, 
εµπορικό ή επιστηµονικό µηχάνηµα ή για πληροφορίες που 
σχετίζονται µε βιοµηχανική, εµπορική ή επιστηµονική πείρα. 
31. 5% αν το µέρισµα πληρώνεται από εταιρεία στην οποία ο πραγµατικός 
µέτοχος έχει επενδύσει λιγότερα από €150.000. 
32. Ισχύουν οι πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί µητρικών- 
θυγατρικών εταιρειών. 
33. Νέα Σύµβαση έχει υπογραφεί και αναµένει επικύρωση. 
34. 15% σε περιπτώσεις που η είσπραξη γίνεται από εταιρεία που της 
ανήκει λιγότερο από το 10% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που 
πληρώνει το µέρισµα ή η διάρκεια οποιασδήποτε κατοχής στο µετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας που πληρώνει το µέρισµα είναι λιγότερη από ένα 
συνεχόµενο χρόνο. 
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Φορολογικό ηµερολόγιο 2012 
 
Τέλος κάθε µήνα 
 

� Πληρωµή φόρου που αποκόπτεται από µισθούς υπαλλήλων (PAYE) του 
προηγούµενου µήνα. 
 

� Πληρωµή έκτακτης αµυντικής εισφοράς που παρακρατήθηκε πάνω σε 
πληρωµές µερισµάτων, τόκων και ενοικίων (εκεί όπου ο ενοικιαστής 
είναι εταιρεία, συνεταιρισµός, το κράτος ή αρχή τοπικής διοίκησης) 
προς φορολογικούς κατοίκους Κύπρου που έγιναν τον προηγούµενο 
µήνα. 
 

� Πληρωµή φόρου που παρακρατήθηκε από πληρωµές σε µη 
φορολογικούς κάτοικους Κύπρου του προηγούµενου µήνα. 
 
 
31 Ιανουαρίου 

� Υποβολή δήλωσης λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος  για το 
έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2009. 
 
 
31 Μαρτίου 

� Ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης εταιρείας για το 
οικονοµικό έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 . 
 
 
30 Απριλίου 

� Yπoβoλή πρoσωπικής φoρoλoγικής δήλωσης 2011 όπoυ το µεικτό 
εισόδηµα δεν περιλαµβάνει εισοδήµατα από επιχείρηση, ενοίκια, 
δικαιώµατα εκµετάλλευσης ή αντιπαροχή για πώληση εµπορικής 
εύνοιας. 
 

� Πληρωµή πρώτης δόσης φόρoυ ασφαλίστρωv ασφαλιστικώv εταιρειώv 
Kλάδoυ ζωής για το 2012. 
 
 
30 Ιουνίου 

� Yπoβoλή προσωπικής φορολογικής δήλωσης 2011 όπου δεν 
ετοιµάζονται ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις τα εισοδήµατα 
των οποίων περιλαµβάνουν εισοδήµατα από επιχείρηση, ενοίκια, 
δικαιώµατα εκµετάλλευσης ή αντιπαροχή για πώληση εµπορικής 
εύνοιας (1)(2), καθώς και πληρωµή του φόρου µε τη µέθοδο της 
αυτοφορολογίας. 
 

� Πληρωµή έκτακτης αµυντικής εισφοράς για το πρώτο εξάµηvow του 2012 
επί ενοικίων, µερισµάτων και τόκων εξωτερικού 
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31 Ιουλίου 
� Ηλεκτρονική υποβολή από εργοδότες του συνολικού µισθολογίου 2011 
 
 

1 Αυγούστου 
� Yπoβoλή δήλωσης και πληρωµή πρώτης δόσης πρoσωριvowύ φόρου 

εισoδήµατoς του 2012 
 

� Πληρωµή τελικού εταιρικού φόρου για το 2011 µε τη µέθoδo της 
Αυτoφoρoλoγίας 
 

� Πληρωµή φόρου εισοδήµατος για το 2011 µε την µέθοδο της 
αυτοφορολογίας για άτοµα που ετοιµάζουν ελεγµένες οικονοµικές 
καταστάσεις (2) 
 
 

