Porquê o Chipre?
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.
Incentivos fiscais do Chipre
Uma taxa padrão e uniforme de imposto sobre as sociedades
de 12.5%, a mais baixa da Europa. Muitas formas de
rendimento beneficiam de isenção fiscal e, com uma
estruturação fiscal adequada, é possível alcançar taxas
fiscais efetivas muito mais baixas.
Um sistema fiscal em conformidade total com a UE e a
OCDE. O Chipre é hoje uma jurisdição da UE respeitável, não
offshore e que não é um paraíso fiscal.
Autoridades fiscais favoráveis aos investidores.
As disposições mais vantajosas (detalhes fornecidos em
folhetos separados) relativas a sociedades holding,
sociedades financeiras, sociedades de gestão de direitos de
autor, estabelecimentos estáveis fora do Chipre, sociedades
de transação de títulos e empresas cipriotas não residentes
(empresas registadas no Chipre cujo controlo e gestão são
exercidos fora do Chipre).
Acesso a Diretivas da UE transpostas para a legislação do
Chipre.
Acesso a uma vasta rede de convenções de dupla tributação,
em muitos casos particularmente vantajosas.
Isenção fiscal de dividendos estrangeiros (isenção de
participação), na maioria dos casos.
Não se aplica imposto sobre as mais-valias nem imposto
sobre o património líquido exceto no que se refere a bens
imobiliários situados no Chipre.
Ausência de taxas de retenção na fonte, na maioria dos
casos.
Ausência de requisitos essenciais específicos e ausência de
regras rigorosas relativas aos preços de transferência.
Os beneficiários estrangeiros não estão sujeitos a pagar
impostos adicionais sobre dividendos ou lucros sobre e acima
do montante pago ou devido pelas respetivas entidades
jurídicas.

Baixas taxas de imposto sobre o rendimento das pessoas
singulares e baixas contribuições para a Segurança Social.
As Fusões, Aquisições e outras Reestruturações podem ser
realizadas no interior de grupos sem consequências fiscais.
São concedidos benefícios fiscais unilaterais a todas as
sociedades cipriotas relativamente a impostos estrangeiros
incorridos.
As perdas fiscais podem ser transitadas indefinidamente e
podem também ser cedidas na qualidade de “dedução de
grupo”.
Garantia de dedução de juros em custos de empréstimos.
Valor comercial acrescentado e benefícios monetários devido
à possibilidade de registo no regime de IVA da UE no Chipre.
Incentivos não fiscais
O Chipre possui excelentes infraestruturas que permitem que
os clientes criem uma presença para o seu planeamento
fiscal sob a forma da instalação de escritórios totalmente
equipados e operações.
Nível muito baixo de despesa no que se refere à prestação
de serviços financeiros e profissionais e de custos
operacionais em geral comparativamente a outras
Jurisdições da UE.
O inglês é a língua de negócios mais utilizada. O Sistema
Jurídico do Chipre baseia-se no Direito Consuetudinário
inglês.
Setor de serviços bancários e financeiros multilingue,
moderno e eficiente.
Serviços governamentais e autoridades fiscais profissionais,
cordiais e eficientes e um setor de serviços profissionais
maduro.
Localização e fuso horário estratégicos, excelentes ligações
aéreas e marítimas e serviços de telecomunicações.
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