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Γενικές πληροφορίες για την Κύπρο
Ποιες γλώσσες μιλούνται;
Οι επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η Ελληνική και η Τουρκική. Η Αγγλική
γλώσσα είναι ευρέως διαδεδομένη και χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στις επιχειρήσεις, τη
βιομηχανία και τη διοίκηση. Άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες επίσης μιλούνται, αλλά σε μικρότερο
βαθμό.
Ποιο είναι το νόμισμα της Κύπρου;
Το Ευρώ (€).
Ποιος είναι ο τηλεφωνικός κωδικός της χώρας;
357

Ίδρυση / Σύσταση μιας επιχείρησης στην Κύπρο
Τύποι επιχειρήσεων στην Κύπρο


Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Αυτό το είδος της εταιρείας είναι το πιο δημοφιλές στην Κύπρο και δεν υπάρχει
ελάχιστο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο. Προκειμένου να δημιουργηθεί μια εταιρεία
Limited (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης) στην Κύπρο, ο ελάχιστος αριθμός μετόχων
είναι 1 και ο μέγιστος 50. Επίσης μια ιδιωτική εταιρεία δεν μπορεί να προσφέρει
μετοχές στο κοινό και το δικαίωμα μεταβίβασης περιορίζεται.



Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Μια Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στην Κύπρο είναι παρόμοια με μια
Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Ωστόσο, η διαφορά είναι ότι οι μετοχές
είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες και μπορούν να υπάρχουν όσοι μέτοχοι επιθυμούν.



Ατομική επιχείρηση
Το κύριο χαρακτηριστικό μιας ατομικής επιχείρησης στην Κύπρο είναι ότι διοικείται
από ένα μόνο μέλος που έχει πλήρη ευθύνη. Οι ατομικές επιχειρήσεις ή οι ελεύθεροι
επαγγελματίες, είναι άτομα που κατέχουν και διευθύνουν μια επιχείρηση από μόνοι
τους με ή χωρίς υπαλλήλους. Ενδέχεται να εμπορεύονται στο πλαίσιο μιας επιλεγμένης
εμπορικής επωνυμίας, εάν το επιθυμούν, αλλά είναι προσωπικά υπεύθυνοι για όλα τα
χρέη της επιχείρησης. Είναι ένα απλό και άτυπο είδος επιχείρησης, αλλά εξακολουθεί
να απαιτείται η εγγραφή στον Έφορο Εταιρειών.



Συνεταιρισμοί

Ο νόμος για τους Συνεταιρισμούς και τις Εμπορικές Επωνυμίες ορίζει δυο γενικούς
τύπους Συνεταιρισμών:
-

Γενικός Συνεταιρισμός

-

Συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης

Φορολογία στην Κύπρο
Ιδιώτες / Φυσικά πρόσωπα
Ένα φυσικό πρόσωπο που θεωρείται “φορολογικός κάτοικος” της Κυπριακής Δημοκρατίας,
φορολογείται στο εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές τόσο εντός όσο και εκτός
της Δημοκρατίας. Ένα φυσικό πρόσωπο που δεν θεωρείται “φορολογικός κάτοικος” της
Κυπριακής Δημοκρατίας, φορολογείται στο εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές
εντός της Δημοκρατίας.
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
Η φορολογία εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα βρίσκεται στον πιο κάτω πίνακα:
Φορολογούμενο εισόδημα