31 Αυγούστου 
� Πληρωµή δεύτερης δόσης φόρoυ ασφαλίστρωv ασφαλιστικώv εταιρειώv 

Kλάδoυ ζωής για το 2012 
 
 
30 Σεπτεµβρίου 

� Πληρωµή δεύτερης δόσης πρoσωριvowύ φόρoυ εισoδήµατoς τoυ 2012 
 
� Πληρωµή Φόρoυ Aκίvητης Iδιoκτησίας για το 2012 
 
 

31 ∆εκεµβρίου 
� Yπoβoλή δήλωσης εισoδήµατoς 2011 για άτοµα τα οποία ετοιµάζουν 

ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις (2) 

 
� Πληρωµή τρίτης και τελευταίας δόσης πρoσωριvowύ φόρου εισoδήµατoς 

του 2012 
 

� Πληρωµή έκτακτης αµυντικής εισφοράς για το δεύτερο εξάµηνο του 
2012 επί ενοικίων, µερισµάτων και τόκων εξωτερικού 
 

� Πληρωµή τρίτης και τελευταίας δόσης φόρου ασφαλίστρων 
ασφαλιστικών εταιριών κλάδου ζωής για το 2012 
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Τόκος και Επιβαρύνσεις 
 
Το επίσηµο επιτόκιο όπως καθορίστηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών 
είναι 5% ετησίως για όλα τα οφειλόµενα ποσά µετά την 1 Ιανουαρίου 2011 
(5,35% για το έτος 2010, 8% για τα έτη 2007-2009 και 9% 
πριν την 31 ∆εκεµβρίου 2006). 
 
Επιπρόσθετα από τον τόκο, επιβάλλονται και πρόστιµα ανάλογα µε τις 
Περιστάσεις. 
 
 
 
 
 
 
Σηµειώσεις: 
1. Φυσικό πρόσωπο υποβάλλει δήλωση όταν το µεικτό εισόδηµα 
υπερβαίνει τις €19.500. 
 
2. Φυσικό πρόσωπο οφείλει να υποβάλει ελεγµένες οικονοµικές 
καταστάσεις αν ο κύκλος εργασιών του ξεπερνά τις €70.000 
ετησίως. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
ΠΩΣ ΤΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ 
 
Μέσα στα πλαίσια των έκτακτων µέτρων που λαµβάνονται για οικονοµική εξυγίανση και 
προς αποφυγή περαιτέρω επιδείνωσης της δηµοσιονοµικής κατάστασης στην οποία 
βρίσκεται το κράτος, η Βουλή των αντιπροσώπων ψήφισε µέσα στο 2011 τα δύο πρώτα 
πακέτα των νέων φορολογικών µέτρων. Τα πακέτα αυτά αποτελούνται από 
τροποποιητικούς Νόµους που κύριο στόχο έχουν την αύξηση των εσόδων και περιορισµό 
των δαπανών της κυβέρνησης. 
 
Μερικοί από αυτούς τους Νόµους είχαν άµεσο αντίκτυπο στο εισόδηµα των υπαλλήλων 
είτε αυτοί εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα, είτε στην κρατική υπηρεσία και τον ευρύτερο 
δηµόσιο τοµέα, είτε ως αυτοτελώς εργαζόµενοι.  
 
