Περίληψη εθνικού οδηγού Κύπρου
(Σημείωση: Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό ήταν έγκυρες στις 30 Σεπτεμβρίου
2017, και υπόκεινται σε αλλαγές. Για ενημερωμένη πληροφόρηση χρησιμοποιήστε τους συνδέσμους
που παρέχονται στον πλήρη οδηγό).

Τύποι επιχειρήσεων στην Κύπρο
Υπάρχουν τέσσερα είδη επιχειρήσεων στην Κύπρο: Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης,
Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ατομική επιχείρηση και Συνεταιρισμός.
Ο πρώτος και δεύτερος τύπος είναι οι δημοφιλέστεροι στην Κύπρο. Μια ιδιωτική εταιρεία δεν
απαιτεί ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο, όμως πρέπει να έχει ελάχιστο αριθμό (1) και μέγιστο αριθμό
(50) μετόχων. Επίσης, δε μπορεί να προσφέρει μετοχές στο κοινό. Μιας δημόσιας εταιρείας οι
μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες κι επίσης μπορούν να υπάρχουν όσοι μέτοχοι το επιθυμούν.
Οι ατομικές επιχειρήσεις διοικούνται από ένα μόνο μέλος, που έχει την πλήρη ευθύνη τους. Τέλος,
υπάρχουν οι συνεταιρισμοί, οι οποίοι χωρίζονται σε Γενικούς και Περιορισμένης ευθύνης.

Λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα για ιδιώτες και επιχειρήσεις
Στην Κύπρο, οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν μια πλήρη ανάλυση μισθοδοσίας των
υπαλλήλων τους για το προηγούμενο έτος. Τα χρονοδιαγράμματα έχουν ως εξής:

Εταιρίες

Αυτοεργοτοδούμενοι:
Υποχρέωση υποβολής ελεγμένων λογ/σμών
Μη υποχρέωση υποβολής ελεγμένων λογ/σμών

Δράση
Υποβολή φορολογικών δηλώσεων
Προσωρινές πληρωμές φόρου
(τρεις φορές το χρόνο)

Προθεσμία
31 Δεκέμβρη
1 Αυγούστου
30 Σεπτέμβρη
31 Δεκέμβρη

Υποβολή φορολογικών δηλώσεων
Υποβολή φορολογικών δηλώσεων

30 Ιουνίου
31 Δεκέμβρη

Φορολογία στην Κύπρο
Ιδιώτες / Φυσικά πρόσωπα
Η φορολογία για «φορολογικούς κάτοικους» Κύπρου προκύπτει από τις πηγές εσόδων, εντός και
εκτός της δημοκρατίας. Για μη «φορολογικούς κάτοικους» Κύπρου προκύπτει μόνο από τις πηγές
εσόδων εντός της δημοκρατίας.

Εταιρικός φόρος
Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για όλες τις εταιρείες που εδρεύουν στην Κύπρο είναι 12.5% και
υπολογίζεται στο εισόδημα που παράγουν εντός και εκτός της δημοκρατίας.
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Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
O Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επιβάλλεται στις παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών
που πραγματοποιούνται στη Κύπρο, στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις εμπορευμάτων από άλλα
Κράτη Μέλη και στις εισαγωγές αγαθών στην Κύπρο.
Η εγγραφή είναι υποχρεωτική εάν η αξία των φορολογητέων συναλλαγών των αγαθών και
υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιήσει κατά την περίοδο των προηγούμενων 12 μηνών,
υπερβαίνει τις €15.600. Υποχρεούνται επίσης να εγγραφούν, επιχειρήσεις που αποκτούν αγαθά
από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσό των €10,251.61 κατά τη
διάρκεια οποιουδήποτε ημερολογιακού έτους.
Κάθε εγγεγραμμένο πρόσωπο οφείλει να υποβάλει στον Έφορο ΦΠΑ μια δήλωση επιστροφής ΦΠΑ,
όχι αργότερα από την 10η ημέρα μετά το τέλος του μήνα, στο τέλος της κάθε φορολογικής
περιόδου και να καταβάλλει τον οφειλόμενο ΦΠΑ.
Οι συντελεστές του ΦΠΑ είναι:
Εξαγωγές αγαθών σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ)
Βασικά είδη διατροφής, ύδρευση, φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικός εξοπλισμό,
παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου, ορισμένες οδικές μεταφορές επιβατών, βιβλία
(εξαιρουμένων των e-books), είσοδος σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και πάρκα
αναψυχής, συγγραφείς και συνθέτες, ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών,
αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων, κομμωτική, κλπ.
Εστιατόρια, τροφοδοσία (εκτός από το αλκοόλ που είναι 19%), διαμονή σε
ξενοδοχεία, μεταφορά με λεωφορεία και ταξί, κλπ.
Όλα τα άλλα φορολογητέα αγαθά και υπηρεσίες
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Σύσταση μιας νέας επιχείρησης στην Κύπρο
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών (και Επίσημου Παραλήπτη) είναι το σημείο εκκίνησης για την εγγραφή
μιας εταιρείας στην Κύπρο, με αίτηση για έγκριση του ονόματος της επιχείρησης προς τον έφορο
εταιριών. Η κυπριακή νομοθεσία προβλέπει ότι κάθε επιχειρηματική οντότητα πρέπει να είναι
εγγεγραμμένη, ανεξάρτητα από το αν είναι ντόπια ή ξένη εταιρεία. Μόλις εγκριθεί το όνομα της
εταιρείας, ένα Κύπριος δικηγόρος οφείλει να καταθέσει τα σχετικά έγγραφα (τα οποία θα
περιλαμβάνουν το Ιδρυτικό και Καταστατικό έγγραφο της εταιρείας) και να πληρώσει τα
απαραίτητα τέλη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Εγγραφή ατομικής επιχείρησης
Ατομικές επιχειρήσεις δεν είναι απαραίτητο να εγγραφούν, αν και μπορούν, αν το επιθυμούν.

Κανονισμοί για Εισαγωγές και Εξαγωγές
Το Τμήμα Τελωνείων είναι ο υπεύθυνος φορέας στην Κύπρο για να εκτιμήσει τα εισαγόμενα
προϊόντα για τελωνειακούς σκοπούς. Πρωταρχική βάση για την κοστολόγηση των προϊόντων είναι η
«συναλλακτική τους αξία», δηλαδή η τιμή που καταβάλλεται για τα εμπορεύματα όταν αυτά
εξάγονται προς πώληση.
Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ενός εντύπου που θα παρέχει πληροφορίες στις τελωνειακές
αρχές σχετικά με την αξία των αγαθών που έχουν δηλωθεί στη τελωνειακή καταχώρηση, σε
διάστημα 14 ημερών.
Σύμφωνα με το νόμο, η εισαγωγή και εξαγωγή ορισμένων αγαθών απαγορεύεται ή περιορίζεται για
λόγους προστασία της κοινωνίας και παροχής ενός ασφαλούς περιβάλλοντος.

