Dlaczego Cypr?
Dzięki wyjątkowo korzystnemu systemowi podatkowemu Cypr staje się najlepszym miejscem w Europie do prowadzenia
działalności gospodarczej w skali międzynarodowej. W połączeniu z dodatkowymi korzyściami płynącymi z członkowstwa w Unii
Europejskich potwierdza to sformułowaną przez Bank Światowy charakterystykę Cypru jako regionalnego „Cudu”. Obecnie Cypr
jest jednym z głównych miejsc rejestracji spółek holdingowych, finansowych, zarządzających licencjami i prawami własności
intelektualnej i handlowych.
Zachęty podatkowe oferowane przez Cypr
Standardowa i jednolita stawka podatku dochodowego od
osób prawnych w wysokości 12.5% - najniższa w Europie.
Dodatkowo dochody z wielu źródeł są zwolnione z podatku, a
dzięki odpowiedniemu planowaniu podatkowemu można
uzyskać znacznie niższą efektywną stopę opodatkowania.
Cypryjskich system podatkowy jest w pełni zgodny z
przepisami UE i wymogami OECD. Obecnie Cypr jest
szanowanym członkiem UE, niebędącym jurysdykcją typu
„offshore” ani rajem podatkowym.
Przychylne inwestorom organy skarbowe.
Najbardziej korzystne przepisy (szczegóły w odrębnych
broszurach) dotyczące spółek holdingowych, finansowych,
zarządzających licencjami i prawami własności intelektualnej,
posiadających zakłady poza Cyprem, prowadzących obrót
papierami wartościowymi oraz spółek cypryjskich niebędącymi
rezydentami cypryjskimi (tj. zarejestrowanych na Cyprze, z
zarządem i ośrodkiem kontroli poza Cyprem).
Możliwość korzystania z przepisów zawartych w Dyrektywach
UE, które włączono do prawa cypryjskiego.
Możliwość korzystania z licznych, i w wielu przypadkach
szczególnie korzystnych, umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania.
Dywidendy z zagranicy zwolnione z podatku dochodowego
(zwolnienie z tytułu posiadanych udziałów), w większości
przypadków.
Brak podatku od zysków kapitałowych lub wartości majątku
netto, z wyjątkiem nieruchomości usytuowanych na Cyprze.
Brak podatków u źródła, w większości przypadków.
Brak szczególnych wymogów odnośnie fizycznej obecności na
Cyprze i brak szczegółowych regulacji dotyczących cen
transferowych.

Zagraniczni beneficjenci nie płacą dodatkowego podatku od
dywidend lub zysków powyżej kwot zapłaconych lub do
zapłaty przez właściwe podmioty prawne.
Niskie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych i
niskie składki na ubezpieczenia społeczne.
Połączenia, przejęcia i inne formy reorganizacji w ramach
grupy kapitałowej można przeprowadzać bez skutków
podatkowych.
Jednostronna ulga podatkowa obejmująca podatki zapłacone
za granicą – przysługuje wszystkim spółkom cypryjskim.
Straty podatkowe można rozliczać w przyszłości przez czas
nieokreślony i można je też pokryć w ramach ulgi grupowej.
Możliwość odliczenia odsetek stanowiących koszt pożyczki.
Dodatkowe korzyści komercyjne i pieniężne dzięki możliwości
rejestracji na Cyprze jako unijny podatnik VAT.

Zachęty pozapodatkowe
Cypr ma doskonałą infrastrukturę, umożliwiającą realizację
planów podatkowych klientów poprzez zakładanie w pełni
wyposażonych biur i zakładów.
Ogólnie bardzo niskie ceny specjalistycznych usług oraz koszy
operacyjne w porównaniu z innymi krajami z UE.
Angielski jest najpowszechniej stosowanym językiem biznesu.
Prawo cypryjskie wywodzi się z angielskiego common law.
Nowoczesny i efektywny
bankowych i finansowych.

wielojęzyczny

sektor

Profesjonalne, przyjazne i skuteczne służby rządowe i organy
skarbowe oraz dojrzały sektor usług specjalistycznych.
Strategiczne położenie i strefa czasowa, doskonałe połączenia
lotnicze i morskie oraz usługi telekomunikacyjne.
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