Sociedades Holding de
Investimentos
Benefícios fiscais do Chipre
As vantagens gerais do sistema fiscal do Chipre, conforme
descritas no nosso folheto intitulado "Porquê o Chipre?",
aplicam-se a todos os tipos de sociedades holding de
investimentos.
Estruturas de sociedades holding intermediárias do
Chipre
Consulte o nosso folheto intitulado "Estruturas de Sociedades
Holding do Chipre".
Estruturas de financiamento do grupo do Chipre
As sociedades de financiamento do grupo cipriotas podem
desempenhar funções de gestão financeira no interior de
empresas e entre empresas, como a concessão de
empréstimos para necessidades de financiamento de projeto
ou capital circulante. Estas estruturas são especialmente
atrativas para investimento em países com elevada carga fiscal
onde, desde que a legislação local o permita, as estruturas de
alto endividamento são amplamente utilizadas.
Geralmente, uma sociedade de financiamento do grupo
cipriota está interposta entre uma sociedade holding e uma
empresa operacional estrangeira numa localização da
convenção. Concede empréstimos com juros para financiar a
empresa operacional. Se se recorrer à utilização da rede de
convenções de dupla tributação do Chipre ou das Diretivas da
UE e o financiamento final provir de uma "jurisdição eficiente
em termos fiscais", pode até ser alcançado um efeito de
"double dip" mediante o qual os encargos com juros seriam
totalmente dedutíveis na empresa operacional, sendo ao
mesmo tempo evitados os impostos na jurisdição da sociedade
holding.
Escolher a jurisdição internacional adequada para a utilização
de convenções de dupla tributação ou das Diretivas da UE
pode reduzir ou eliminar as taxas de retenção na fonte sobre
pagamento de juros.

Se se recorrer à utilização da rede de convenções de dupla
tributação do Chipre ou das Diretivas da UE e o licenciante
final provir de uma "jurisdição eficiente em termos fiscais",
pode até ser alcançado um efeito de "double dip" mediante o
qual os royalties seriam totalmente dedutíveis na empresa
operacional, sendo ao mesmo tempo evitados os impostos na
jurisdição da sociedade licenciante.
Incentivos
específicos
vantajosos
tanto
sociedades de financiamento como de royalties:

Ausência ou redução (ao abrigo de uma Convenção de Dupla
Tributação ou da Diretiva "Juros e Royalties" da UE) da taxa de
retenção na fonte estrangeira sobre rendimentos de juros ou
de royalties.
Possibilidade de deduzir encargos com juros e royalties dos
rendimentos tributáveis.
Depreciação fiscal efetiva de investimentos em propriedade
intelectual.
Ausência de regras de subcapitalização ou respetiva
inaplicabilidade no caso de financiamento "back-to-back".
Ausência de taxa de retenção na fonte sobre juros ou royalties
(para
utilização
de
direitos
fora
do
Chipre),
independentemente da jurisdição ou ausência de uma
convenção de dupla tributação (mesmo para pagamentos a
jurisdições offshore).
Um nível razoável de "margem" de juros/royalties seria exigido
pelas Autoridades Fiscais.
Neutralidade de IVA.
Proteção eficaz dos direitos de propriedade intelectual pela
Legislação e participação do Chipre em acordos internacionais.
Baixo nível de despesas no que se refere a honorários
profissionais/financeiros.

Sociedades de direcionamento de royalties do Chipre

Outras estruturas

Os direitos de propriedade intelectual podem ser detidos ou
atribuídos a uma sociedade cipriota que geralmente está
interposta entre um licenciante e uma empresa operacional
estrangeira numa localização da convenção.

- Fundos de investimento
- Operações da sede social
- Sociedades de transação de títulos
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