
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Structurile societăţilor de 
portofoliu din Cipru 

Cipru a devenit treptat cea mai populară jurisdicţie intermediară pentru societăţi de portofoliu din Europa şi 
reprezintă un adversar redutabil pentru Olanda, Luxemburg, Elveţia şi alte jurisdicţii tradiţionale pentru 
societăţi de portofoliu. Investitorii internaţionali consideră că avantajele fiscale unice, precum şi aderarea la 
UE şi respectarea prevederilor OCDE constituie motive solide pentru înfiinţarea unei societăţi de portofoliu în 
Cipru. 

Absenţa impozitării câştigurilor de capital sau a veniturilor 
obţinute din lichidarea participaţiilor sau chiar a societăţii 
cipriote de portofoliu. 
 
Absenţa impozitării anuale a activelor nete pe perioada 
existenţei societăţii cipriote de portofoliu. 
 
Absenţa legislaţiei SSC, absenţa reglementărilor privind 
capitalizarea redusă sau a dispoziţiilor stricte privind 
combaterea evaziunii; evitând astfel structurarea fiscală 
complexă şi costisitoare. 
 
În concluzie, sistemul fiscal cipriot permite: 
 
(a) obţinerea de dividende provenite din străinătate, cu 
un impozit cu reţinere la sursă cu cotă zero sau cotă redusă 
perceput în străinătate, datorită aplicării Directivei privind 
societăţile-mamă şi filialele acestora sau a Tratatelor privind 
evitarea dublei impuneri, în cazul în care Directiva menţionată 
nu este aplicabilă. 
 
(b) obţinerea de dividende provenite din străinătate în 
Cipru în cazul cărora nu se aplică impozit pe profit sau 
contribuţii sociale speciale (impozit cu reţinere la sursă local) 
sau orice alte taxe locale (supuse anumitor condiţii – dispoziţii 
referitoare la combaterea evaziunii uşor de îndeplinit) şi anume 
absenţa pierderilor fiscale la nivel intern în ceea ce priveşte 
deţinerea de active. 
 
(c) repartizarea beneficiilor disponibile către acţionarii 
nerezidenţi, fără impozit cu reţinere la sursă asupra 
dividendelor, indiferent de jurisdicţie sau de absenţa unui DTT 
(chiar şi în cazul jurisdicţiilor offshore) şi 
 
(d) realizarea câştigurilor de capital din vânzarea de acţiuni 
în cadrul societăţilor străine cu un impozit pe profit sau pe 
câştigurile de capital cu cotă zero, indiferent de perioada de 
deţinere a participaţiei sau de procentajul de acţiuni deţinute şi 
fără plata impozitului asupra câştigurilor de capital pentru 
lichidarea societăţii de portofoliu. 
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Stimulente fiscale în Cipru 
 
Avantajele sistemului fiscal din Cipru, astfel cum sunt prezentate 
în broşura intitulată “De ce Cipru?”. 
 
Utilizarea reţelei de tratate privind evitarea dublei impuneri 
(DTT) şi a directivelor UE în vederea eliminării sau reducerii 
impozitelor cu reţinere la sursă sau a altor impozite 
străine. 
 
Dividendele externe sunt scutite de impozit, cu condiţia 
menţinerii unui portofoliu de cel puţin 1% în cadrul societăţii 
care plăteşte dividendele. Profiturile dintr-un sediu permanent 
(SP) situat în afara Ciprului sunt de asemenea scutite de 
impozit, iar pierderile acestuia pot fi compensate din veniturile 
realizate în Cipru. 
 
Combaterea evaziunii fiscale: Trebuie reţinut faptul că 
scutirile menţionate mai sus nu se aplică în cazul în care 
societatea care plăteşte dividendele se angajează, direct sau 
indirect, cu mai mult de 50%, în activităţi care generează 
venituri din investiţii, IAR „impozitul corporativ maxim” din 
străinătate nu depăşeşte 5%. Nu există alte norme, perioade 
minime de deţinere a participaţiei, praguri minime de investiţii 
etc. 
 
Vânzarea de acţiuni şi alte valori mobiliare: Nu se plăteşte 
impozit pe câştigurile de capital, iar câştigurile sunt scutite de la 
plata impozitului pe venit (cu excepţia acţiunilor la societăţi care 
deţin proprietăţi imobiliare în Cipru).  
 
Absenţa impozitelor cu reţinere la sursă aplicate dividendelor, 
dobânzilor şi redevenţelor distribuite în afara ţării în 
majoritatea cazurilor, indiferent dacă beneficiarul este o 
persoană fizică sau o entitate juridică şi indiferent de ţara de 
reşedinţă a beneficiarului (chiar şi jurisdicţii offshore) sau de 
existenţa unui tratat privind dubla impunere. 
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