Τον Αύγουστο του 2011 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε, ως µέρος του πρώτου 
πακέτου µέτρων, τους εξής Νόµους που τροποποιούν τον Περί Φορολογίας του 
Εισοδήµατος Νόµο: 
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Αύξηση του ποσοστού φορολόγησης του εισοδήµατος που ξεπερνά τις €60.000 ετησίως 
για φυσικά πρόσωπα από 30% σε 35% µε έναρξη ισχύος από το φορολογικό έτος 2011. 
Απαλλαγή του 50% της αµοιβής από εργοδότηση στη ∆ηµοκρατία από άτοµο που πριν την 
έναρξη εργοδότησης του στη ∆ηµοκρατία δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Κύπρου. Η 
απαλλαγή ισχύει για περίοδο 5 ετών (αρχής γενοµένης από το έτος εργοδότησης) 
νοουµένου ότι τα εισοδήµατα υπερβαίνουν τις  €100.000 και µε έναρξη ισχύος από 
1η Ιανουαρίου 2012.  Αυτό το µέτρο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της προσέλκυσης για 
εργοδότηση στην Κύπρο προσώπων τα οποία δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι  Κύπρου πριν 
την έναρξη της εργοδότησης τους. Το µέτρο αυτό, πέραν των φορολογικών εσόδων που 
αναµένεται να φέρει στο κράτος από την φορολόγηση του εισοδήµατος, θα ευνοήσει την 
εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων στην Κύπρο µε όλα τα συνεπαγόµενα οφέλη. Αυτό 
προκύπτει καθώς µια πιθανή εγκατάσταση ξένων διευθυντών στην Κύπρο συνεπάγεται ότι 
η διαχείριση και ο έλεγχος της εταιρείας λαµβάνεται στη ∆ηµοκρατία και συνεπώς η 
εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος στη ∆ηµοκρατία. Τον ∆εκέµβριο του 2011 η Βουλή 
προχώρησε στη ψήφιση των τροποποιητικών Νόµων που συνθέτουν το δεύτερο πακέτο 
µέτρων µε σκοπό την αντιµετώπιση του προβλήµατος της φοροδιαφυγής αλλά και 
της φοροαποφυγής και για την καλύτερη διαχείριση των υφιστάµενων φορολογιών.  Οι 
τροποποιήσεις είναι οι εξής: 
 
Σε περίπτωση παραχώρησης δανείου ή χρηµατικής διευκόλυνσης ή επί των απολήψεων 
που παραχωρούνται από εταιρεία σε άτοµο: 
 

1. διευθυντή ή 
2. µέτοχο αυτής ή 
3. σε σύζυγο διευθυντή ή µετόχου ή 
4. σε συγγενείς µέχρι και δευτέρου βαθµού διευθυντή ή 

µετόχου, 
 

τότε θα λογίζεται ότι το άτοµο αυτό έχει µηνιαίο όφελος ίσο µε 9% ετησίως   επί του 
εκάστοτε χρεωστικού υπολοίπου και τέτοιο ποσό θα περιλαµβάνεται στα εισόδηµα του 
ατόµου για σκοπούς φορολόγησης όπως καθορίζεται στον Περί Φορολογίας του 
Εισοδήµατος Νόµο. Το ποσό του φόρου για το µηνιαίο όφελος του ατόµου θα 
παρακρατείται από τις αποδοχές του και θα καταβάλλεται στο Τµήµα Εσωτερικών 
προσόδων µηνιαίως. 
 
Επιπλέον, διαγράφεται το άρθρο 39 “∆άνεια σε διευθυντές” που προνοούσε             για την 
επιβολή τόκου 9% σε δάνεια ή σε οποιαδήποτε χρηµατική διευκόλυνση που παρέχεται από 
εταιρεία, που ελέγχεται από όχι περισσότερα από πέντε πρόσωπα, σε διευθυντές ή 
µετόχους της  άτοµα  ή σε συγγενείς τους µέχρι και δεύτερου βαθµού συγγένειας. Η πιο 
πάνω αλλαγή ισχύει από το φορολογικό έτος 2012. Το σηµαντικότερο σηµείο είναι ότι 
πλέον ο λήπτης της χρηµατικής διευκόλυνσης (διευθυντής ή µέτοχος) θα φορολογείται για 
το  µηνιαίο όφελος πιθανώς σε  κάποιο φορολογικό συντελεστή της τάξης του 30-35% και 
δεν θα την ‘γλιτώνει’ µε το να φορολογείται η εταιρεία µε ένα λογιζόµενο τόκο 9% στο 
15%  της ΕΑΕ. Το ερώτηµα είναι κατά πόσο οι εταιρείες θα µπορούν µε αποδοτικό τρόπο 
να παρακρατούν την απαιτούµενη φορολογία από πρόσωπα τα οποία δεν είναι 
φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.     
  