Φορολογικός συντελεστής

€

%

0 – 19.500

0

19.501 – 28.000

20

28.001 – 36.300

25

36.301 – 60.000

30

60.001 και άνω

35

Εταιρικός φόρος
Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για όλες τις εταιρείες που εδρεύουν στην Κύπρο είναι 12.5%.
Μια εταιρεία θεωρείται “φορολογικός κάτοικος Κύπρου”, εάν διοικείται και ελέγχεται στην
Κύπρο. Όλες οι εταιρείες που θεωρούνται “κάτοικοι της Κύπρου” φορολογούνται επί τον
εισοδημάτων που παράγουν τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, από όλες τις
φορολογητέες πηγές. Μια εταιρεία που δεν θεωρείται “φορολογικός κάτοικος Κύπρου”
φορολογείται για το εισόδημα που παράγει από μια επιχειρηματική δραστηριότητα που
πραγματοποιείται μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης στην Κύπρο και για ορισμένα εισοδήματα
που προκύπτουν από πηγές στην Κύπρο.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
Επιβολή του φόρου
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. 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.
Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις εάν (α) η αξία των φορολογητέων
συναλλαγών των αγαθών και υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιήσει κατά την περίοδο των
προηγούμενων 12 μηνών έχει υπερβεί τις €15.600 ή (β) εάν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι η αξία των φορολογητέων συναλλαγών των αγαθών
και υπηρεσιών που θα πραγματοποιήσουν θα υπερβεί τις €15,600 εντός των επόμενων τριάντα
ημερών. Οι επιχειρήσεις με αξία φορολογητέων συναλλαγών μικρότερη από €15,600 ή με
προμήθειες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, έχουν τη δυνατότητα να
εγγραφούν εθελοντικά. Η υποχρέωση για εγγραφή προκύπτει επίσης και για τις 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.

Συντελεστής ΦΠΑ
Η φορολογική νομοθεσία της Κύπρου προβλέπει τους ακόλουθους φορολογικούς συντελεστές:


Μηδενικός συντελεστής (0%) - Εξαγωγές αγαθών σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ), τρόφιμα
για ανθρώπινη κατανάλωση, φαρμακευτικά προϊόντα, κτηνιατρικά εμβόλια και
υπηρεσίες



Μειωμένος συντελεστής (5%) - Βασικά είδη διατροφής, ύδρευση, φαρμακευτικά
προϊόντα, ιατρικός εξοπλισμό για άτομα με ειδικές ανάγκες, παιδικά καθίσματα
αυτοκινήτου, ορισμένες οδικές μεταφορές επιβατών, βιβλία (εξαιρουμένων των ebooks), εφημερίδες και περιοδικά, είσοδος σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και πάρκα
αναψυχής, συγγραφείς και συνθέτες, ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών,
μερικά γεωργικά εφόδια, είσοδος σε αθλητικές εκδηλώσεις, αποκομιδή των οικιακών
απορριμμάτων, κομμωτική, ορισμένες υπηρεσίες κηδειών και αποτεφρώσεων.



Μειωμένος συντελεστής (9%) - Εστιατόρια, τροφοδοσία τροφίμων (εκτός από το
αλκοόλ που είναι 19%), διαμονή σε ξενοδοχεία, ενοικίαση χώρων κάμπινγκ και
τροχόσπιτων, μεταφορά με λεωφορεία και ταξί



Κανονικός συντελεστής (19%) - Όλα τα άλλα φορολογητέα αγαθά και υπηρεσίες.

Επιστροφές ΦΠΑ και πληρωμή
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.
Από 19 Φεβρουαρίου 2013 φορολογούμενοι που αιτούνται επιστροφή ΦΠΑ θα δικαιούνται
επιστροφή του αρχικού κεφαλαίου μαζί με τόκο, στην περίπτωση που η καταβολή του όλου ή
μέρους του πιστωτικού υπολοίπου καθυστερεί για περίοδο πέραν των τεσσάρων μηνών από
την μέρα υποβολής της απαίτησης. Η περίοδος χάριτος για την Υπηρεσία ΦΠΑ να πληρώσει τα
επιστρεπτέα ποσά παρατείνεται κατά τέσσερις μήνες (δηλ. οκτώ μήνες στο σύνολο) στην
περίπτωση που διενεργείται έλεγχος από τον Έφορο Φορολογίας σε σχέση με την υποβληθείσα
απαίτηση. Σε τέτοια περίπτωση, η καταβολή τόκου αρχίζει να μετρά οκτώ μήνες μετά την
υποβολή της απαίτησης.

