Φορολογικό Καθεστώς
Το φορολογικό σύστημα της Κύπρου αναθεωρήθηκε το 2003, σε
πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες της ΕΕ, πριν από την ένταξη
στην ΕΕ το 2004. Τον Απρίλιο του 2009, ο Οργανισμός για την
Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) αποδέχτηκε την Κύπρο
στη Λευκή Λίστα των κρατών που έχουν εφαρμόσει το διεθνώς
συμφωνημένο πρότυπο για την ανταλλαγή πληροφοριών.

Η φορολογική νομοθεσία της Κύπρου είναι γενικά προβλέψιμη. Οι
σχέσεις μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας και
φορολογικών αρχών είναι άριστες και διασφαλίζουν

των
την

αποτελεσματική φορολόγηση του εμπορικού και χρηματοπιστωτικού
τομέα. Παρέχοντας ένα διαφανές και αποδοτικό περιβάλλον, το
φορολογικό σύστημα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου
και συμβάλλει στο να καταστεί η Κύπρος ένας ελκυστικός
προορισμός, στον οποίο μπορούν
να εγκατασταθούν διεθνείς
δραστηριότητες.

Η Κύπρος διαθέτει εταιρικό φορολογικό συντελεστή 12,5%, ο
οποίος εξακολουθεί να είναι ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά
φορολογίας των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι
προσωπικοί φορολογικοί συντελεστές είναι προοδευτικοί, με
μέγιστο ποσοστό το 35% για εισοδήματα άνω των €60.000 ετησίως.
Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει επανειλημμένα
δηλώσει ότι η διατήρηση της σταθερότητας του φορολογικού
συστήματος, αποτελεί ένας από πρωταρχικούς στόχους της
οικονομικής πολιτικής της.

Η Κύπρος διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο αποφυγής διπλής
φορολογίας, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της Βόρειας
Αμερικής, της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Ασίας, της

Μέσης Ανατολής, καθώς και των αναδυόμενων αγορών όπως είναι η
Κίνα, η Ινδία και η Ρωσία. Γενικά, οι περισσότερες συμβάσεις
προβλέπουν μειωμένο ή μηδενικό συντελεστή παρακράτησης φόρου
επί των μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων και την αποφυγή
διπλής φορολογίας σε περίπτωση που ένας κάτοικος σε ένα από
τις συμβαλλόμενα κράτη αποκτά εισόδημα από το άλλο
συμβαλλόμενο κράτος.

Το φορολογικό έτος, στα πλαίσια του Περί Φόρου Εισοδήματος
Νόμου συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Όταν ένα άτομο
θεωρείται κάτοικος της Δημοκρατίας για φορολογικούς σκοπούς,
επιβάλλεται φόρος στο εισόδημα που συγκεντρώνεται ή προκύπτει
από πηγές τόσο εντός όσο και εκτός της Δημοκρατίας. Όταν ένα
άτομο δεν θεωρείται κάτοικος της Δημοκρατίας για φορολογικούς
σκοπούς, επιβάλλεται φόρος στο εισόδημα που συγκεντρώνεται ή
προκύπτει από συγκεκριμένες πηγές εντός της Δημοκρατίας.
Κάτοικος της Δημοκρατίας για φορολογικούς σκοπούς θεωρείται το
άτομο που είναι παρόν στη Δημοκρατία για συνολική περίοδο ή
που υπερβαίνει τις 183 ημέρες στο ίδιο φορολογικό έτος.

Για περαιτέρω πληροφορίες:

Ιστοσελίδα Υπουργείου Οικονομικών: www.mof.gov.cy
Ιστοσελίδα Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: www.mof.gov.cy/ird

