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PKF Κύπρος: Φορολογικός οδηγός 
2019

Ο Φορολογικός οδηγός της PKF στην Κύπρο παρέχει εκτεταµένες και 
πρόσφατες πληροφορίες σε Κυπριακές Επιχειρήσεις και Ιδιώτες αναφορικά µε 
το φορολογικό σύστηµα της Κύπρου και τους Κυπριακούς συντελεστές 
φορολογίας, όπως ο φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων, εταιρικό φόρο, 
φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, οι συντελεστές 
ΦΠΑ, τα τέλη µεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας, κλπ. Επιπλέον ο φορολογικός 
οδηγός µπορεί να αποτελέσει χρήσιµο σηµείο αναφοράς σε θέµατα 
φορολογικού σχεδιασµού.

Αυτό το βιβλιάριο είναι βασισµένο στη φορολογική νοµοθεσία και την πρακτική σε ισχύ τον 
Ιανουάριο του 2019. Προορίζεται ως ένας γενικός οδηγός µόνο σχετικά µε το περιεχόµενο του και 
είναι απαραιτήτως σε περιληπτική µορφή. ∆εν πρέπει να θεωρηθεί ως βάση για την εξακρίβωση των 
φορολογικών υποχρεώσεων σε συγκεκριµένες περιστάσεις. Οι επαγγελµατικές συµβουλές πρέπει 
πάντα να λαµβάνονται προτού κάποιος ενεργήσει βασιζόµενος σε οποιεσδήποτε πληροφορίες που 
βρίσκονται στο βιβλιάριο. Η PKF / ATCO Limited είναι µια εταιρεία µέλος του δικτύου PKF 
International Limited ,νοµικά ανεξάρτητων επιχειρήσεων και δεν αποδέχεται καµία ευθύνη ή 
υποχρέωση για τις πράξεις ή παραλείψεις εκ µέρους οποιουδήποτε άλλου επιµέρους µέλους, 
εταιρείας ή επιχείρησης. 

PKF Cyprus Tax Guide 
2019

PKF Cyprus Tax Guide provides comprehensive and up to date information to 
Cyprus Companies and Individuals on Cyprus tax system and on Cyprus Tax 
rates, such as personal income tax, corporate tax, capital gains tax, immovable 
property tax, VAT rates, land transfer fees, etc. In addition PKF Cyprus Tax 
Guide can be a useful reference in tax planning.

This booklet is based on tax legislation and practice as at January 2019. It is intended to provide a 
general guide on the subject in a condensed form. The included information should not be regarded 
as a basis for ascertaining the liability of tax in specific circumstances. Take always professional advice 
before acting on any information included in the booklet. PKF/ATCO Limited is a member firm of 
the PKF International Limited network of legally independent firms and does not accept any 
responsibility or liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm 
or firms.”
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  ρια ό  όρ  ι δ µα

ρ λ ι ί ν ελε  ι ν ρ ν

      Φορολογ.εισόδηµα     Φορολογ. υντελεστής     Φόρος      υσσωρευµένος Φόρος
         Από     έχρι              %                              €                        €
            €           €                                
           0   19. 00               0                             0                        0
        19. 01   2 .000              20                          1. 00                    1. 00
        2 .001   . 00              2                           2.0                      .
        . 01   0.000              30 011.                                             10.
        0.001   και άνω                
         

ρ λ ι ί ν ελε  ν µι ν ρ ν
                                            %
Εταιρείες µέχρι το έτος 2012                10

Εταιρείες από το έτος 201                   12,
 

ρ λ ι ό  ι
 τοµα

 

αιρείε
Ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία    

       αλλα  
   
    Εφαρµόζεται σε άτοµα µόνο  
  όκοι 

  Κατ  αποκοπή  ποσό που λαµβάνεται κατά την
    αφυπηρέτηση ή µετατροπή της σύνταξης ή σαν
    αποζηµίωση λόγω θανάτου ή τραυµατισµού 

  Η αµοιβή από τη παροχή µισθωτών υπηρεσιών 
    εκτός της ∆ηµοκρατίας σε εργοδότη µη κάτοικο της 
    ∆ηµοκρατίας ή σε µόνιµη εγκατάσταση στο 
    εξωτερικό, εργοδότη κατοίκου της ∆ηµοκρατίας για 
    περισσότερο από 90 ηµέρες σε ένα φορολογικό έτος

  
 

ρι  α αλλα

  

    Απεριόριστο

    Απεριόριστο

    Απεριόριστο

    αρµό ε αι ε µα µόν   
  όκοι 

    ιατενάβµαλ υοπ όσοπ  ονεµόζιροθακ ήποκοπα ταΚ•    
   ή ςηξατνύσ ςητ ήπορτατεµ ή ησητέρηπυφα   νητ άτακ     

     σαν αποζηµίωση λόγω θανάτου ή τραυµατισµού 

 νώισερηπυ νώτωθσιµ ήχοραπ ητ όπα ήβιοµα Η•   
 ςητ οκιοτάκ ηµ ητόδογρε εσ υορπύΚ ςητ ςότκε     

    ∆ηµοκρατίας ή σε µόνιµη εγκατάσταση στο 
    εξωτερικό, εργοδότη κατοίκου της ∆ηµοκρατίας για 
    περισσότερο από 90 ηµέρες σε ένα φορολογικό έτος
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Παραµονή στη Κυπριακή ∆ηµοκρατία για περισσότερο από 1  ηµέρες σε ένα φορολογικό 
έτος. πό προ ποθέσεις αν παραµένει στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία για µια ή περισσότερες 
περιόδους που συµποσούνται σε τουλάχιστο 0 ηµέρες. ια σκοπούς έκτακτης αµυντικής 
εισφοράς ο ορισµός του φορολογικού κατοίκου Κύπρου έχει τροποποιηθεί δες σηµείωση στην 
έκτακτη αµυντική εισφορά
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    αρµό ε αι ε µα αι ε αιρείε  
  Εισόδηµα από ερίσµατα
  Κέρδη από διάθεση τίτλων
  Κέρδη από µόνιµη εγκατάσταση στο εξωτερικό 
  πό προ ποθέσεις    
 

    αιρ ει

    αρµό ε αι ε ρια  ε αιρείε  µόν  
  
  όκοι για την απόκτηση 100 , άµεσα ή έµµεσα, των 
    µετοχών θυγατρικής εταιρείας εκπίπτονται, νοουµένου ότι
    η θυγατρική δεν κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, περιουσιακά
    στοιχεία τα οποία δεν χρησιµοποιούνται στην επιχείρηση. 
    την περίπτωση όπου κατέχει, η παραχώρηση της έκπτωσης 
    περιορίζεται στο ποσό που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία 
    που χρησιµοποιούνται στην επιχείρηση. Ισχύει για την 
    απόκτηση θυγατρικών από την 1η Ιανουαρίου 2012.
  

ο µικρότερο 
του 20  του 
εισοδήµατος ή 
€ . 0

0

Απεριόριστο 
από 1.1.2009

Απεριόριστο
Απεριόριστο
Απεριόριστο

Απεριόριστο

ρι  α αιρ ε ν

Απεριόριστο

0

  Η αµοιβή από οποιαδήποτε εργοδότηση στην Κύπρο  από άτοµο
    που ήταν κάτοικος εκτός της Κύπρου πριν από την έναρξη

όπα ητέ  α ιγ ιεύχσι   ησερίαξε η ήτυΑ  .υοτ ςήσηλόχσαπα ςητ    
    την 1η Ιανουαρίου µετά από το έτος που η απασχόληση αρχίζει
    στην Κύπρο µε τελευταίο έτος εφαρµογής το 2020.
 
 Εισόδηµα από εργασία το οποίο υπερβαίνει τις €100.000 
   ετήσια, από πρόσωπο που πριν την έναρξη της εργοδότησης 
   του ήταν µη κάτοικος Κύπρου. Η απαλλαγή  αυτή ισχύει για 
    τα πρώτα 10 χρόνια εργασίας. Επιτρέπεται υπό προ ποθέσεις.

    αρµό ε αι ε ρια  ε αιρείε  µόν  
 όκοι δεν εφαρµόζεται σε εισόδηµα από τόκους που
  προκύπτει από τη συνήθη διεξαγωγή µιας επιχείρησης

ςοδρέκ όκιροπµε ςω άκινονακ ιατίεγολοροφ οίοπο οτ     

ρια ό  όρ  ι δ µα
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Κέρδη από συναλλαγµατικές διαφορές, µε εξαίρεση αυτές που   
•αφορούν εµπορία συναλλάγµατος και σχετικών παραγώγων.

Κέρδη από εκµετάλλευση ή και διάθεση δικαιωµάτων πνευµατικής 
ιδιοκτησίας. ε περίπτωση ζηµιάς, αυτή µπορεί να µεταφερθεί 
µέχρι το 20 . πό προ ποθέσεις.
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  ξοδα για ενοίκια εισπρακτέα 

    

    

     

  

 

20  των ενοικίων

 

  

ρια ό  όρ  ι δ µα
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οητή κπτωση όκου Ε
Η οητή κπτωση όκου επιτρέπεται όταν νέα κεφάλαια 
εισαχθούν σε µια εταιρεία µετά την 1 Ιανουαρίου 201  υπό 
τη µορφή µετοχικού κεφαλαίου στο άρτιο ή υπέρ το άρτιο. 
Η οητή κπτωση όκου υπολογίζεται πάνω στα νέα 
κεφάλαια χρησιµοποιώντας ως επιτόκιο το δεκαετές 
κυβερνητικό οµόλογο του έτους που προηγείται του 
φορολογικού έτους  του κράτους στο οποίο επενδύονται 
τα νέα κεφάλαια αυξηµένο κατά  το κατώτατο  όριο 
επιτοκίου περιορίζεται στο κυβερνητικό οµόλογο της 
∆ηµοκρατίας αυξηµένο κατά 

 οητή κπτωση 
όκου περιορίζεται στο 
0  του φορολογητέου 

εισοδήµατος, όπως 
υπολογίστηκε, πριν την 
αφαίρεση της οητής 

κπτωσης όκου.