Διαδικασία και απαιτήσεις για την σύσταση μιας νέας επιχείρησης στην Κύπρο
Τα βασικά βήματα για τη σύσταση μιας νέας επιχείρησης στη Κύπρος είναι οι εξής:


Αίτηση για έγκριση του ονόματος της επιχείρησης (με τον Έφορο Εταιρειών). Μια
αίτηση για την έγκριση του ονόματος υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς
στο Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). Μπορεί επίσης να υποβληθεί ηλεκτρονικά στον
Έφορο Εταιρειών, μέσω του διαδικτύου στην παρακάτω ιστοσελίδα:
https://efiling.drcor.mcit.gov.cy



Εγγραφή εταιρείας ή συνεταιρισμού στον Έφορο Εταιρειών



Αίτηση για άδεια άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπου είναι απαραίτητο



Εγγραφή στις φορολογικές αρχές για προσωπικό ή εταιρικό φόρο εισοδήματος (με την
Εφορία)



Εγγραφή στο ΦΠΑ (με το τοπικό γραφείο της Υπηρεσίας ΦΠΑ)



Εγγραφή στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών (και Επίσημου Παραλήπτη) είναι το σημείο εκκίνησης για την
εγγραφή μιας εταιρείας στην Κύπρο. Αυτό βέβαια δεν ισχύει για ατομικές επιχειρήσεις, που
αποφάσισαν να εμπορεύονται με τη δική του επωνυμία. Οι ατομικές επιχειρήσεις δεν
υποχρεούνται να καταχωρήσουν την επιχείρησή τους, αλλά μπορούν να το κάνουν εάν
επιθυμούν.
Όταν θα χρησιμοποιηθεί το όνομα για μια εταιρεία, είτε αυτή είναι εταιρεία περιορισμένης
ευθύνης, ατομική επιχείρηση ή συνεταιρισμός, πρέπει να υποβληθεί αίτηση στον Έφορο
Εταιρειών για να εγκρίνει το όνομα.
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.
Για συνεταιρισμούς, είτε γενικούς είτε περιορισμένης ευθύνης, τα πλήρη στοιχεία των εταίρων
πρέπει να κατατίθενται στον Έφορο Συνεταιρισμών εντός ενός μηνός από τη διαμόρφωση του
συνεταιρισμού. Τα στοιχεία που πρέπει να παρέχονται περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο και
τα στοιχεία του κάθε εταίρου, καθώς και το είδος και τον τόπο της επιχείρησης.
Κάθε πρόσωπο (ή οντότητα) που πραγματοποιούν παραδόσεις αγαθών ή/και υπηρεσιών που
υπόκεινται στο φόρο, έχουν την υποχρέωση να εγγραφούν στο ΦΠΑ. Το όριο για την εγγραφή
είναι αρκετά χαμηλό –15,600 ΕΥΡΩ σε μια περίοδο 30 ημέρων. Η εγγραφή γίνεται μέσω
κοινοποίησης στον Έφορο ΦΠΑ. Μια ‘Αίτηση για Εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ’ θα πρέπει να
υποβληθεί στο τοπικό γραφείο του ΦΠΑ εντός 30 ημερών από το τέλος του μήνα, όπου το
εισόδημα είναι πιθανόν να υπερβεί το όριο.
Τέλος, οι επιχειρηματικές οντότητες (συμπεριλαμβανομένων των αυτοεργοδοτούμενων
ελεύθερων επαγγελματιών, αν και δεν θα δικαιούνται να διεκδικήσουν επίδομα ανεργίας)
πρέπει να εγγραφούν στην Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων με το Τμήμα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

