
De ce Cipru? 
 
 
 
 

Datorită sistemului fiscal extrem de avantajos, Cipru a devenit treptat jurisdicţia preferată din Europa pentru desfăşurarea 

activităţilor internaţionale. Asociat cu avantajele sporite oferite de calitatea de membru UE susţin caracterizarea Ciprului de 
către Banca Mondială drept „Miracolul” din regiune. În prezent, Cipru reprezintă principala jurisdicţie pentru societăţi financiare, 

comerciale şi de portofoliu şi pentru societăţi specializate în redevenţe. 
 

 
Stimulente fiscale în Cipru 

 
O cotă standard a impozitului pe profit de 12.5%, cea mai 
scăzută din Europa. Multe forme de venit sunt scutite de la 

plata impozitului, iar cote de impozitare mult mai scăzute 
pot fi obţinute printr-o structurare fiscală corespunzătoare. 

 

Un sistem fiscal care respectă întrutotul prevederile UE şi 

OCDE. În prezent, Cipru este o jurisdicţie non-offshore 
respectabilă din UE şi nu un paradis fiscal. 

 

Autorităţile fiscale asigură un cadru favorabil investitorilor. 
 

Prevederi extrem de avantajoase (detalii sunt furnizate în 

broşuri   separate)   în   ceea   ce   priveşte   societăţile   de 

portofoliu, societăţile financiare, societăţile specializate în 
redevenţe, sediile permanente din afara Ciprului, societăţile 

care tranzacţionează valori mobiliare, societăţile cipriote 
nerezidente (societăţi înregistrare în Cipru administrate şi 

controlate din afara Ciprului). 

Acces la directivele UE transpuse în legislaţia din Cipru. 

Accesul la o reţea de tratate privind evitarea dublei impuneri 

foarte avantajoase în majoritatea cazurilor. 
 

Scutirea de la impozitare a dividendelor externe (scutirea 

participaţiilor de la impozitare) în majoritatea cazurilor. 
 

Absenţa impozitării câştigurilor de capital sau a activelor 

nete, cu excepţia proprietăţilor imobiliare situate în Cipru. 
 

Absenţa  impozitului  cu  reţinere  la  sursă  în  majoritatea 

cazurilor. 
 

Fără cerinţe specifice privind substanţa şi absenţa unor 
norme stricte privind preţurile de transfer. 

 

Beneficiarii străini nu se supun unor impozite suplimentare 

asupra dividendelor sau profiturilor pe lângă sumele plătite 
sau plătibile de către entităţile juridice respective. 

 

Cote scăzute de impozitare a veniturilor personale şi 

contribuţii reduse pentru asigurările de sănătate. 
 

Fuziunile, achiziţiile şi alte tipuri de reorganizare pot avea loc 
în cadrul grupurilor, fără consecinţe în ceea ce priveşte 
impozitarea. 
 

Deducerea unilaterală a impozitelor este permisă tuturor 
societăţilor din Cipru pentru impozitele plătite în străinătate. 
 

Pierderile fiscale pot fi reportate pe termen nelimitat şi pot fi 

transferate în cadrul grupului. 
 

Este posibilă deducerea dobânzii pentru cheltuielile cu 

împrumuturile. 
 

Există valoare comercială adăugată şi beneficii monetare 
datorită posibilităţii înregistrării pentru obţinerea codului TVA 

intracomunitar în Cipru. 
 
Stimulente nefiscale 
 
Cipru deţine o infrastructură excelentă care permite clienţilor 
crearea de substanţă pentru planificarea fiscală sub forma 
înfiinţării de birouri complet operaţionale. 
 

Nivel foarte redus al cheltuielilor cu onorariile pentru servicii 

financiare şi profesionale şi al costurilor de exploatare în 
general, în comparaţie cu alte jurisdicţii UE. 
 

Limba engleză este limba cea mai larg răspândită în sectorul 
economic. Sistemul juridic din Cipru se bazează pe dreptul 

comun britanic. 
 

Sector modern şi eficient de servicii financiare şi bancare 
multilingvistice. 
 

Servicii publice şi autorităţi fiscale profesionale, receptive şi 
eficiente şi un sector dezvoltat al serviciilor profesionale. 
 

Locaţie  geografică  şi  un  fus  orar  strategice,  conexiuni 
aeriene şi maritime şi servicii de telecomunicaţii excelente. 
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