 ∆απάνες για την αγορά µετοχών σε καινοτόµο                        
επιχείρηση  έχρι 1/12/201

Από 1 Ιανουαρίου 201 ποσό για επένδυση σε καινοτόµο 
µικρή και µεσαία επιχείρηση από φυσικό πρόσωπο 
εκπίπτεται υπό προ ποθέσεις

Απεριόριστο

έχρι το 0  του 
φορολογητέου 
εισοδήµατος όπως 
υπολογίζεται πριν από την 
έκπτωση το ποσό δεν 
µπορεί να υπερβαίνει  τις 
1 0.000 το χρόνο

    αρµό ε αι ε µα αι ε αιρείε  
  ∆ωρεές σε εγκεκριµένα φιλανθρωπικά ιδρύµατα µε
   αποδείξεις
  υνδροµές σε συντεχνίες η επαγγελµατικούς συνδέσµους
  κτακτη Εισφορά  Καταργήθηκε από 1/1/201
  ξοδα συντήρησης διατηρητέας οικοδοµής

    

     

     Πρ ι  ε ει
   •Ασφάλιστρα ζωής για τη ζωή του ιδίου προσώπου               

   υογύζυσ ςητ / υοτ ήωζ ητ αιγ ςήωζ αρτσιλάφσΑ  •  
 του που ήταν σε ισχύ µέχρι την  1.12.2002 και   
   αναφορικά µε τα οποία παραχωρείτο έκπτωση θα   
   συνεχίζουν να αφαιρούνται από το εισόδηµα

      ,νωεσίλαφσΑ νώκινωνιοΚ αίεµατ ατσ ςέροφσιΕ•    
    προνοίας, υγείας ή άλλα εγκεκριµένα ταµεία

Απεριόριστο

Απεριόριστο
∆εν εφαρµόζεται

έχρι € 00, €1100 
ή €1200 για κάθε 
τετραγωνικό µέτρο  
ανάλογα µε το µέγεθος 

της οικοδοµής . 
ει

α ασφάλιστρα 
περιορίζονται στο  του 
ασφαλιζόµενου ποσού. 

α ασφάλιστρα και οι 
εισφορές δεν πρέπει 
να  υπερβαίνουν το 
1/  του φορολογητέου 
εισοδήµατος πριν 
την αφαίρεση των  
προσωπικών εκπτώσεων

αρµό ε αι ε µα µόν
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λλε  µαν ι  ρόν ιε

 χρ  ε ρα   ρια ό ρ λ ι ό ρ
Κυπριακές εταιρείες οι οποίες συστάθηκαν ή εγγράφηκαν ή γίνονται κάτοικοι για φορολογικούς 
σκοπούς στη Κύπρο έχουν υποχρέωση εντός 60 ηµερών από το γεγονός αυτό όπως εγγραφούν 
στο Κυπριακό φορολογικό µητρώο και όπως εξασφαλίσουν αριθµό φορολογικής ταυτότητας. 
Επίσης οποιεσδήποτε αλλαγές  στοιχείων πρέπει να κοινοποιούνται εντός 0 ηµερών.

 ρ  ρια  ρα ε ι  α ρρ
Ο ∆ιευθυντής Εσωτερικών Προσόδων της Κύπρου έχει πλέον την δυνατότητα να ζητήσει 
γραπτώς από Κυπριακή ράπεζα   την άρση του τραπεζικού απορρήτου αναφορικά µε 
οποιοδήποτε υφιστάµενο η κλειστό λογαριασµό   προσώπου εγγεγραµµένου στο Κυπριακό 
φορολογικό µητρώο για περίοδο επτά ετών που προηγούνται της αίτησης του εφόσον έχει 
απαραιτήτως την γραπτή συγκατάθεση του ενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας.

 ί  Πλ ρ ρι ν ρ λ µ ν ν α ό δ µό ι  αλλ λ
Οι Κυπριακές φορολογικές αρχές έχουν την δυνατότητα αίτησης πληροφοριών για σκοπούς 
επιβολής φορολογίας από όλους τους λειτουργούς στην υπηρεσία αρχής τοπικής διοίκησης 
και οργανισµού δηµοσίου δικαίου εξαιρούµενων των λειτουργών της Κεντρικής ράπεζας της 
Κύπρου και της πηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης υνεργατικών Εταιρειών. 

 ι ι  ι λία αι αρχεία
α βιβλία και αρχεία της επιχείρησης πρέπει να ενηµερώνονται το αργότερο µέχρι το τέλος 

του τέταρτου µήνα από την ηµεροµηνία της κάθε συναλλαγής.
Επίσης τα τιµολόγια πρέπει να εκδίδονται εντός τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία  
πραγµατοποίησης της κάθε συναλλαγής εκτός αν µια επιχείρηση έχει γραπτή έγκριση του 
∆ιευθυντή Εσωτερικών Προσόδων για µεγαλύτερη περίοδο.

 ι λ  χρ µα ι ν ε ι αρ ν ε ν
ε περίπτωση µη έγκαιρής υποβολής δηλώσεων ή στοιχείων που ζητούνται από το ραφείο 

του  Κυπριακού Φόρου Εισοδήµατος  θα επιβάλλονται χρηµατικές επιβαρύνσεις της τάξης των 
€100 ή €200 αναλόγως των περιστάσεων. 

 ρ λ ία ερδ ν Π Π  αι ρα ι  λαχεί
Εισάγεται φορολογία µε συντελεστή 20% πάνω στα κέρδη από στοιχήµατα στον ΟΠΑΠ καθώς 
και στα κέρδη από όλα τα κρατικά λαχεία που ξεπερνούν τις € .000.

ρια ό  όρ  ι δ µα
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   ε περίπτωση εξαργύρωσης ασφαλιστικού συµβολαίου     
    µέσα στα πρώτα  χρόνια από την ηµεροµηνία του, 
    τότε οι εκπτώσεις που παραχωρήθηκαν θα φορολογούνται 
   µε τους πιο κάτω συντελεστές

  Εξαργύρωση στα πρώτα  έτη

  Εξαργύρωση µεταξύ ου και ου έτους     

 

 ρ λ ία ν α  χ ρεία
Ο φορολογούµενος µπορεί να επιλέξει, κάθε έτος, είτε να φορολογείται µε τους κανονικούς 

0

20%
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ρια ό  όρ  ι δ µα

συντελεστές και κλίµακες είτε η σύνταξη χηρείας να φορολογείται ξεχωριστά από το 
υπόλοιπο εισόδηµα µε σταθερό συντελεστή 20  για ποσό πέραν των €19. 00.

  ναδιαρ ρ ει  ρα ε ι ν δανεί ν
ε σκοπό τη διευκόλυνση των αναδιαρθρώσεων δανείων όπου µια τέτοια αναδιάρθρωση 

περιλαµβάνει τη µεταβίβαση ακινήτου προς το δανειστή έναντι των υποχρεώσεων του 
δανειολήπτη έχουν δοθεί φορολογικές ελαφρύνσεις υπό προ ποθέσεις . Η διάθεση πρέπει 
να γίνει εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος του νόµου 1 ∆εκεµβρίου 201 . Εάν 
επιστραφεί οποιοδήποτε µέρος του ποσού της διάθεσης στον δανειολήπτη, τότε αυτό 
υπόκειται σε ΦΕ, ΦΚΚ και ΕΕΑ, οι οποίες φορολογίες αποκόπτονται και πληρώνονται από 
τον δανειστή. ς κόστος κτίσης θεωρείται το ποσό αναδιάρθρωσης. Επίσης παραχωρείται 
απαλλαγή από τα µεταβιβαστικά τέλη και τέλη χαρτοσήµων.

 δ  ρ λ ι ν ν µα ε ε ν  ι χ ν α ό 
Κόστος €1000  γνωµάτευση χωρίς επίσπευση
Κόστος €2000  γνωµάτευση µε επίσπευση
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 ε αλαι χι  ε ει
Οι ετήσιοι συντελεστές  για κεφαλαιουχικές εκπτώσεις γνωστές ως εκπτώσεις για ετήσια 
φθορά όπως έχουν εγκριθεί από τις Κυπριακές Φορολογικές Αρχές , υπολογίζονται στο 
κόστος αγοράς στοιχείων πάγιου ενεργητικού ως εξής
  Π ι  νερ ι ό

ίρια  ηµ. 1  
Εµπορικά                                                                                                    3

ιοµηχανικά, γεωργικά και ξενοδοχειακά                                            4

εταλλικός σκελετός θερµοκηπίων                                                             10

ύλινος σκελετός θερµοκηπίων                                                              331/3

χαν µα α αι ε α α ει  ηµ. 2

ηχανήµατα και εξοπλισµός 01                                                             

πιπλα και εξοπλισµός γραφείου                                                             10

εωργικά µηχανήµατα και εργαλεία                                                             15

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές                                                             20

Πνε µα ι  δι αι µα α   έτη                                                              20

χ µα α  

Αυτοκίνητα όλων των τύπων εκτός από ιδιωτικά αυτοκίνητα σαλούν      20

Ελκυστήρες, τρακτέρ, εκσκαφείς, µπουλντόζες, βαρέλια 
πετρελαιοειδών και αυτοκινούµενα µηχανήµατα φορτοεκφόρτωσης      2

Πλ ία  

Καινούργια εµπορικά πλοία                                                               8

Καινούργια επιβατικά πλοία                                                               6

Ιστιοφόρα σκάφη                                                                                ,

Ατµόπλοια, ρυµουλκά και αλιευτικά                                                               6

ηχανές καθέλκυσης πλοίων                                                           12,

εταχειρισµένα εµπορικά και επιβατικά πλοία                             διαγραφή του κόστους
                                                                                                στην υπόλοιπη ωφέλιµη ζωή
    ρ αλεία                                                                                                  331/3

ιν ε α ε  ν ίν ε λα                                                              50
ι µι  ρ ρ µµα α ε αρµ  

Πάνω από €1. 09                                                                                331/3

έχρι €1.709                                                                              100

Σηµειώσεις:
1. Βιοµηχανικά και ξενοδοχειακά κτίρια τα οποία αποκτήθηκαν ή θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια των ετών
    2012-2018 δικαιούνται φορολογική απόσβεση 7%. Από 1/1/2019 η απόσβεση επιστρέφει στο 4%.
2. Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις που αποκτήθηκαν ή θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια των ετών 2012-2018 δικαιούνται
   φορολογική απόσβεση 20% (δεν συµπεριλαµβάνονται µηχανήµατα και εγκαταστάσεις τα οποία ήδη δικαιούνται
   µεγαλύτερο συντελεστή φορολογικής απόσβεσης). ). Από 1/1/2019 η απόσβεση επιστρέφει στο 10%.
3. Η κάθε δαπάνη κεφαλαιουχικής φύσεως για την ανάπτυξη ή απόκτηση πνευµατικής ιδιοκτησίας θα εκπίπτεται 
   από το φορολογητέο εισόδηµα και θα κατανέµεται εξίσου µεταξύ του φορολογικού έτους στο οποίο αυτή έγινε 
   και των επόµενων τεσσάρων ετών.

