Structuri de comerţ
internaţional şi alte structuri
Avantaje fiscale în Cipru

Vă rugăm să ne contactaţi pentru detalii suplimentare.

Avantajele sistemului fiscal din Cipru, astfel cum sunt
prezentate în broşura intitulată “De ce Cipru?”, se aplică
tuturor structurilor comerciale.

Structuri cipriote de împuternicire

Societăţi specializate în comerţ internaţional
Aceste societăţi pot fi utilizate pentru facturarea / refacturarea
bunurilor şi serviciilor, precum şi pentru obţinerea de
comisioane de tranzacţionare din orice ţară către orice
destinaţie şi pentru activităţile de comerţ prin tranzit în
asociere cu operarea antrepozitelor vamale şi a antrepozitelor
fiscale de producţie şi cu zonele de liber schimb.
În plus, societăţile cipriote specializate în comerţ internaţional
pot oferi servicii precum promovarea vânzărilor, reprezentarea
contabilă sau gestiunea trezoreriei, furnizarea forţei de muncă
– personal executiv, consultanţă, cercetări de piaţă,
comisioane, intermediere, introducerea clienţilor şi altele.
Acestea pot angaja personal expatriat care beneficiază de
prevederile tratatelor privind evitarea dublei impuneri prin plata
impozitului şi a asigurărilor sociale în Cipru la cote reduse,
evitând astfel cotele ridicate de impozitare din ţara de origine.
În acest mod, profiturile realizate de societatea cipriotă se
supun impozitului pe profit de 12.5% din Cipru în locul unor
cote de impozitare mai ridicate. Desfăşurarea activităţilor
comerciale dintr-un stat membru UE cu o fiscalitate redusă
precum Cipru şi utilizarea unei structurări fiscale adecvate
pentru reducerea impozitului în Cipru, în anumite cazuri, la
niveluri sub 12.5% - reprezintă în prezent strategia optimă în
comparaţie cu desfăşurarea activităţilor comerciale prin
intermediul unei societăţi offshore înregistrată într-un paradis
fiscal.

Activităţi populare desfăşurate de societăţile cipriote
Se poate afirma, fără a exagera, că nu există activităţi pe care
o entitate cipriotă nu le-ar putea desfăşura. Entităţile cipriote
sunt frecvent utilizate de către societăţi şi persoane fizice, în
special persoane cu disponibilităţi financiare ridicate, pentru
numeroase activităţi.

Aceste structuri presupun în general o societate cipriotă care
acţionează în calitate de proprietar nominal – agent
nedeclarat al unui beneficiar străin (înregistrat într-o
jurisdicţie avantajoasă din punct de vedere fiscal). Rezultatul
constă într-o sarcină fiscală foarte scăzută, de cele mai multe
ori sub 12.5%, având în vedere că impozitul cipriot se
plăteşte doar în cazul comisioanelor percepute de societatea
cipriotă beneficiarului străin. Aceasta este una dintre cele mai
populare structuri din ultimii ani.
Societăţi britanice administrate din Cipru
Aceste structuri se referă la societăţile britanice rezidente
fiscal în Cipru. Acestea sunt administrate şi controlate prin
intermediul unei sucursale înregistrate în Cipru şi prin
aplicarea prevederilor corespunzătoare din Tratatul privind
evitarea dublei impuneri încheiat între Marea Britanie şi Cipru
şi legislaţiile fiscale din cele două ţări.
Societăţile britanice sunt impozitate în Cipru, nu în Marea
Britanie, pentru venitul realizat la nivel mondial (o formă
britanică cu o sarcină fiscală cipriotă redusă). Rezultatul
constă într-un impozit pe profit de 12.5% în ceea ce priveşte
venitul impozabil la nivel mondial, care poate scădea în mod
semnificativ prin intermediul unei structurări fiscale
corespunzătoare. Practic, mii de astfel de structuri au fost
constituite în Cipru în ultimii 15 ani.

Societăţi nerezidente în Cipru
Societăţi nerezidente în Cipru sunt societăţile cipriote care nu
sunt administrate şi controlate în Cipru). Acestea nu sunt
rezidente fiscal în Cipru şi se supun doar impozitării venitului
sursă din Cipru (neimpozabile în Cipru pentru venitul realizat
în afara Ciprului). Cu toate acestea, în calitate de entităţi
nerezidente, nu se pot bucura de beneficiile Tratatelor
privind evitarea dublei impuneri încheiate de Cipru.
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