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, μέχρι τις 30 Απριλίου.
Οι εταιρείες πρέπει να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
μετά το τέλος του οικονομικού έτους και να κάνουν προσωρινές πληρωμές φόρων τρεις φορές
κατά τη διάρκεια ενός έτους, στις 1 Αυγούστου, 30 Σεπτεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής δήλωσης ή υποβολής στοιχείων που έχουν ζητηθεί
επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση €100 ή €200 ανάλογα της περίπτωσης. Σε περίπτωση μη
έγκαιρης καταβολής του φόρου καταβάλλεται πέραν του τόκου και χρηματική επιβάρυνση 5%
επί του οφειλόμενου φόρου.
Οι αυτοεργοδοτούμενοι που δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν ελεγμένους
λογαριασμούς με επιστροφές, πρέπει να υποβάλλουν τις προσωπικές τους φορολογικές
δηλώσεις για το προηγούμενο έτος μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους και πρέπει να
πληρώσουν οποιοδήποτε οφειλόμενο φόρο με τη μέθοδο της αυτό-αξιολόγησης μέχρι την ίδια
ημερομηνία. Οι αυτοεργοδοτούμενοι που υποχρεούνται να υποβάλλουν ελεγμένους
λογαριασμούς πρέπει να τoυς καταθέσουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.
Υπάρχει πρόστιμο για καθυστερημένη υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ, του οποίου το ποσό
ανέρχεται στα EUR51 ανά καθυστερημένη επιστροφή. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα
ΦΠΑ πρέπει να τηρούν λογιστικά βιβλία για το ΦΠΑ και να υποβάλουν τις δηλώσεις τους στις
αρχές του ΦΠΑ, όπως απαιτείται.

Κανονισμοί για Εισαγωγές και Εξαγωγές
Τελωνειακοί κανονισμοί
Ένας επιχειρηματίας θα πρέπει να είναι ενήμερος για τους κανονισμούς εισαγωγής / εξαγωγής
της χώρας του / της πριν από τη δημιουργία μιας επιχείρησης.
In Cyprus, the Department of Customs and Excise applies Article VII of the General Agreement of
Tariffs and Trade (GATT), in order to value imported goods for Customs purposes. The primary
basis for customs value under the GATT is the “transaction value”, as defined in Article 1, i.e. the
price that is actually paid or payable for the goods when these are sold for export to the
importing country. In some instances certain adjustments are made to this price with the

inclusion of certain specific elements which are considered to form part of the value for customs
purposes, are incurred by the buyer but are not included in the price paid or payable for the
imported goods.
Ένα έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί για να παρέχει πληροφορίες στις τελωνειακές αρχές
σχετικά με την αξία των αγαθών που έχουν δηλωθεί στη τελωνειακή καταχώρηση. Ένα τέτοιο
έντυπο μπορεί να υπογραφεί από οποιοδήποτε πρόσωπο το, οποίο κατέχει τις απαραίτητες
πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του εντύπου, όπως για παράδειγμα τον
πραγματικό εισαγωγέα. The person who signs a declaration of value is responsible for its proper
completion and accuracy. The declaration of value must be presented together with the
customs entry unless allowed by Customs to present it within 14 days.

Εξαγωγές
Ο όρος εξαγωγή περιλαμβάνει επανεξαγωγή και διαμετακόμιση των εμπορευμάτων. Η
εξαγωγή των ακόλουθων προϊόντων απαγορεύεται:
- Όλα τα είδη των οποίων η εισαγωγή απαγορεύεται (βλέπε παρακάτω ενότητα
«εισαγωγές»).
- Αγαθά που συμπεριλαμβάνονται στο Διάταγμα περί Άμυνας (Ρύθμιση της Εξαγωγής)
του 2005
Σύμφωνα με το νόμο, η εισαγωγή ορισμένων αγαθών απαγορεύεται ή περιορίζεται. Οι
εισαγωγές συνήθως συνίστανται στην εξασφάλιση έγκρισης ή επιθεώρησης από ένα
Κυβερνητικό Τμήμα. Οι απαγορεύσεις και περιορισμοί αποσκοπούν κυρίως στην προστασία της
κοινωνίας και στην παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, τέτοιες
απαγορεύσεις και περιορισμοί υπαγορεύονται από λόγους δημόσιας ηθικής, τάξης και
ασφάλειας, προστασίας της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, της υγείας των ζώων ή
προφύλαξης των φυτών, προστασίας του περιβάλλοντος, προστασίας της βιομηχανικής και
εμπορικής ιδιοκτησίας, προστασίας των αρχαιολογικών θησαυρών και της πολιτιστικής
κληρονομιάς κ.ά.