Επίσης, η Βουλή ψήφισε τον ∆εκέµβριο τον Νόµο που προνοεί για την Έκτακτη Εισφορά 
των Μισθωτών, των Αυτοτελώς Εργαζοµένων και Συνταξιούχων του ιδιωτικού τοµέα 
σύµφωνα µε τον οποίο: 
Κάθε µισθωτός που εργοδοτείται στον ιδιωτικό τοµέα ή/και αυτοτελώς εργαζόµενος ή και 
πρόσωπο που λαµβάνει σύνταξη από τον ιδιωτικό τοµέα υποχρεούται, όπως  
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καταβάλλει ως έκτακτη εισφορά προς τη ∆ηµοκρατία µέρος των ακαθάριστων αποδοχών 
του ως εξής: 
 
 

Ακαθάριστες µηνιαίες αποδοχές (€) Έκτακτη εισφορά 

Μέχρι 2.500                                                                        0% 

2.500 – 3.500 2.5%  
(ελάχιστη εισφορά €10)         

3.500 – 4.500 3% 

4.500 και άνω 3.5% 

 
 
Η πιο πάνω έκτακτη εισφορά υπολογίζεται στο σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών χωρίς 
περιορισµό ή όριο στο ύψος αυτών. Στην περίπτωση µισθωτού η καταβολή της έκτακτης 
εισφοράς γίνεται εξ ηµισείας από τον εργοδότη και το µισθωτό, δηλαδή σε ποσοστό 50% 
εκατέρωθεν και παρακρατείται από τον µισθό ή τη σύνταξη του ατόµου αυτού και θα 
καταβάλλεται στο Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων µηνιαίως. 
Η έναρξη και η περίοδος ισχύος του Νόµου είναι η 1η Ιανουαρίου 2012 και θα ισχύει µέχρι 
και 31 ∆εκεµβρίου 2013. 
 
Η Βουλή προχώρησε επίσης στην ψήφιση Νόµων που τροποποιούν τον Περί Έκτακτης 
Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµο τον Αύγουστο και ∆εκέµβριο του 2011. 
Σύµφωνα µε τους τροποποιητικούς Νόµους το ποσοστό της Έκτακτης Εισφοράς για την 
άµυνα σε τόκους αυξήθηκε από 10% σε 15% για τόκους που κτώνται ή προκύπτουν ή 
λογίζονται ότι κτώνται ή προκύπτουν από τις 29 Αυγούστου 2011. Επίσης, αύξηση του 
ποσοστού της Έκτακτης Εισφοράς για την άµυνα στα µερίσµατα από 15% σε 17% για 
µερίσµατα που κτώνται ή προκύπτουν ή λογίζονται ότι κτώνται ή προκύπτουν από τις 29 
Αυγούστου 2011 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2012 και σε 20% για τα έτη 2012 και 2013. 
Πιο κάτω παρατίθεται ένα παράδειγµα στο οποίο φαίνεται καθαρά η επίδραση των πιο 
πάνω µέτρων στον µισθό ενός ιδιωτικού υπαλλήλου ο οποίος εργοδοτείται από µια 
εταιρεία στην Κύπρο. 
 
 

Ετήσιος µισθός € 84.400 

Ενοίκια εισπρακτέα € 3.600 

Τόκοι εισπρακτέοι € 1.200 

Μερίσµατα εισπρακτέα € 300 

Κοινωνικές Ασφαλίσεις – περιορισµός στο 
ανώτατο όριοασφαλιστέων αποδοχών για 
το 2012 € 53.304 

€ 3.625 

Ασφάλιστρα ζώης (προσωπική ασφάλεια) € 9.000 

Ασφαλισµένο ποσό € 115.000 

Συνεισφορά σε εγκεκριµένο ταµείο 
πρόνοιας (π.χ. 4%) 

€ 3.360 
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∆ωρεές σε εγκεκριµένα φιλανθρωπικα 
ιδρύµατα (µε αποδείξεις) 

€ 300 

Συνδροµές σε Συντεχνία ή/και 
Επαγγελµατικά Σώµατα 

€ 700 

Έκτακτη εισφορά* € 855 

 
*Η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται ως εξής: 
 
 
 Μηνιαίος µισθός €7.000 
 Ακαθάριστες µηνιαίες αποδοχές (€)      Έκτακτη εισφορά     Έκτακτη εισφορά(€) 
-        Μέχρι 2.500                                               0%                            0 
-        2.500 – 3.500                                             2.5%                         25 
-        3.500 – 4.500                                             3%                            30 
-        4.500 – 7.000                                             3.5%                         87,50 
Σύνολο                                                                                               142,50          
  
Ετήσια έκτακτη εισφορά (υπαλλήλου):                                        12 x 142,50 = €855 

                    2 
 
 
Προσδιορισµός φόρου πριν την ψήφιση των νέων φορολογικών µέτρων:  
 