%

booklet2015.indd   14 2/16/15   4:43 PM
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  µι  αι ιδι ί ρό ι ρ λ ία

µι
ε α ρ  µι ν ό   

Αν η ζηµιά που µεταφέρεται είναι τόση που δεν µπορεί να συµψηφιστεί όλη µε τα κέρδη  της 
Κυπριακής εταιρείας τότε το υπόλοιπο της ζηµιάς µεταφέρεται για συµψηφισµό µε τα κέρδη 
της Κυπριακής εταιρείας κατά τα επόµενα πέντε έτη.

µι  µόνιµ  ε α α   ε ερι ό
Οποιαδήποτε ζηµιά προκύπτει από µόνιµη εγκατάσταση εκτός Κύπρου µπορεί να συµψηφιστεί 
µε κέρδη που προκύπτουν στην Κύπρο. µως τυχών κέρδη της µόνιµης εγκατάστασης κατά 
τα επόµενα έτη φορολογούνται, µέχρι του ποσού των ζηµιών που είχαν συµψηφιστεί.   
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Σ µ ι µό  µι ν ρ µα
ηµιές εταιρείας κάτοικου Κύπρου µπορούν να συµψηφιστούν µε κέρδη άλλης εταιρείας του 

συγκροτήµατος που είναι επίσης κάτοικος Κύπρου. έλη του ιδίου συγκροτήµατος 
θεωρούνται δύο εταιρείες όταν η µία είναι κατά τουλάχιστο  εξαρτηµένη της δεύτερης 
άµεσα ή έµµεσα  ή δύο ξεχωριστές εταιρείες, κάτοικοι Κύπρου είναι η κάθε µια ξεχωριστά 

κατά  άµεσα ή έµµεσα  εξαρτηµένη τρίτης εταιρείας. 
Από την 1 Ιανουαρίου 201  η παρεµβολή εταιρειών  µη φορολογικών κατοίκων, δεν θα 
επηρεάζουν την ύπαρξη συγκροτήµατος υπό προ ποθέσεις .
Επίσης από την 1 Ιανουαρίου 201  εταιρεία φορολογικός κάτοικος Κύπρου, θα µπορεί να 
συµψηφίσει ζηµιές εταιρείας που είναι φορολογικός κάτοικος άλλου κράτους µέλους υπό 
προ ποθέσεις .
ιδι ί ρό ι ρ λ ία

Πρ ν ρια  ερ ιε  ε αιρείε  αιρείε  ιε ν ν ρα ρι ν  
Οι πρώην Κυπριακές υπεράκτιες εταιρείες Εταιρείες ∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων  υπόκεινται σε 
εταιρικό φόρο µε φορολογικό συντελεστή .2 , για όλα τα έτη µέχρι και το φορολογικό έτος 
2002 ανεξαρτήτως που ασκείται ο έλεγχος και η διεύθυνση τους . Από το φορολογικό έτος 
200  και µετά αν ο έλεγχος και η διεύθυνση τους ασκείται στην Κύπρο, οι πρώην Κυπριακές 
υπεράκτιες εταιρείες υπόκεινται σε Κυπριακό εταιρικό φόρο µε φορολογικό συντελεστή 10 . 
Οι πρώην Κυπριακές υπεράκτιες εταιρείες µπορούσαν υπό κάποιες προ ποθέσεις, να 
επιλέξουν να φορολογούνται  µε συντελεστή .2  για τα µεταβατικά έτη 200 , 200  και 200 . 
Από την 1 Ιανουαρίου 200  οι Εταιρείες ∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων  φορολογούνται µε 
φορολογικό συντελεστή 10 .

αλι ι  ε ιχειρ ει  λ δ  
Οι Ασφαλιστικές επιχειρήσεις κλάδου ζωής υπόκεινται σε ελάχιστο φόρο 1.  πάνω στα 
ακαθάριστα ασφάλιστρα. ο εισόδηµα από τόκους θεωρείται εισόδηµα από τη συνήθη 
διεξαγωγή της επιχείρησης και συνεπώς εκλαµβάνεται ως φορολογητέο εισόδηµα παρά 
εισόδηµα από τόκους.
Σ ν ει  ε ερι
Εισόδηµα κατοίκου της ∆ηµοκρατίας που προέρχεται από συντάξεις εξωτερικού µέχρι . 20 
ετησίως εξαιρείται και οποιοδήποτε ποσό υπερβαίνει τις . 20 φορολογείται µε συντελεστή . 
Ο φορολογούµενος µπορεί να επιλέξει να ασκήσει το δικαίωµα του να φορολογηθεί µε βάση 
τους κανονικούς Κυπριακούς συντελεστές αν του είναι πιο συµφέρον.
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  µι  αι ιδι ί ρό ι ρ λ ία
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ρδ  ε α ελµα ι ν  αλλι εχν ν αι α λ ν
ο ακαθάριστο εισόδηµα που αποκτά οποιοδήποτε άτοµο µη κάτοικος της ∆ηµοκρατίας από 

την άσκηση στη ∆ηµοκρατία οποιουδήποτε επαγγέλµατος ή επιτηδεύµατος υπόκειται σε 
παρακράτηση Κυπριακού φόρου 10  που αφαιρείται στη πηγή.

ι µα α αινι ν
ο ακαθάριστο εισόδηµα που προκύπτει από προβολή ταινιών στην Κύπρο και λαµβάνεται 

από µη κάτοικο της Κύπρου υπόκειται σε παρακράτηση φόρου .

ι αι µα α
ο µεικτό ποσό εισοδήµατος από δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, δικαιωµάτων 

εκµεταλλεύσεως, αποζηµιώσεως ή άλλου εισοδήµατος το οποίο αποκτάται από πηγές εντός 
της ∆ηµοκρατίας, από µη κάτοικο, υπόκειται σε 10  παρακράτηση Κυπριακού φόρου. 

ι ί όρ ι
ο µεικτό εισόδηµα προσώπων που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι και δεν έχουν µόνιµη 

εγκατάσταση στη Κύπρο αναφορικά µε εξόρυξη, εξερεύνηση ή εκµετάλλευση της 
υφαλοκρηπίδας, του υπεδάφους καθώς και την εγκατάσταση και εκµετάλλευση αγωγών και 
άλλων εγκαταστάσεων στο έδαφος ή στην αποκλειστική οικονοµική ζώνη της Κύπρου, 
υπόκειται σε  παρακράτηση Κυπριακού φόρου.
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 ρια  α ιλια  ε ιχειρ ει

ο νέο Κυπριακό φορολογικό σύστηµα για την εµπορική ναυτιλία εγκρίθηκε από την Ευρωπα κή 
Επιτροπή στις 24 αρτίου 2010 και προνοεί ότι τα κέρδη από την εκµετάλλευση πλοίων, από 
την εκµετάλλευση ναυλωµένων πλοίων, από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πληρώµατος ή 
τεχνικής διαχείρισης, τα µερίσµατα που καταβάλλονται άµεσα ή έµµεσα και προέρχονται από 
τέτοια κέρδη και οι τόκοι από κεφάλαιο κίνησης ή κεφάλαιο που χρησιµοποιείται για σκοπούς 
διαχείρισης των πλοίων υπόκεινται στο φόρο χωρητικότητας. 

όρ  ρ ι ό α
Ο φόρος χωρητικότητας υπολογίζεται µε βάση την καθαρή χωρητικότητα του πλοίου  και στη 
βάση ενός εύρους κατηγοριών και συντελεστών που καθορίζονται στην νοµοθεσία.

υγκεκριµένα ο φόρος υπολογίζεται µε βάση τους πιο κάτω φορολογικούς συντελεστές

                                           α αρ  ρ ι ό α 

        0 1.000         1.001 10.000        10.001 2 .000      2 .001 0.000        0.000
    €  , 0 ανά        €  1.0  ανά          €  20.0  ανά         €  12.  ανά       €  . 0 ανά 
        100             100                  100                 100            100  

ηµείωση  Οι φορολογικοί συντελεστές που εφαρµόζονται σε όσους είναι διαχειριστές 
πλοίων είναι το 2  των πιο πάνω συντελεστών.

Πλ ι ε
Πλοιοκτήτες Κυπριακών πλοίων υπόκεινται αυτόµατα στο σύστηµα φόρου χωρητικότητας. Οι 
πλοιοκτήτες κοινοτικών ή αλλοδαπών πλοίων µπορούν να επιλέξουν να φορολογηθούν µε το 
σύστηµα φόρου χωρητικότητας υπό προ ποθέσεις για τους πλοιοκτήτες αλλοδαπών πλοίων .

Κάθε πλοιοκτήτης που επιλέγει το σύστηµα φόρου χωρητικότητας πρέπει να παραµένει στο 
σύστηµα τουλάχιστον 10 έτη.

α λ
αυλωτής που ναυλώνει πλοίο δυνάµει γυµνής ναύλωσης, ναύλωσης κατά παραχώρηση, 

χρονοναύλωσης ή ναύλωσης για ορισµένο ταξίδι είναι επιλέξιµος για το σύστηµα φόρου 
χωρητικότητας, εάν η χωρητικότητα των πλοίων κάτω από χρονοναύλωση ή ναύλωση για 
ορισµένο ταξίδι δεν υπερβαίνει για περισσότερες από  τρεις φορολογικές περιόδους το 

 της συνολικής χωρητικότητας όλων των πλοίων που ανήκουν ή ναυλώνονται από αυτόν. 
ο ποσοστό πηγαίνει στο 90  αν τα ναυλωµένα πλοία είναι κοινοτικά ή αν η διαχείριση 

πληρώµατος και η τεχνική διαχείριση τους διεξάγονται από την επικράτεια της ΕΕ / ΕΟ . 
ια τους ναυλωτές αλλοδαπών πλοίων υπάρχουν επιπρόσθετες απαιτήσεις που πρέπει να 

πληρούνται.

