Structuri de investiţii
Avantaje fiscale în Cipru
Avantajele generale ale sistemului fiscal din Cipru, astfel cum sunt
prezentate în broşura intitulată “De ce Cipru?”, se aplică tuturor
tipurilor de structuri de investiţii.

În cazul în care se utilizează reţeaua de tratate privind evitarea
dublei impuneri încheiate de Cipru sau directivele UE, iar
licenţiatorul final provine dintr-o „jurisdicţie cu fiscalitate redusă”,
atunci o dublă deducere poate fi obţinută întrucât redevenţele pot
fi deduse în cadrul societăţii operaţionale, fiind astfel scutite de
impozit în jurisdicţia societăţii de portofoliu.

Structuri intermediare de investiţii în Cipru
Consultaţi broşura intitulată „Structurile societăţilor de portofoliu în
Cipru”.
Structurile financiare afiliate din Cipru
Societăţile financiare afiliate din Cipru pot îndeplini funcţii de
gestiune financiară în interiorul societăţii sau între societăţi,
precum acordarea de împrumuturi pentru finanţarea proiectelor
sau pentru cerinţele de capital circulant. Aceste structuri sunt
avantajoase în special în cazul investiţiilor în ţări cu o fiscalitate
ridicată unde, în măsura permisă de normele locale, sunt utilizate
frecvent structuri ridicate ale datoriei.
În general, o societate financiară afiliată intervine între o societate
de portofoliu şi o societate operaţională străină într-o locaţie în
care se aplică un tratat privind evitarea dublei impuneri. Aceasta
acordă împrumuturi cu dobândă pentru finanţarea societăţii
operaţionale. În cazul în care se utilizează reţeaua de tratate
privind evitarea dublei impuneri încheiate de Cipru sau directivele
UE, iar finanţarea finală provine dintr-o „jurisdicţie cu fiscalitate
redusă”, atunci o dublă deducere poate fi obţinută întrucât
cheltuielile cu dobânzile pot fi deduse în cadrul societăţii
operaţionale, fiind astfel scutite de impozit în jurisdicţia societăţii
de portofoliu.
Selectarea jurisdicţiei internaţionale corespunzătoare pentru
utilizarea tratatelor privind evitarea dublei impuneri sau a
directivelor UE poate reduce sau elimina impozitele cu reţinere la
sursă asupra dobânzilor.
Structurile specializate în redevenţe în Cipru
Drepturile de proprietate intelectuală pot fi deţinute de sau
cesionate unei societăţi cipriote care intervine în general între un
licenţiator şi o societate operaţională străină într-o locaţie în care
se aplică un tratat privind evitarea dublei impuneri.

Stimulente specifice avantajoase societăţilor financiare şi
societăţilor specializate în redevenţe:
Absenţa sau reducerea (în baza unui Tratat privind evitarea dublei
impuneri sau a Directivei UE privind dobânzile şi redevenţele)
impozitului cu reţinere la sursă asupra veniturilor din dobânzi sau
redevenţe.
Posibilitatea deducerii cheltuielilor cu dobânzile şi redevenţele din
venitul impozabil.
Amortizare fiscală efectivă a investiţiilor în domeniul proprietăţii
intelectuale.
Absenţa reglementărilor privind capitalizarea redusă
neaplicarea acestora în cazul finanţării de tip „back to back”.

Absenţa impozitului cu reţinere la sursă asupra dobânzilor sau
redevenţelor (pentru exercitarea drepturilor din afara Ciprului)
indiferent de jurisdicţie sau de absenţa unui DTT (incluzând plăţile
către societăţile offshore).
Nivel rezonabil al „marjei” dobânzii/redevenţelor impus de
autorităţile fiscale.
Tratament TVA neutru.
Protejarea eficientă a drepturilor de proprietate intelectuală prin
legislaţia în vigoare şi participarea Ciprului la acordurile
internaţionale.
Nivel redus al cheltuielilor cu onorariile pentru servicii financiare şi
profesionale.
Alte structuri
- Fonduri de investiţii
- Operaţiuni administrative
- Societăţi specializate în tranzacţionarea valorilor mobiliare
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