 

  € € 

Μισθός 84.000   

Ενοίκια εισπρακτέα 3.600   

Τόκοι εισπρακτέοι Εξαιρούνται   

 
Μερίσµατα εισπρακτέα 

 
Εξαιρούνται 

 
  

 
Ολικό φορολογητέο εισόδηµα 

 
  

 
87.600 

     

Μείον:  Εκπτώσεις και αφαιρέσεις     

∆ωρεές (µε αποδείξεις) 300   

Συνδροµές σε Συντεχνίες ή/και Επαγγελµατικά Σώµατα 700   

 
20% επί µεικτού ενοικίου 

 
720 

 
  

   
  

 
(1.720) 

 
Ενδιάµεσος υπολογισµός 

   
85.880 

Συνεισφορές σε ταµεία προνοίας, κοινωνικές ασφαλίσεις και ασφάλιστρα 
ζωής ** 

   
(14.314) 

Φορολογητέο εισόδηµα  71.566 
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** Οι συνεισφορές σε ταµεία προνοίας, κοινωνικές ασφαλίσεις και ασφάλιστρα ζωής δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν το 1/6 του ενδιάµεσου υπολογισµού (3.360 + 3.625 + 8.050*** = 
15.035) περιορίζεται στο 1/6 x 85.880 = 14. 314 
 
*** Ασφάλιστρα ζωής – το ασφάλιστρο"που πληρώθηκε για το έτος δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 7% του α菃φαλιζόµενου ποσού(115.000 x 7% = 8.050 
Υπολογισµός φόρου (φορολογητέο εισόεηµα €71.566): 
Υπολογισµός Έκτγκτης Αµυντικής Εισφοράς 
  
 

Εισόδηµα € Συντελεστές Ε.Α.Ε. (€) 

Μερίσµατα εισπρακτέα 300 15% 45 
Τόκο εισπρακτέοι 1.200 10% 120 
Ενοίκια εισπρακτέα (3.600 x 75%) 2.700 3%  

81 

Συνολική Έκτακτη Αµυντική Εισφορά  
246 

  
  

Φόρος εισοδήµατος €14.355 
Έκτακτη αµυντική εισφορά €246 
Κοινωνικές Ασφαλίσεις  

€3.625 

Ολικό ποσό φόρων πληρωτέων  
€18.226 

  
 
Πραγµατικός φορολογικός συντελεστής = 
  
 Ολικό ποσό πληρωτέων φόρων = 18.226 = 20.46% 
  Σύνολο µεικτών εισοδηµάτων      89.100 
  
Πώς όµως επηρεάζονται τα εισοδήµατα του ίδιου ατόµου εάν λάβουµε υπόψη τα 
πρόσφατα φορολογικά µέτρα; 
 
Προσδιορισµός φόρου µετά την ψήφιση των νέων φορολογικών µέτρων: 
  

  € € 
Μισθός 84.000   
Ενοίκια εισπρακτέα 3.600   
Τόκοι εισπρακτέοι Εξαιρούνται   
Μερίσµατα εισπρακτέα  

Εξαιρούνται 
 
  

Ολικό φορολογητέο εισόδηµα    87.600 
Μείον: Εκπτώσεις και αφαιρέσεις     
∆ωρεές (µε αποδείξεις) 300   
Συνδροµές σε Συντεχνίες ή/και Επαγγελµατικά 
Σώµατα 

700   
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20% επί µεικτού ενοικίου 720   

Έκτακτη εισφορά  
855 

 
  

                                                                                
  

 
(2.575) 

Ενδιάµεσος υπολογισµός    
85.025 

Συνεισφορές σε ταµεία προνοίας, κοινωνικές 
ασφαλίσεις και ασφάλιστρα ζωής ** 

   
(14.171) 

Φορολογητέο εισόδηµα    
70.854 

 
 
** Οι συνεισφορές σε ταµεία προνοίας, κοινωνικές ασφαλίσεις και ασφάλιστρα ζωής δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν το 1/6 του ενδιάµεσου υπολογισµού (3.360 + 3.625 + 8.050*** = 
15.035) περιορίζεται στο 1/6 x 85.025 = 14. 171 
 