ιαχειρι  λ ί ν
∆ιαχειριστής πλοίου που προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης πληρώµατος και / ή υπηρεσίες 
τεχνικής διαχείρισης θεωρείται επιλέξιµος για το σύστηµα φόρου χωρητικότητας κάτω υπό 
κάποιες προ ποθέσεις.  
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  α  αµ ν ι  ει ρ

ρ λ ι ί ν ελε  
Η έκτακτη αµυντική εισφορά είναι πληρωτέα µε βάση τους πιο κάτω συντελεστές

                                                             Φορολογικός συντελεστής

  ερίσµατα 1,2,   Από 1/1/201                                           1  
  
  όκοι από 29/ /201                                            0 
  
  όκοι που λαµβάνει κάτοικος της ∆ηµοκρατίας  από 

                              ςωεξύτπανα αφαργόερχ ιακ ςησυείµατοπα άκιτηιοποτσιπ     
  ςησηνρέβυΚ ςήκαιρπυΚ ςητ           

  
  όκοι που αποκτά Εγκεκριµένο αµείο Προνοίας                                      
  
  Εισόδηµα από ενοίκια µειωµένα κατά 2                            
  

  α  αµ ν ι  ει ρ
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Σ µει ει
1. Η έκτακτη αµυντική εισφορά υπολογίζεται στα πιο πάνω εισοδήµατα που λαµβάνονται από 
όλους τους φορολογικούς κάτοικους Κύπρου περιλαµβάνει και Κυπριακές εταιρείες που 
είναι Κάτοικοι . ∆εν εφαρµόζεται για µερίσµατα που αναλογούν σε πρόσωπα που δεν είναι 
κάτοικοι στην Κύπρο. Πριν από την 1  Ιουλίου 201  τα άτοµα υπόκεινταν σε έκτακτη αµυντική 
εισφορά εάν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου ενώ µετά την 1  Ιουλίου 201  υπόκεινται σε 
έκτακτη αµυντική εισφορά µόνο εάν έχει και κατοικία domicile  στην Κύπρο. α άτοµα είναι 
domiciled όταν έχουν την κατοικία καταγωγής τους στην Κύπρο όπως ορίζεται από τον περί 
∆ιαθηκών και ∆ιαδοχής  όµο. Ανεξάρτητα της κατοικίας καταγωγής ένα φυσικό πρόσωπο 
έχει και κατοικία domicile  στην Κύπρο όταν για τουλάχιστο 1  από τα τελευταία 20 έτη πριν 
το υπό εξέταση φορολογικό έτος ήταν φορολογικός κάτοικος στην Κύπρο.
2. ερίσµατα που λαµβάνει εταιρεία κάτοικος της ∆ηµοκρατίας από εταιρεία µη κάτοικο 
εξαιρούνται. Η εξαίρεση δεν εφαρµόζεται όταν ισχύουν τα πιο κάτω  

 Οι δραστηριότητες της καταβάλλουσας τα µερίσµατα απολήγουν σε εισοδήµατα από 
επενδύσεις που υπερβαίνουν το 0  των συνολικών εισοδηµάτων της και
 η επιβάρυνση του αλλοδαπού φόρου επί του εισοδήµατος της Κυπριακής εταιρείας που 

πληρώνει το µέρισµα θεωρείται σηµαντικά χαµηλότερη της επιβάρυνσης στην Κύπρο. 
ηµαντικά χαµηλότερο σηµαίνει χαµηλότερη του ,2 .

. ερίσµατα που λαµβάνονται  από εταιρεία φορολογικό κάτοικο Κύπρου από άλλη εταιρεία 
φορολογικό κάτοικο Κύπρου εξαιρούνται του Φόρου, εκτός αν τα εν λόγω µερίσµατα έµµεσα 
καταβάλλονται µετά το πέρας τεσσάρων ετών από το τέλος του έτους στο οποίο 
πραγµατοποιήθηκαν τα κέρδη από τα οποία τα εν λόγω µερίσµατα προέρχονται, στην οποία 
περίπτωση τα εν λόγω µερίσµατα ενδέχεται να υπόκεινται σε έκτακτη αµυντική εισφορά 1 . 

ερίσµατα τα οποία προέρχονται άµεσα ή έµµεσα από τέτοια µερίσµατα στα οποία 
καταβλήθηκε έκτακτη αµυντική εισφορά απαλλάσσονται.
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ι όµεν  διαν µ  µερι µ ν

εί  ε αλαί
ε περίπτωση µείωσης κεφαλαίου εταιρείας, ποσά τα οποία πληρώνονται ή είναι πληρωτέα 

στους µετόχους πέραν του κεφαλαίου το οποίο καταβλήθηκε, λογίζονται ως διανεµηθέν 
µέρισµα και θα υπόκειται σε έκτακτη αµυντική εισφορά 17% (20% για το 2013) µετά από 
αφαίρεση ποσών τα οποία έχουν λογισθεί ως διανεµηθέντα κέρδη.

ι λ  ε αιρεία
ο σύνολο των κερδών των τελευταίων πέντε ετών πριν την διάλυση τα οποία δεν έχουν 

διανεµηθεί ή δεν έχουν λογισθεί διανεµηθέντα, θα λογίζονται ότι διανέµονται κατά τη διάλυση 
και θα υπόκεινται σε   έκτακτη αµυντική εισφορά 17% (20% για το 201 . (3% στην περίπτωση 
υλλογικών Επενδυτικών χεδίων .

Η διάλυση εταιρείας στα πλαίσια αναδιοργάνωσης εξαιρείται από την συγκεκριµένη πρόνοια.
ι ε  ερι ια  ιχεί  ε αιρεία  ρ   µ χ   ε ιµ  α ερ   

α ραία
Κυπριακή εταιρεία η οποία διαθέτει περιουσιακό της στοιχείο σε µέτοχο της που είναι άτοµο 
ή σε συγγενή του ή σύζυγο του σε µια τιµή µικρότερη από την αγοραία του αξία τότε θα 
λογίζεται ότι η εταιρεία έχει διανέµει µέρισµα στο µέτοχο το οποίο θα ισούται µε τη διαφορά 
της αγοραίας τιµής και της αντιπαροχής. Εννοείται ότι αυτή η πρόνοια δεν εφαρµόζεται σε 
εκείνες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο αποκτήθηκε από 
την εταιρεία µε δωρεά από άτοµο µέτοχο της ή από συγγενή µέχρι 2ου βαθµού ή από σύζυγο 
αυτού.

ναδιαρ ρ ει  ρα ε ι ν δανεί ν

α  αµ ν ι  ει ρ
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Από το έτος 200 , οι εταιρείες κάτοικοι Κύπρου λογίζεται ότι έχουν διανέµει ως µερίσµατα 
0  των λογιστικών κερδών τους µετά την αφαίρεση του Κυπριακού εταιρικού φόρου 
Κυπριακός εταιρικός φόρος σηµαίνει το φόρο εισοδήµατος, το φόρο κεφαλαιουχικών 

κερδών, την έκτακτη αµυντική εισφορά και αλλοδαπούς φόρους , κατά το τέλος της περιόδου 
των δύο ετών από το τέλος του έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, και πληρώνει 1  από 
1/1/201  έκτακτη αµυντική εισφορά  στην περίπτωση υλλογικών Επενδυτικών χεδίων . Η 
λογιζόµενη διανοµή µειώνεται από οποιαδήποτε πραγµατικά µερίσµατα έχουν διανεµηθεί.

ε βάση τον τροποποιητικό νόµο του 2012 η ογιζόµενη διανοµή δεν εφαρµόζεται αναφορικά 
µε κέρδη ετών 2012, 201  και 201  στο βαθµό που η εταιρεία αποκτά εγκαταστάσεις, 
µηχανήµατα και κτίρια. Οι αποκτήσεις εγκαταστάσεων , µηχανηµάτων και κτιρίων από την 
1/1/201  και µετά δεν µειώνουν το λογιστικό κέρδος για σκοπούς λογιζόµενης διανοµής.

Αν και εφόσον πληρωθεί πραγµατικό µέρισµα µετά τη λογιζόµενη διανοµή επιβάλλεται έκτακτη 
αµυντική εισφορά µόνο στο µέρισµα πέραν εκείνου το οποίο λογίσθηκε ότι διανεµήθηκε.

ε σκοπό τη διευκόλυνση των αναδιαρθρώσεων δανείων όπου µια τέτοια αναδιάρθρωση 
περιλαµβάνει τη µεταβίβαση ακινήτου προς το δανειστή έναντι των υποχρεώσεων του 
δανειολήπτη, έχουν δοθεί φορολογικές ελαφρύνσεις υπό προ ποθέσεις . Η διάθεση πρέπει 
να γίνει εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος του νόµου 1 ∆εκεµβρίου 201 . Εάν επιστραφεί 
οποιοδήποτε µέρος του ποσού της διάθεσης στον δανειολήπτη, τότε αυτό υπόκειται σε ΦΕ, 
ΦΚΚ και ΕΕΑ, οι οποίες φορολογίες αποκόπτονται και πληρώνονται από τον δανειστή. ς 
κόστος κτίσης θεωρείται το ποσό αναδιάρθρωσης.
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  ιν νι  α αλί ει  αι Σ

Σ ν ελε
Οι εργοδότες, οι υπάλληλοι καθώς επίσης και οι αυτοτελώς εργαζόµενοι  υποχρεούνται 
να εισφέρουν στα πιο κάτω ταµεία

                                                Π  ι  α λα
 αµείο                                Εργοδότης   πάλληλοι    Αυτοεργοδοτούµενοι 

                                                         % %        %

 Κοινωνικές Ασφαλίσεις                                     ,               ,       1 ,
 αµείο κοινωνικής συνοχής                                2,0  
 Πλεονάζον προσωπικό                                     1,2  
 αµείο Ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού           0,  
 ύνολο 12,0                                                       ,       1 ,
                                                                                         

αµείο Αδειών αν δεν υπάρχει εξαίρεση  ,0  
ο ποσοστό αυτό διαφοροποιείται αναλόγως του τοµέα δραστηριότητας

 

 Σ µει ει
 Ανώτατο όριο αποδοχών υπαλλήλων

                            Εβδοµαδιαίο        ηνιαίο Ετήσιο

Εβδοµαδιαίοι υπάλληλοι            f1.0 1 - f54.652

ηνιαίοι υπάλληλοι                 -               f4.554 f54.648

 ο κατώτατο όριο αποδοχών αυτοτελώς εργαζοµένων πάνω στο οποίο µπορούν να   
   εισφέρουν κυµαίνεται µε βάση τη δραστηριότητα τους.

booklet2015.indd   24 2/16/15   4:43 PM

Κατηγορίες                                Φάση 1   Φάση 2     

                                                           

   
  

   
 

  
                                                                                         

ι ρ   ρια ό ενι ό Σχ δι  εία   αρµό ε αι α ό  αρ ί  

ε βάση τις πρόσφατες αλλαγές στη νοµοθεσία που διέπει, µεταξύ άλλων, το ποσοστό των εισφορών στο 
ενικό χέδιο γείας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας . Ι  201 , προβλέπετε ότι οι Κύπριοι πολίτες καθώς 

επίσης και άλλοι δικαιούχοι υπάλληλοι και εργοδότες θα εισφέρουν στο ενικό χέδιο γείας ως 
ακολούθως

 ο ποσό εισφοράς στο ταµείο κοινωνικής συνοχής υπολογίζεται στο σύνολο των αποδοχών 
χωρίς ανώτατο όριο.

