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Incentivos fiscais do Chipre 
 
As vantagens do sistema fiscal do Chipre, conforme descritas no 
nosso folheto intitulado "Porquê o Chipre?", aplicam-se a todos os 
tipos de estruturas de trading. 

 
 

Sociedades internacionais de trading 
 
Estas empresas podem ser utilizadas para a faturação ou 
refacturação de bens e serviços, bem como para a receção de 
comissões comerciais de qualquer país para qualquer destino e 
para atividades de comércio de trânsito em combinação com a 
operação de entrepostos e fábricas sob controlo aduaneiro e zonas 
de comércio livre. 

 

Além disso, as empresas de trading cipriotas podem prestar 
serviços de qualquer tipo como promoção de vendas, função de 
contabilidade ou tesouraria, disponibilização de mão de 
obra/pessoal  executivo,  consultoria,  estudos  de  mercado, 
comissão de agência, intermediação, apresentação a clientes e 
muitos outros. 

 

Podem até empregar funcionários expatriados, que beneficiam de 
disposições de convenções de dupla tributação, pagando impostos 
e Segurança Social no Chipre a taxas baixas, evitando assim as 
elevadas taxas fiscais do seu país de origem. 

 

Desta forma, os lucros realizados pela empresa cipriota são 
tributados à baixa taxa de imposto sobre as sociedades do Chipre 
(12.5%), em lugar de taxas de imposto sobre as sociedades mais 
elevadas. Operar a partir de um Estado da UE com taxas fiscais 
reduzidas como o Chipre e utilizar uma estruturação fiscal 
apropriada para mitigar a carga fiscal cipriota, por vezes para 
níveis bastante abaixo dos 12.5%, é atualmente uma estratégia 
muito mais vantajosa do que operar através de uma empresa 
offshore registada num paraíso fiscal. 

 

 
 

Tipos populares de atividade 
 
Não é exagerado afirmar que não há nenhuma atividade para a 
qual uma entidade cipriota não seja adequada. As entidades 

cipriotas são amplamente utilizadas tanto por empresas como por 
particulares, especialmente indivíduos com elevado património 
líquido, para uma série de atividades. 

Contacte-nos  para  discutirmos  as  suas  circunstâncias 
específicas. 
 
 
Estruturas de agente fiduciário cipriotas 
 
Estas estruturas geralmente envolvem uma empresa cipriota 
que atua como agente fiduciário - agente confidencial de uma 
entidade estrangeira (geralmente registada numa jurisdição 

eficiente em termos fiscais). O resultado consiste numa carga 
fiscal bastante baixa, muitas vezes significativamente inferior a 
12.5%, na medida em que os impostos no Chipre são pagos 
somente pelas comissões cobradas pela empresa cipriota à 
entidade estrangeira. Esta revelou-se uma das estruturas mais 
populares nos últimos anos. 
 
 
Empresas britânicas geridas a partir do Chipre 
 
Estas estruturas envolvem empresas britânicas com residência 
fiscal no Chipre. Tal significa que são geridas e controladas 
através de uma filial registada no Chipre e do emprego das 
disposições  apropriadas  da  Convenção  de  Dupla  Tributação 
Reino Unido/Chipre e das legislações fiscais do Reino Unido e do 
Chipre. 
 

Como resultado, as empresas britânicas são tributadas sobre os 
seus rendimentos mundiais no Chipre e não no Reino Unido (um 
rosto  britânico  com  a  baixa  carga  fiscal  do  Chipre).  Assim, 
aplica-se uma taxa de imposto sobre as sociedades de 12.5% 
sobre os rendimentos mundiais tributáveis, que, com uma 
estruturação fiscal adequada, pode efetivamente baixar ainda 
muito mais. Virtualmente, foram estabelecidas milhares de 
estruturas deste tipo no Chipre ao longo dos últimos 15 anos. 
 
 
Empresas cipriotas não residentes 
 
As   empresas   cipriotas   não   residentes   são   simplesmente 
empresas registadas no Chipre, não geridas nem controladas no 
Chipre.  Estas  empresas  não  têm  residência  fiscal  e  são 
tributáveis apenas sobre os rendimentos obtidos no Chipre 

(efetivamente não tributadas pelos seus rendimentos não 
cipriotas no Chipre). No entanto, na sua qualidade de entidades 
não residentes, não podem usufruir dos benefícios das 
convenções de dupla tributação do Chipre. 
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