*** Ασφάλιστρα ζωής – το ασφάλιστρο που πληρώθηκε για το έτος δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 7% του ασφαλιζόµενου ποσού 115.000 x 7% = 8.050  
Υπολογισµός φόρου (φορολογητέο εισόδηµα €70.854): 
  
 

€ Εισόδηµα (€) Συντελεστές Φόρος (€) 

19500 – 
28.000 

8.500 20% 1.700 

28.000 – 
36.300 

8.300 25% 2.075 

36.300 – 
60.000 

23.700 30% 7.110 

60.000 – 
70.854 

10.854 35%  
3799 

Συνολικός φόρος πληρωτέος  
14.684 

 
 
Υπολογισµός Έκτακτης Αµυντικής Εισφοράς 
 

Εισόδηµα € Συντελεστές Ε.Α.Ε. (€) 
Μερίσµατα εισπρακτέα 300 20% 60 
Τόκο εισπρακτέοι 1.200 15% 180 
Ενοίκια εισπρακτέα (3.600 x 75%) 2.700 3%  

81 

Συνολική Έκτακτη Αµυντική Εισφορά  
321 

  



 

  
 

Φόρος εισοδήµατος 
Έκτακτη αµυντική εισφορά 
Κοινωνικές Ασφαλίσεις 
Έκτακτη εισφορά 

 
Ολικό ποσό φόρων πληρωτέων

  
 
 
Πραγµατικός φορολογικός συντελεστής
  
 Ολικό ποσό πληρωτέων φόρων

   
Σύνολο µεικτών εισοδηµάτων

 
Χρησιµοποιώντας ως βάση σύγκρισης τον πραγµατικό φορολογικό συντελεσ
φορολογικά µέτρα αυξάνουν τον
κατά περισσότερο από µια ποσοστιαία µονάδα συγκεκριµένα κατά του συνόλου

των µεικτών εισοδηµάτων από όλες τις πηγές Η αύξηση αυτή δεν είναι καθόλου αµελητέα

ούτε ως ποσοστό του εισοδήµατος αλλά ούτε και ως καθαρός αριθµός
 
Η Κυπριακή οικονοµία όπως και οι πλείστες οικονοµίες στη ζώνη του ευρώ
έχουν  αναµφίβολα περιέλθει σε µια δυσχερή θέση µε τις µελλοντικές προβλέψεις να είναι
κάθε άλλο παρά ευοίωνες. Το κρατικό έλλειµµα οι αλλεπάλληλες υποβαθµίσεις η

έλλειψη ρευστότητας των τραπεζών και κατά συνέπεια της αγοράς και η αποτελµάτωση
της ανάπτυξης  είναι τα θέµατα που κατακλύζουν καθηµερινά τα πρωτοσέλιδα των
εφηµερίδων και τα δελτία ειδήσεων και µονο
ανθρώπων. Οι γενικές αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύµα
αγαθών που θα φέρει η επερχόµενη αύξηση του κανονικού συντελεστή του Φ Π Α από

σε 17%  αναµένεται να είναι δυσβάστακτες για τον προϋ
φορολογούµενου. 
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€14.684 
 €321 

€3.625 
 
€855 

Ολικό ποσό φόρων πληρωτέων 
 
€19.485 

Πραγµατικός φορολογικός συντελεστής = 

Ολικό ποσό πληρωτέων φόρων = 19.485 = 21.87% 

Σύνολο µεικτών εισοδηµάτων      89.100 

Χρησιµοποιώντας ως βάση σύγκρισης τον πραγµατικό φορολογικό συντελεσ
φορολογικά µέτρα αυξάνουν τον  υποθετικό πληρωτέο φόρο του  ιδιωτικού υπαλλήλου
κατά περισσότερο από µια ποσοστιαία µονάδα, συγκεκριµένα κατά 1.41% του συνόλου
των µεικτών εισοδηµάτων από όλες τις πηγές. Η αύξηση αυτή δεν είναι καθόλου αµελητέα
ούτε ως ποσοστό του εισοδήµατος αλλά ούτε και ως καθαρός αριθµός (€1.259).