      1/ /2020  µετέπειτα

ισθωτοί, υνταξιούχοι, Εισοδηµατίες
Εργοδότης
Κυπριακή ∆ηµοκρατία
Αυτοτελώς εργαζόµενοι

Από 1/ /19  29/2/20

1, 0
1,
1,
2,

2,
2,90
, 0
,00

ο µέγιστο ποσό εισοδήµατος πάνω στο οποίο θα γίνονται αποκοπές καθορίστηκε στις 
1 0.000. Περιλαµβάνει τόκους, µερίσµατα, ενοίκια κλπ  
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 ρια ό  όρ  ε αλαι χι ν ερδ ν

.
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ρ λ ι ό  Σ ν ελε
Ο Κυπριακός φόρος κεφαλαιουχικών κερδών µε συντελεστή 20  επιβάλλεται στο καθαρό 
κέρδος που προκύπτει από  τη διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο καθώς επίσης και 
κέρδος από τη διάθεση µετοχών εταιρειών που κατέχουν ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο και 
δεν είναι εισηγµένες σε κανένα αναγνωρισµένο χρηµατιστήριο και δικαιώµατα που απορρέουν 
από συµφωνία πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στην Κύπρο. Από τις 1  
∆εκεµβρίου 201  ο κυπριακός φόρος κεφαλαιουχικών κερδών θα επιβάλλεται και  σε κέρδη 
από διάθεση µετοχών εταιρειών που κατέχουν έµµεσα ακίνητη ιδιοκτησία στη Κύπρο 
νοουµένου ότι η αγοραία αξία της ακίνητης περιουσίας είναι µεγαλύτερη από το 0  της 
αγοραίας αξίας των µετοχών αυτών.

ρ λ  ρδ
ο φορολογητέο κέρδος προκύπτει από τη διαφορά ανάµεσα στα έσοδα πώλησης και την 

αρχική αξία της Κυπριακής ιδιοκτησίας αυξανόµενη µε τις προσθήκες που έγιναν, αφού πρώτα 
αναπροσαρµοστούν λόγω πληθωρισµού µε βάση το δείκτη τιµών καταναλωτή στην Κύπρο.  ε 
περίπτωση που η ακίνητη ιδιοκτησία λήφθηκε πριν την 1 Ιανουαρίου 19 0, το κέρδος 
προκύπτει από τη διαφορά της τιµής πώλησης και της αγοραίας αξίας την 1 Ιανουαρίου 19 0.  
Η αγοραία αξία 1  Ιουλίου 19  µπορεί να χρησιµοποιηθεί αν ο ιδιοκτήτης της το επιλέξει. Ο 
όρος κέρδος σύµφωνα µε την τροποποίηση του νόµου που έγινε 1  ∆εκεµβρίου 201  είναι 
οτιδήποτε δεν εµπίπτει στο φόρο εισοδήµατος.

αιρ ει  
Οι ακόλουθες εξαιρέσεις είναι διαθέσιµες εφ όρου ζωής σε φυσικά πρόσωπα.
1. Οι πρώτες €1 .0  φορολογητέων κερδών που προκύπτουν από τη διάθεση Κυπριακής 
ιδιοκτησίας.
2. Οι πρώτες €2 . 29 φορολογητέων κερδών που προκύπτουν από διάθεση γεωργικής γης 
από γεωργό υπό προ ποθέσεις .
. Οι πρώτες € . 0 φορολογητέων κερδών που προκύπτουν από τη διάθεση κατοικίας που 

χρησιµοποιείται από τον ιδιοκτήτη της για ιδιοκατοίκηση υπό προ ποθέσεις .
να άτοµο δικαιούται µόνο µία από τις τρεις εξαιρέσεις οποιαδήποτε είναι η µεγαλύτερη.
αιρ µενε  δια ει

 εταβίβαση ιδιοκτησίας λόγω θανάτου.
 ∆ωρεές µεταξύ συγγενών µέχρι τρίτου βαθµού συγγένειας δηλαδή µεταξύ συζύγων,   

 αδελφών, παππού προς εγγόνια και θείου προς αδελφότεκνο.  
 Ανταλλαγή Κυπριακής ιδιοκτησίας υπό προ ποθέσεις .
  ∆ωρεά σε Κυπριακή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης όπου όλοι οι µέτοχοι της είναι µέλη  

 της ίδιας οικογένειας και  εξακολουθούν για πέντε έτη µετά τη δωρεά να είναι µέλη της  
 οικογένειας του διαθέτη. 
 ∆ωρεά στη ∆ηµοκρατία, σε αρχή τοπικής διοίκησης και σε φιλανθρωπικά ιδρύµατα. 
  ∆ωρεά που γίνεται από οικογενειακή  εταιρεία προς τους µέτοχους της, νοούµενου ότι  

 αποκτήθηκε από  δωρεά και ότι θα παραµείνει στο δωρεοδόχο για τουλάχιστον τρία έτη.    
 Απαλλοτριώσεις. 
 εταβιβάσεις λόγω αναδιοργάνωσης υπό προ ποθέσεις
 Κέρδος από διάθεση γης και κτιρίων τα οποία θα αποκτηθούν από 1  Ιουλίου 201  µέχρι 1  

 ∆εκεµβρίου 201 .
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  ρια ό  όρ  α ίν  ιδι ία

Σ ν ελε
Ο φόρος υπολογίζεται µε βάση τους πιο κάτω φορολογικούς συντελεστές

Αξία ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο.     

             Από έχρι    υντελεστής     υσσωρευµένος Κυπριακός Φόρος
                                                                                            Ακίνητης Ιδιοκτησίας 

                 € €                                                        €                                     
                0                    0.000         0, 0                             2 0

             0.001             120.001               0, 0                             0                

           120.001             1 0.000        0,90                          1. 0

           1 0.001             00.000        1,10                          2. 0

           00.001             00.000        1, 0                          . 0

           00.001             00.000               1, 0                              9. 0

          00.001           .000.000        1, 0                        .2 0

        .000.001             και άνω                1,90                              ,2 0

 ε περίπτωση που το ολικό ποσό της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας δεν υπερβαίνει το ποσό
  των € 12. 00, δεν επιβάλλεται φόρος.

αλλα
εωργική γη που χρησιµοποιείται για γεωργικούς σκοπούς από γεωργό απαλλάσσεται από το 

φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας. Επίσης απαλλάσσονται δηµόσια κοιµητήρια, εκκλησίες και άλλα 
θρησκευτικά κτίρια, δηµόσια νοσοκοµεία, σχολεία, κυβερνητικά κτίρια, ακίνητη ιδιοκτησία που 
ανήκει σε πρεσβείες και προξενεία, χώροι κοινής χρήσης, ακίνητη ιδιοκτησία υπό ουρκική 
κατοχή, διατηρητέα κτίρια και κτίρια φιλανθρωπικών ιδρυµάτων.
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 ρια ό  όρ  ε αλαι χι ν ερδ ν

 ε σκοπό τη διευκόλυνση των αναδιαρθρώσεων δανείων όπου µια τέτοια αναδιάρθρωση  
 περιλαµβάνει τη µεταβίβαση ακινήτου προς το δανειστή έναντι των υποχρεώσεων του  
 δανειολήπτη, έχουν δοθεί φορολογικές ελαφρύνσεις υπό προ ποθέσεις . Η διάθεση 
πρέπει να γίνει εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος του νόµου 1 ∆εκεµβρίου 201 .
Εάν επιστραφεί οποιοδήποτε µέρος του ποσού της διάθεσης στον δανειολήπτη, τότε αυτό 
υπόκειται σε ΦΕ, ΦΚΚ και ΕΕΑ, οι οποίες φορολογίες αποκόπτονται και πληρώνονται από τον 
δανειστή. ς κόστος κτίσης θεωρείται το ποσό αναδιάρθρωσης.

Ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας επιβάλλεται πάνω στην αγοραία αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας 
κατά την 1 Ιανουαρίου 19 0 και αφορά ακίνητη ιδιοκτησία που κατέχουν οι φορολογούµενοι 
κατά την 1 Ιανουαρίου κάθε έτους η οποία είναι πληρωτέα στις 0 επτεµβρίου του ίδιου 
έτους. ια το έτος 201 , για πληρωµές µέχρι 1/10/1  παραχωρείται έκπτωση  και για 
πληρωµές από 1/11/201  2, . Πέραν του πιο πάνω πληρωµές µέχρι 1/12/201  θεωρούνται 
εµπρόθεσµες, ενώ µετά την ηµεροµηνία αυτή θα είναι εκπρόθεσµες και θα επιβάλλεται 
επιβάρυνση 10  και θα φέρουν τόκο από 1/10/1 . Ο νόµος καταργήθηκε από 1/1/201 .
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  ι αι µα α µα λ ί
α πιο κάτω δικαιώµατα καταβάλλονται σε µεταβιβάσεις Κυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας 

και βασίζονται στην αγοραία αξία της ιδιοκτησίας όπως αυτή υπολογίζεται από το Κυπριακό 
κτηµατολόγιο.     

Σ ν ελε

 Αξία ακίνητης  Κυπριακής ιδιοκτησίας        υντελεστής υσσωρευµένα δικαιώµατα

     Από       έχρι  
        €           €                                            %                                      €   

       0       .000                3                 2. 0

    .001     1 0.000                                  5                 . 00

  1 0.000      και άνω                8  

   Σ µει ει        
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 εταβίβαση δια δωρεάς σε οικογενειακή εταιρεία 

• εταβίβαση δια δωρεάς σε πρόσωπα µέχρι ου βαθµού συγγένεια
α ποσοστά που ισχύουν υπολογίζονται µε βάση την αξία που αναγράφεται στον τίτλο.

 Kανένα τέλος δεν θα επιβάλλεται όταν    για  την   ίδια ακίνητη ιδιοκτησία καταβλήθηκε και 
ΦΠΑ. ε περίπτωση µη καταβολής ΦΠΑ δίδεται εξαίρεση  0  στα µεταβιβαστικά τέλη. 

 α τέλη εγγραφής υποθήκης ανέρχονται σε 1  της αγοραίας αξίας του ακινήτου.

 Οι µεταβιβάσεις λόγω αναδιάρθρωσης εταιρειών δεν υπόκεινται σε µεταβιβαστικά τέλη και 
τέλη εγγραφής υποθήκης. 