Εισαγωγές
Η εισαγωγή ορισμένων αγαθών απαγορεύεται ή περιορίζεται. Οι εισαγωγές συνήθως
συνίστανται στην εξασφάλιση έγκρισης ή επιθεώρησης από ένα Κυβερνητικό Τμήμα. Οι
απαγορεύσεις και περιορισμοί αποσκοπούν κυρίως στην προστασία της κοινωνίας και στην
παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, τέτοιες απαγορεύσεις και περιορισμοί
υπαγορεύονται από λόγους δημόσιας ηθικής, τάξης και ασφάλειας, προστασίας της δημόσιας
υγείας και ασφάλειας, της υγείας των ζώων ή προφύλαξης των φυτών, προστασίας του
περιβάλλοντος, προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, προστασίας των
αρχαιολογικών θησαυρών και της πολιτιστικής κληρονομιάς κ.ά.
Ισχύουν οι ακόλουθες απαγορεύσεις εισαγωγής:
• Ναρκωτικά, ψυχοτρόπες ουσίες και άλλα ελεγχόμενα φάρμακα
• Αισχρά θέματα και αντικείμενα όπως π.χ. βιντεοκασέτες, DVD (ψηφιακοί δίσκοι), φιλμ,
βιβλία, περιοδικά κ.α.
• Δίκοπα (αμφίστομα) μαχαίρια ή με μηχανισμό
• Εμπορεύματα που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
(απομιμήσεις/πειρατικά είδη)
• Πυρηνικά, χημικά, τοξικά, βιολογικά όπλα, είδη και συναφείς ουσίες
• Είδη που χρησιμοποιούνται για παράνομο κυνήγι θηράματος και άγριων πτηνών όπως
δίχτυα, ιξόβεργα κ.λπ.
• Πλαστά χαρτονομίσματα
• Πυροβόλα και μη πυροβόλα όπλα, όπως εκρηκτικοί στρατιωτικοί μηχανισμοί και εκτοξευτές,
αυτόματα πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά, μακρύκαννα ημιαυτόματα ή επαναληπτικά πυροβόλα
όπλα σύμφωνα με το Πρώτο Παράρτημα του “Περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων όπλων
Νόμου” αρ. 113(I)/ 2004, όπως έχει τροποποιηθεί και σύμφωνα με τους σχετικούς
Κανονισμούς.

• Εμπορεύματα που δεν φέρουν τη σήμανση «CE» δηλαδή τη μοναδική σήμανση
συμμόρφωσης που δείχνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με την κοινοτική νομοθεσία
εναρμόνισης.
• Εμπορεύματα που φορτώνονται ή έχουν προέλευση από χώρες στις οποίες έχει επιβληθεί
απαγόρευση (embargo) από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και από την
Ευρωπαϊκή Ένωση π.χ. το Ιράκ, η Λιβερία, η Σιέρα Λεόνε, η Σομαλία και το Σουδάν κ.α.
• Λαχεία (εκτός των λαχείων που εισάγονται με άδεια του Υπουργού Οικονομικών)
• Μηχανές τυχερών παιχνιδιών, όπως μηχανές τύπου πόκερ, με αγώνες δρόμου, με φρουτάκια,
μπίνγκο, γερανό κ.α.
• Αυτόματες μηχανές πώλησης καπνού (τσιγάρων, πούρων κ.λπ.).
• Καταναλωτικά προϊόντα που είναι απομιμήσεις τροφίμων.
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