Η Κυπριακή οικονοµία όπως και οι πλείστες οικονοµίες στη ζώνη του ευρώ
αναµφίβολα περιέλθει σε µια δυσχερή θέση µε τις µελλοντικές προβλέψεις να είναι

ς. Το κρατικό έλλειµµα, οι αλλεπάλληλες υποβαθµίσεις η
έλλειψη ρευστότητας των τραπεζών και κατά συνέπεια της αγοράς και η αποτελµάτωση

είναι τα θέµατα που κατακλύζουν καθηµερινά τα πρωτοσέλιδα των
εφηµερίδων και τα δελτία ειδήσεων και µονοπωλούν τις συζητήσεις µεταξύ των απλών
ανθρώπων Οι γενικές αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύµα  και το επιπρόσθετο κόστος των
αγαθών που θα φέρει η επερχόµενη αύξηση του κανονικού συντελεστή του Φ Π Α από

αναµένεται να είναι δυσβάστακτες για τον προϋπολογισµό του µέσου Κύπριου

 

Χρησιµοποιώντας ως βάση σύγκρισης τον πραγµατικό φορολογικό συντελεστή, τα νέα 
ιδιωτικού υπαλλήλου 

κατά περισσότερο από µια ποσοστιαία µονάδα συγκεκριµένα κατά 1.41% του συνόλου 
των µεικτών εισοδηµάτων από όλες τις πηγές Η αύξηση αυτή δεν είναι καθόλου αµελητέα 

€1.259). 

Η Κυπριακή οικονοµία όπως και οι πλείστες οικονοµίες στη ζώνη του ευρώ 
αναµφίβολα περιέλθει σε µια δυσχερή θέση µε τις µελλοντικές προβλέψεις να είναι 

ς Το κρατικό έλλειµµα οι αλλεπάλληλες υποβαθµίσεις, η 
έλλειψη ρευστότητας των τραπεζών και κατά συνέπεια της αγοράς και η αποτελµάτωση 

είναι τα θέµατα που κατακλύζουν καθηµερινά τα πρωτοσέλιδα των 
πωλούν τις συζητήσεις µεταξύ των απλών 

και το επιπρόσθετο κόστος των 
αγαθών που θα φέρει η επερχόµενη αύξηση του κανονικού συντελεστή του Φ.Π.Α. από 15 

πολογισµό του µέσου Κύπριου 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 
Η Κυπριακή οικονοµία όπως και οι περισσότερες  οικονοµίες στη ζώνη του ευρώ 
έχουν  αναµφίβολα περιέλθει σε µια δυσχερή θέση µε τις µελλοντικές προβλέψεις να είναι 
κάθε άλλο παρά ευοίωνες. Το κρατικό έλλειµµα, οι αλλεπάλληλες υποβαθµίσεις, η 
έλλειψη ρευστότητας των τραπεζών και κατά συνέπεια της αγοράς και η αποτελµάτωση 
της ανάπτυξης  είναι τα θέµατα που κατακλύζουν καθηµερινά τα πρωτοσέλιδα των 
εφηµερίδων και τα δελτία ειδήσεων και µονοπωλούν τις συζητήσεις µεταξύ των απλών 
ανθρώπων. Οι γενικές αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύµα  και το επιπρόσθετο κόστος των 
αγαθών που θα φέρει η επερχόµενη αύξηση του κανονικού συντελεστή του Φ.Π.Α. από 15 
σε 17%  αναµένεται να είναι δυσβάστακτες για τον προϋπολογισµό του µέσου Κύπριου 
φορολογούµενου. 
 
 Το κλίµα αυτό έχει δηµιουργήσει σε πολλούς την πεποίθηση ότι οι νέες φορολογικές 
επιβαρύνσεις, ιδιαίτερα στο χρονικό αυτό σηµείο, είναι ‘άδικες’, ‘ υπερβολικές’, 
‘ακατάλληλες’, ‘ ανισοβαρείς’. Είναι όµως αδήριτη η ανάγκη, όπως καταδεικνύουν 
καθηµερινά οι εξελίξεις στη γείτονα χώρα, όπως όλοι συµβάλουµε στην προσπάθεια για 
εξυγίανση της οικονοµίας µας µε την ελπίδα και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να 
πράξουν ότι χρειάζεται για να επιβιώσουµε από την κρίση καθώς η Ευρώπη (και αυτό είναι 
δυστυχώς το καλύτερο σενάριο) δεν µπορεί να αντέξει µια δεύτερη Ελλάδα. 
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