 ∆εν υποβάλλονται τέλη για µεταβίβαση ακινήτου στον δανειστή στα πλαίσια 
αναδιάρθρωσης.
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  αρ ό µα  λ  όρ  αιρει ν

λ  χαρ ό µ ν

                                                      
  Αποδείξεις                                                                 
    ια ποσά πάνω από f 4                                                                            f 0,07

  Επιταγές                                                                               f0,05

  Πιστωτικές επιστολές                                                                             f2

  Εγγυητικές επιστολές                                                                              f4

  υναλλαγµατικές υπό προ ποθέσεις                                         f1

  υµβόλαια  

    έχρι f5.000                                                                               0

    Πάνω από f5.000                                                                               0, 15%

    Πάνω από f170.000                                                                               0, 20%

    ωρίς καθορισµένο ποσό                                                                       f35

  Φορτωτικές                                                             f4

  αυλωτικό έγγραφο                                                                         f18

  Πληρεξούσια  

    ενικά                                                                              f6

    Ειδικά                                                                              f2

  

Πιστοποιηµένα αντίγραφα συµβολαίων και εγγράφων                       f2

    Από την 1η αρτίου 201  το µέγιστο ποσό χαρτοσήµων περιορίζεται στις  f 20.000

   λ  όρ  αιρει ν
  Εγγραφή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης                                          f105 

  Ετήσιο τέλος Εφόρου Εταιρειών
    Aνώτατο ποσό f 20.000 για συγκροτήµατα εταιρειών. 
    ο ετήσιο τέλος εφαρµόζεται κατά το έτος της εγγραφής της 
    εταιρείας στον φορο Εταιρειών. Καταβάλλεται µέχρι τις 
    0 Ιουνίου κάθε έτους. ε περίπτωση µη πληρωµής επιβάλλονται 
    επιβαρύνσεις.

f350 
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ελωνειακά και δασµολογικά έγγραφα f18-f35

κδοση Κυπριακού πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας από 
το µήµα Φορολογίας της Κύπρου

f80

 Απαλλάσσονται του τέλους χαρτοσήµου έγγραφα που 
καταρτίζονται στα πλαίσια αναδιάρθρωσης δανείου
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   ρια ό Π
ο Φ.Π.Α εισήχθηκε  κατά την 1 Ιουλίου 1992. Επιβάλλεται στις παραδόσεις αγαθών και 

παροχές υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται στην Κύπρο και στις εισαγωγές από χώρες µη 
Κράτη έλη της Ευρωπα κής νωσης.

Πρό α µε ρ λ ι  χρ  
λες οι επιχειρήσεις και τα άτοµα που ασκούν επιχείρηση και έχουν εγγραφεί ή πρέπει να 

εγγραφούν στο µητρώο Φ.Π.Α. Πρόσωπα µε φορολογική υποχρέωση µπορεί να είναι φυσικά 
ή νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί, αυτοεργοδοτούµενοι καθώς επίσης λέσχες, σωµατεία, 
ιδρύµατα κ.α.

ρα

     

αλλα
Οι κύριες δραστηριότητες που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α  συνοψίζονται ως ακολούθως

ρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες 
οσοκοµειακή και ιατρική περίθαλψη
αχυδροµικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες

∆ιαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων

Σ ν ελε  ρια  Π
O νόµος προβλέπει τους πιο κάτω συντελεστές
 Κανονικός συντελεστής 19  
 ηδενικός συντελεστής 0
 ειωµένος συντελεστής 
 ειωµένος συντελεστής 9  

ια ρ  µε α  ναλλα ν µ δενι  ν ελε  αι ναλλα ν  ε αιρ ν αι 
Η βασική διαφορά µεταξύ συναλλαγών µηδενικού συντελεστή και εξαιρουµένων συναλλαγών, 
είναι ότι στην περίπτωση εξαιρουµένων συναλλαγών το πρόσωπο δεν µπορεί να διεκδικήσει 
το φόρο που καταβλήθηκε για τις αγορές και τα έξοδα του,  ενώ στη περίπτωση µηδενικού 
συντελεστή το πρόσωπο µπορεί να διεκδικήσει το φόρο που καταβλήθηκε για τις αγορές και 
τα έξοδα.
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Κάθε πρόσωπο είναι υπόχρεο να εγγραφεί στο Κυπριακό Φ.Π.Α. αν: 
•στο τέλος οποιουδήποτε µήνα, η αξία των φορολογητέων συναλλαγών για τους τελευταίους 
12 µήνες υπερβαίνει τις €15.600 ή
•σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο αναµένεται ότι η αξία των φορολογητέων συναλλαγών στις 
επόµενες  30  ηµέρες θα υπερβεί τις €15.600 ή
•σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο υπάρχει ή αναµένεται να υπάρξει παροχή υπηρεσιών σε 
υποκείµενα στο  Φόρο πρόσωπα σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
•σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο λαµβάνονται ή αναµένεται να ληφθούν υπηρεσίες από 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή και Τρίτες χώρες.

Άτοµο που εµπορεύεται αλλά δεν είναι υπόχρεο να εγγραφεί δικαιούται να εγγράφει 
εθελοντικά στο Κυπριακό Φ.Π.Α. εκτός αν δραστηριοποιείται µε εξαιρούµενες συναλλαγές.
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λ ει  αι λ ρ µ  ρια  Π

νδ ιν ι ό εµ όρι
Οι πιο κάτω δηλώσεις πρέπει να συµπληρώνονται από πρόσωπα που ασκούν ενδοκοινοτικό 
εµπόριο µε άλλα κράτη µέλη της Ευρωπα κής νωσης

ια α ει
Intrastat Αφίξεις
Καταχωρείται στη δήλωση Φ.Π.Α συνολικά

ια αραδό ει
Intrastat Αποστολές
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων δήλωση VI
Καταχωρείται στη δήλωση Φ.Π.Α συνολικά µε συντελεστή 0

VIES
Από την 1 Ιανουαρίου 2010 έχουν γίνει αλλαγές στην Κυπριακή οµοθεσία του Φ.Π.Α. ούτως 
ώστε να συνάδει µε την Ευρωπα κή οµοθεσία.
Από το 2010 και έπειτα οι επιχειρήσεις που θεωρούνται κάτοικοι της ∆ηµοκρατίας και 
παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο Κράτος έλος δηµιουργούν στο λήπτη την υποχρέωση να 
εφαρµόζει την µέθοδο της αντίστροφης χρέωσης. Εποµένως είτε υπάρχει παροχή υπηρεσιών 
ή παράδοση αγαθών σε άλλο Κράτος έλος, οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να 
υποβάλλουν τη δήλωση VI  σε ηλεκτρονική µορφή από το έτος 2010 και έπειτα  µέχρι την 
1 η  ηµέρα που ακολουθεί το τέλος του κάθε µήνα µέσω της ιστοσελίδας   https //taxisnet.
mof.gov.cy/display elcome.do
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λα τα φορολογικά πρόσωπα για σκοπούς Κυπριακού Φ.Π.Α χρειάζεται να υποβάλλουν 
τριµηνιαία δήλωση εντός 0 ηµερών από το τέλος του κάθε τριµήνου  και καταβάλλουν την 
διαφορά µεταξύ του φόρου εκροών και του φόρου εισροών.  
Από 2 α ου 201  έχει καταστεί υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων, µέσω 
του συστήµατος taxisnet.
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 Σ µ  ια α  δι λ  ρ λ  ρ
Ο πιο κάτω πίνακας αποτελεί σύνοψη των συντελεστών παρακράτησης φόρου µε χώρες όπου υπάρχει 
σύµβαση για αποφυγή διπλής φορολογίας. Οι πιο κάτω συντελεστές εφαρµόζονται υπό κάποιες προ ποθέσεις 
οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις πρόνοιες της εκάστοτε σύµβασης.                     

                      Π Σ  Σ Σ   Π Σ Σ
                                       Εισπράξεις στην Κύπροο             Πληρωµές από την Κύπρο(1)

 ώρα               ερίσµατα   όκοι    ∆ικαιώµ. Εκµ.  ερίσµατα   όκοι     ∆ικαιώµ. Εκµ. 
                     

    

  
    

  
 

  
          

  

  
   
    

    
   

  
 

 

    
   

   
    

  
   

 
    

 

   
 

 
 

   
  

  
   

 
     

        

booklet2015.indd   38
2/16/15   4:43 PM

   

  
 

booklet2015.indd   38

 

  

  

   

  

γιος αρίνος
Αζερµπα ζάν (36)

Αίγυπτος
Αιθιοπία (43)

Αρµενία  
Αυστρία

ασίλειο του παχρέιν 
έλγιο 
ουλγαρία
οσνία(25),(44)

αλλία 
ερµανία 
εωργία 
κέρνζυ

∆ανία (29)

Ελβετική υνοµοσπ. 
Ελλάδα
Εσθονία
Ηνωµένα Αραβ. Εµιράτα 
Ηνωµένο ασίλειο
Η.Π.Α 

α λάνδη
Ινδία (47) 
Ιράν (43)

Ιρλανδία
Ισλανδία 
Ισπανία
Ιταλία 
Καναδάς
Κίνα
Κατάρ
Κιργιστάν (36)

Κουβέιτ
Κράτη του κέρνσε  

ετονία 
ευκορωσία
ίβανος
ιθουανία
ουξεµβούργο
άλτα 
αυρίκιος
ολδαβία
παρµπάντος (31)

0
0
15
5
0(24)

10
0
10 (5)

5(20)

10
10(6)

5(6)

0
0
0(40)

0 (40)

25(8)

0
0
15(10)

15(26)

10
10(6)

5(44)

0
5(34)

0 (35)

15
15
10
0
0
0
0
0(47)

5(14)

5
0(37)

0/5(51)

0
0
5(20)

0

0
0
15
5 (4)

5
0
0
10(4&39)

7(4&23)

10
10(7)
0
0
0
0
0
10        
0           
0
10
10(7)

10(21)

10(7)

5 (4)

0
0
0
10
15(3)

10
0
0
0
0
0(48)

5
5(15)

0
0
10(7)

0
5
0

0
0
10
5
5
0
0
0
10(23)

10
0(2)

0
0
0
0
0
0(9)

0
0
0(2)

0
5(22)

15(11)

6
0(9)

5
0
0
10(12)

10
5
0
5
0
0(49)

5
0
5
0
10
0
5
0

0
0
15
5 
0(24)

10
0
10(5)

5(20)

0
10(6)

5(6)

0
0
0(40)

0(40)

25
0
0
0
0
10
10(6)

5(44)

0
5(34)

0(35)

0
15
10
0
0
0
0
0(47)

5(14)

5
0(37)

0
15
0
5(20)

0

0
0
15
5 (4)

5
0
0
10
7(4)

0
10(7)

0
0
0
0
0
10
0
0
10
10(7)

10(21)

10(7)

5 (4)

0
0
0
10
15(3)

10
0
0
0
0
0(48)

5
5(15)

0
0
10(4)

0
5
0

0
0
10
5 
5
0
0
0
10
0
0(2)

0             
0
0
0
0
0
0(9)

0
0
0(2)

0
5(22)

15(11)

0(9)
5
0
0
10(12)

10
5
0
5
0
0(49)

5
0
5
0
10
0
5
0
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1. α µερίσµατα και οι τόκοι που καταβάλλονται σε µη κάτοικους της Κύπρου ως επίσης και 
τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης που πηγάζουν από πηγές εκτός της Κύπρου και 
πληρώνονται στο εξωτερικό, απαλλάσσονται από κάθε παρακράτηση.

2. Ισχύει  µόνο όσον αφορά δικαιώµατα κινηµατογραφικών ταινιών και τηλεόρασης
. Ισχύει 0  αν πληρώνεται σε κυβέρνηση  ή για εγγύηση εξαγωγών
. Ισχύει 0  αν πληρώνεται στην κυβέρνηση του συµβαλλόµενου κράτους
. Ισχύει 1  αν ληφθεί από εταιρεία που έχει υπό τον έλεγχο της λιγότερο του 2  των 

δικαιωµάτων ψήφου ή εάν ληφθούν από φυσικό πρόσωπο.
. Ισχύει 1  αν ληφθεί από εταιρεία που έχει υπό τον έλεγχο της λιγότερο του 10  των 

δικαιωµάτων ψήφου εάν ληφθούν από φυσικό πρόσωπο.
. Ισχύει 0  αν πληρώνεται σε κυβέρνηση, σε χρηµατοοικονοµικό οργανισµό ή τράπεζα του 

συµβαλλόµενου Κράτους.
. Η ύµβαση για αποφυγή διπλής φορολογίας µεταξύ Κύπρου  Ελλάδας προνοεί 

παρακράτηση 2  αλλά η Ελλάδα µε βάση την δική της νοµοθεσία παρακρατεί φόρο 10  
πάνω στα µερίσµατα από 1/1/2009.

9. Ισχύει  µόνο όσον αφορά δικαιώµατα κινηµατογραφικών ταινιών.
10.Η ύµβαση για αποφυγή διπλής φορολογίας µεταξύ Κύπρου  Ηνωµένου ασιλείου 

προνοεί παρακράτηση 1  αλλά το Ηνωµένο βασίλειο µε βάση την δική  του νοµοθεσία 
δεν παρακρατεί φόρο πάνω στα µερίσµατα. Εταιρείες που ελέγχουν τουλάχιστο το 10  
των ψήφων δεν υπόκεινται σε παρακράτηση.

11. Ισχύει 10  για πληρωµές τεχνικής, διοικητικής ή συµβουλευτικής φύσεως.
12. Ισχύει 0  σε περιπτώσεις θεατρικού, µουσικού, φιλολογικού ή γενικότερα καλλιτεχνικού 

έργου.

                      Π Σ  Σ Σ   Π Σ Σ
                                       Εισπράξεις στην Κύπροο             Πληρωµές από την Κύπρο(1)

 ώρα               ερίσµατα   όκοι    ∆ικαιώµ. Εκµ.  ερίσµατα   όκοι     ∆ικαιώµ. Εκµ.  
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αυροβούνιο 2 ,
ορβηγία
ότιος Αφρική

Ουγγαρία
Ουζµπεκιστάν (36)
Ουκρανία (46)
Πολωνία
Πορτογαλία
ουµανία
ωσία 
ερβία 2
ε χέλλες
ιγκαπούρη
λοβακία 0
λοβενία 
ουηδία
υρία 
ατζικιστάν (36)
ζέρσε  (43)
σεχία 

Φινλανδία  

10
0(16)
10(41)

0
(32)

0(38)
10
10

(17)
10
0
0
10

0
0
0
0(27)

(33)

10
0
0
10(4)
0
2

(4)
10
10(4)
0
10
0
10(18)
10(4)

10(4)
10(4)
0
0
0
0

10
0
0
0
0

(42)

10
(13)

0
10

10
(13)

0
1 19
0
0
0(28)
0

0
0
0
0
0

(32)
0(38)
10
10

(17)
10
0
0
10

0
0
0
0(27)

(33)

0
0
0
10(4)
0
2   

(4)
10
10(4)
0
10
0
10(18)
10(4)

10(4)
10(4)
0
0
0
0

0
0
0
0
0

10
(13)

0
10

10
(13)

0
1 19
0
0
0(28)
0
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               ετοπήδοιοπο εσ ή ςυοτάρκ υονεµόλλαβµυσ υοτ ησηνρέβυκ νητσ ιατενώρηλπ να %0 ιεύχσΙ .51
     άλλο ίδρυµα, τοπική αρχή και τράπεζα όπου το µετοχικό της κεφάλαιο ανήκει 100  στο     
     κράτος.

1 . Ισχύει 10  σε περίπτωση που τα µερίσµατα εισπράττονται από εταιρεία που έχει      
        επενδύσει λιγότερα από €100.000.

1 . Ισχύει  αν πληρώνεται σε τράπεζα ή σε συναφή χρηµατοοικονοµικό οργανισµό.

19. Ισχύει 10  για δικαιώµατα καλλιτεχνικών, επιστηµονικών και λογοτεχνικών έργων. 

20. Ισχύει 10 %  αν εισπράττεται από εταιρεία που κατέχει λιγότερο από το 25% του µετοχικού
     κεφαλαίου της εταιρείας που εκδίδει το µέρισµα.

21. Ισχύει 10  για τόκους που πληρώνονται σε χρηµατοοικονοµικό οργανισµό ή για τόκους   
      που πληρώνονται σε σχέση µε εµπορικό, βιοµηχανικό ή ακόµα επιστηµονικό εξοπλισµό.

22. Ισχύει 10  σε δικαιώµατα χρήσης σε σχέση µε εµπορικό, βιοµηχανικό ή ακόµα  
     επιστηµονικό  εξοπλισµό το οποίο αυξάνεται σε 1  για δικαιώµατα πρωτοτύπων, 
     ευρεσιτεχνίας, διαδικασία παραγωγής και γενικότερα για δικαιώµατα που προκύπτουν 
     από επιστηµονική έρευνα.

2 . α ποσοστά ισχύουν όταν η πληρωµή γίνεται σε Κυπριακή Εταιρεία ∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων 
      από κάτοικο ουλγαρίας που κατέχει είτε άµεσα είτε έµµεσα λιγότερο από το 2  του  
      µετοχικού κεφαλαίου της Κυπριακής εταιρείας.
24. Ισχύει 5% σε περίπτωση που ο δικαιούχος επένδυσε στο κεφάλαιο της εταιρείας λιγότερα 
     από €1 0.000 κατά το έτος της επένδυσης

2 . Εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ η συµφωνία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε τη 
     οσιαλιστική Οµόσπονδη ∆ηµοκρατία της ιουγκοσλαβίας. η σύµβαση εφαρµόζει 
     και η οσνία.
26. Ισχύει 5% αν εισπράττεται από εταιρεία που ελέγχει τουλάχιστον το 10%  των δικαιωµάτων 
     ψήφου.
2 . Ισχύει αν η είσπραξη γίνεται από εταιρεία στην οποία ανήκει άµεσα το 10  των µετοχών 
      για συνεχή περίοδο ενός έτους. ε όλες τις άλλες περιπτώσεις ισχύει το .

Σ µ  ια α  δι λ  ρ λ  ρ
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1 . ο 0  ισχύει εάν ο δικαιούχος είναι εταιρεία εκτός συνεταιρισµού  που κατέχει 
τουλάχιστο 10  των µετοχών της καταβάλλουσας εταιρείας ή όταν ο δικαιούχος είναι η 
κυβέρνηση της Κύπρου ή της ορβηγίας. τις υπόλοιπες περιπτώσεις η παρακράτηση 
είναι 1 .

1 . Ισχύει 0  για δικαιώµατα πρωτοτύπων, ευρεσιτεχνίας, διαδικασία παραγωγής και
     γενικότερα δικαιώµατα που προκύπτουν από επιστηµονική έρευνα.

1 . Ισχύει 1  σε περίπτωση επένδυσης µικρότερης των 200.000.  Η παρακράτηση
     µειώνεται στο 10  αν η επένδυση είναι πέραν του 2   του µετοχικού κεφαλαίου της
     εταιρείας.
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2 . Ισχύει 10  για τα εξής   προνόµιο ευρεσιτεχνίας, εµπορικό σήµα, σχέδιο ή πρότυπο,   
     µυστικό τόπο κατασκευής λογισµικό πρόγραµµα, βιοµηχανικό, εµπορικό ή επιστηµονικό 
     µηχάνηµα ή για πληροφορίες που σχετίζονται µε εµπορική, βιοµηχανική,  ή επιστηµονική 
     πείρα. 

αίεριατε η ιεχέτακ ιτό υονέµυοον ,ησητάρκαραπ ήκινεδηµ αιγ νύοονορπ ςιεσάβµυσ ιΟ  .92
     η οποία εισπράττει τουλάχιστον 10  του µετοχικού κεφαλαίου και η διάρκεια κατοχής
     του είναι για τουλάχιστον 12 µήνες, αλλιώς γίνεται 1  παρακράτηση.  .  

0. Εξακολουθεί να εφαρµόζεται η υµφωνία µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της
     οσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας της  σεχοσλοβακίας. 

1. Η ύµβαση έχει τεθεί σε ισχύει από 1 Ιανουαρίου 201 .

2. Ισχύει 1  σε περίπτωση επένδυσης µικρότερης των €100.000 και  νοουµένου ότι η 
      επένδυση είναι  µικρότερη του 20   του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

. Ισχύει  αν ο δικαιούχος είναι εταιρεία που κατέχει άµεσα τουλάχιστον το 10  του 
      κεφαλαίου της εταιρείας που καταβάλλει το µέρισµα, µε δικαίωµα ψήφου της εταιρείας 
      που καταβάλει το µέρισµα. ε όλές τις άλλες περιπτώσεις ισχύει 1 .

34. Ισχύει  αν ο δικαιούχος είναι εταιρεία που κατέχει άµεσα τουλάχιστον το 10  του
     κεφαλαίου της εταιρείας που καταβάλλει το µέρισµα. ε όλές τις άλλες περιπτώσεις
     ισχύει 10 .

. Ισχύει 0  εάν το µέρισµα είναι από εταιρεία που κατέχει τουλάχιστον 10  του
     εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου. ε όλες τις άλλες περιπτώσεις ισχύει .

. Εξακολουθεί να εφαρµόζεται η υµφωνία µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της
     νωσης οβιετικών οσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών.

. Ισχύει 0  εάν ο δικαιούχος είναι εταιρεία που κατέχει άµεσα τουλάχιστο 10  του
     κεφαλαίου της εταιρείας που πληρώνει το µέρισµα. ε όλες τις άλλες περιπτώσεις
      ισχύει .

. Ισχύει 0  εάν ο δικαιούχος είναι εταιρεία που κατέχει άµεσα τουλάχιστο 10  του
     κεφαλαίου της εταιρείας που πληρώνει το µέρισµα, για µια συνεχή περίοδο 2  µηνών. 
      ε όλες τις άλλες περιπτώσεις ισχύει .

Σ µ  ια α  δι λ  ρ λ  ρ
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9. ∆εν υπάρχει παρακράτηση για τόκους από καταθέσεις σε τραπεζικούς οργανισµούς.

0. Ισχύει 0  εάν ο δικαιούχος είναι εταιρεία εξαιρείται ο συνεταιρισµός  που κατέχει 
τουλάχιστο 10  του κεφαλαίου της εταιρείας που πληρώνει το µέρισµα και η διάρκεια 
κατοχής του είναι τουλάχιστο για 12 µήνες ή όταν ο δικαιούχος των µετοχών είναι η 
κυβέρνηση της Κύπρου, συνταξιοδοτικό ταµείο ή άλλο παρόµοιο ίδρυµα. Ισχύει 1  στις 
υπόλοιπες περιπτώσεις.

1. Ισχύει από 1  επτεµβρίου 201  αλλά δύναται να ισχύει και αναδροµικά. Ισχύει  εάν ο 
δικαιούχος είναι εταιρεία που κατέχει τουλάχιστο 10  της καταβάλλουσας εταιρείας. ε 
όλές τις άλλες περιπτώσεις ισχύει 10 .

2. Ισχύει  για δικαιώµατα χρήσης πνευµατικής ιδιοκτησίας για επιστηµονική εργασία, 
προνόµιο ευρεσιτεχνίας , εµπορικό σήµα, διαδικασία παραγωγής ή για πληροφορίες που 
σχετίζονται µε βιοµηχανική, εµπορική ή επιστηµονική εµπειρία. Ισχύει 10  για όλες τις 
άλλες περιπτώσεις.

. Οι ύµβαση έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας , αλλά δεν έχει 
τεθεί σε ισχύει µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης αυτού του εγχειριδίου.

. Ισχύει  αν ο δικαιούχος είναι εταιρεία που κατέχει άµεσα τουλάχιστον το 2  του 
κεφαλαίου της εταιρείας που καταβάλλει το µέρισµα. ε όλές τις άλλες περιπτώσεις ισχύει 
10 .

. χει συνοµολογηθεί καινούρια συµφωνία η οποία αναµένεται να ισχύει είτε την είτε µετά 
την 1/1/2019.

. χει συνοµολογηθεί καινούρια συµφωνία η οποία δεν υπογράφηκε ακόµα.

. Ισχύει 0  εάν ο δικαιούχος είναι εταιρεία εξαιρείται ο συνεταιρισµός . ε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις ισχύει 10 .

. Ισχύει 0  εάν ο δικαιούχος είναι εταιρεία εξαιρείται ο συνεταιρισµός . ε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις ισχύει 10  εκτός αν ο δικαιούχος είναι η κυβέρνηση του άλλου κράτους.

9. Ισχύει 0  εάν ο δικαιούχος είναι εταιρεία εξαιρείται ο συνεταιρισµός . ε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις ισχύει .

0. Εκτός από τις υµβάσεις που βρίσκονται σε ισχύ, εκκρεµεί η συνοµολόγηση υµβάσεων 
µε άλλα Κράτη, οι οποίες στο παρών στάδιο είναι υπό τη διαδικασία διαπραγµάτευσης.

1. Iσχύει 0  εάν ο δικαιούχος εξαιρείται ο συνεταιρισµός  κατέχει άµεσα τουλάχιστον το 
10  του κεφαλαίου της εταιρείας που καταβάλλει το µέρισµα. ε όλές τις άλλες 
περιπτώσεις ισχύει .
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  ρια ό ρ λ ι ό µερ λό ι  

 έλος κάθε µήνα    Πληρωµή φόρου και έκτακτης εισφοράς που αποκόπτεται από τους       
                                µισθούς των υπαλλήλων του προηγούµενου µήνα
                              Πληρωµή κτακτης Αµυντικής Εισφοράς Εισφοράς που παρακρατήθηκε
                                από ενοίκια πληρωτέα, από εταιρεία, συνεταιρισµό, το κράτος ή αρχή  
                                τοπικής  διοίκησης, του προηγούµενου µήνα.

  υοπ ςυοκότ ιακ αταµσίρεµ αιγ ςάροφσιε ςήκιτνυµα ςητκατκέ ήµωρηλΠ•                                  
                                πληρώθηκαν τον προηγούµενο µήνα
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 1 Ιανουαρίου        ποβολή δήλωσης λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος Ε.πρ. 2  για    
                                 το φορολογικό έτος 201

 1 αρτίου             Ηλεκτ. υποβολή δήλωσης εισοδήµατος εταιρειών για το 201  Ε.πρ.
                              Ηλεκτ. υποβολή δήλωσης εισοδήµατος για το 201  για άτοµα που
                               ετοιµάζουν ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις κύκλος εργασιών
                                ξεπερνά € 0.000 .  

 0 Απριλίου           ποβολή προσωπικής φορολογικής δήλωσης φυσικού προσώπου για  
          άνρεπεξ υοχύοιξατνυσ ιακ ή ύοτωθσιµ αµηδόσιε ότκιεµ οτ νάε 8102 οτ                                    

                                τις €19. 00  για ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων δίδεται παράταση 
                                 µηνών
                              Πληρωµή προσωρινού φόρου ασφαλιστικών εταιρειών ζωής για τη  
                                πρώτη τετραµηνία του 2019

 0 Ιουνίου              Πληρωµή έκτακτης εισφοράς για την άµυνα, σε ενοίκια εισπρακτέα για
                                το πρώτο εξάµηνο του  2019
                              ποβολή προσωπικής φορολογικής δήλωσης αυτοεργοδοτούµενου για  
                                το έτος 201  όταν δεν ετοιµάζονται εξελεγµένες οικονοµικές   
                                 καταστάσεις και πληρωµή του τελικού φόρου µε αυτοφορολογία     
                                για ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων δίδεται παράταση  µηνών

 1 Ιουλίου            •Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εργοδότη για το έτος 201
                             ποβολή δήλωσης προσωρινού φόρου εισοδήµατος και πληρωµή  
                                 πρώτης δόσης για το 2019

1 Αυγούστου          Πληρωµή τελικού εταιρικού φόρου και φόρου εισοδήµατος για   
                                 πρόσωπα που ετοιµάζουν εξελεγµένους λογαριασµούς, για το  201
                               µε τη µέθοδο της Αυτοφορολογίας

 1 Αυγούστου       Πληρωµή προσωρινού φόρου ασφαλιστικών εταιρειών ζωής για τη
                               δεύτερη τετραµηνία του 2019 

 1 ∆εκεµβρίου      Πληρωµή δεύτερης και τελευταίας δόσης προσωρινού φόρου  
                               εισοδήµατος  για το 2019
                              Πληρωµή έκτακτης εισφοράς για την άµυνα σε ενοίκια εισπρακτέα 
                                για το δεύτερο εξάµηνο του  2019  
                              Πληρωµή προσωρινού φόρου ασφαλιστικών εταιρειών ζωής 
                                 για την τρίτη τετραµηνία του 2019

ι αρ ν ει
Αν οι πιο πάνω ηµεροµηνίες δεν ακολουθηθούν πιστά τότε θα υπάρξουν επιβαρύνσεις και 
τόκος, ο οποίος έχει καθοριστεί  στο 2  για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2019.

 Πληρωµή των αποκοπών και εισφορών για το ενικό χέδιο γείας
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   PKF

PKF International
Η PKF International ιδρύθηκε το 1969 και είναι ένας από τους µεγαλύτερους επαγγελµατικούς 
οργανισµούς ελεγκτών, λογιστών, φορολογικών συµβούλων και συµβούλων σε θέµατα 
διοίκησης. έσα από περισσότερα από 300 οίκους µέλη και τους ανταποκριτές της σε 400 
τοποθεσίες σε περίπου 150 χώρες, η PKF προσφέρει υπηρεσίες σε µεγάλες και µικρές 
επιχειρήσεις καθώς και σε άτοµα.

Η PKF International είναι πλήρες µέλος του οργανισµού Forum Of Firms που είναι 
αφοσιωµένος στην οµοιόµορφη εφαρµογή υψηλούς ποιότητας προτύπων και προτύπων 
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς παγκόσµια. Η PKF International είναι ένας οργανισµός τα µέλη 
του οποίου είναι νοµικά ανεξάρτητες εταιρικές οντότητες. 

  ν ρ
Η PKF είναι ένας από τους µεγαλύτερους λογιστικούς και συµβουλευτικούς οργανισµούς 
στη Κύπρο. Οι επαγγελµατικές υπηρεσίες που προσφέρει ο Κυπριακός ελεγκτικός οίκος 
περιλαµβάνει τα εξής

 Ελεγκτικές και συµβουλευτικές υπηρεσίες
 υµβουλές για επενδύσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό
 Φορολογικός προγραµµατισµός για εταιρείες και άτοµα
 υµµόρφωση µε τη τοπική φορολογία
 δρυση και διαχείριση εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων

α ρα εία µα  ν ρ
Εάν επιθυµείτε περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα ζητήµατα που καλύπτονται σε 
αυτό το βιβλιάριο σας παρακαλούµε όπως επικοινωνήσετε µε τα γραφεία µας όπως φαίνονται 
πιο κάτω

         
         εµε ό  
         εωφ. Αρχιεπ. ακαρίου ΙΙΙ  229
         eli a Court ος ροφος
         10  εµεσός
         Κύπρος
         Tηλ   2  000
         Φαξ   2  

ε ία
εωφόρος εµεσού 

Vision Tower, ος  ροφος
2121 Αγλαντζιά, ευκωσία
Κύπρος

ηλ   22 2 2
Φαξ   22 9
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Limassol office  
PKF Savvides & Co Limited | 229 Arch. Makarios 111 Ave., Meliza Court 4th Floor | 
3105 Limassol, Cyprus
Tel. +357 25 868000 | Fax +357 25 587871 | e-mail: info@pkf.com.cy

Nicosia office
PKF/ATCO Limited | 67 Limassol Ave., Vision Tower, 5th Floor | 2121 Aglantzia, Nicosia, 
Cyprus
Tel. +357 22 462727 | Fax +357 22 339866 | P.O Box 24384, 1703 Nicosia, Cyprus | 
email: info@pkf-nic.com
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