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Πώς ξεκινά η δραστηριοποίηση μιας επιχείρησης στην Κύπρο;  
Για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων, η δημιουργία μίας κυπριακής εταιρείας πρέπει να 
ξεκινά με σωστή προετοιμασία και τον απαραίτητο προγραμματισμό. 

Η επιχειρηματική δραστηριοποίηση στην Κύπρο με σκοπό την επίτευξη εξοικονομήσεων μπορεί να γίνει με 
διαφορετικούς τρόπους και να έχει διαφορετικές μορφές. Η επιλογή του καταλληλότερου τρόπου και της 
αποτελεσματικότερης φορολογικής δομής είναι το πρώτο βήμα. Όσο καλύτερος είναι ο προγραμματισμός, 
τόσο καλύτερα θα είναι τα τελικά αποτελέσματα για την επιχείρηση. 

Η Highworth (Cyprus) Ltd, αντλώντας πολύτιμα στοιχεία από την σημαντική εμπειρία της στην παροχή 
επιχειρηματικών λύσεων, έχει αναπτύξει ένα πρωτοποριακό Διαγνωστικό Εργαλείο. Το εργαλείο αυτό αφορά 
Επιχειρήσεις που επιθυμούν να διερευνήσουν τις δυνατότητες και τις επιλογές που έχουν για μεταφορά μέρους 
ή του συνόλου των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο μέσω κυπριακών εταιρειών. 

Τι περιλαμβάνει το  Διαγνωστικό Εργαλείο 
Το Διαγνωστικό Εργαλείο χρησιμοποιεί τις πληροφορίες και τα δεδομένα που ισχύουν για την υφιστάμενη 
επιχείρηση και λαμβάνει παράλληλα υπόψη τις διαφορετικές εναλλακτικές που μπορεί να ισχύουν.  

Το παραδοτέο το οποίο προκύπτει είναι μια έκθεση (report) η οποία περιλαμβάνει όλα τα πιθανά σενάρια και 
επιλογές που η επιχείρηση καλείται να αξιολογήσει και αν το επιθυμεί να υλοποιήσει. 

 Ενδεικτικά η έκθεση περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 

I. Προφίλ της επιχείρησης, στόχοι και επιδιώξεις 
II. Διαδικασία ίδρυσης & προϋποθέσεις λειτουργίας κυπριακής εταιρείας 

III. Επιλογές φορολογικής δομής 
IV. Συνεργασία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα & διατήρηση τραπεζικών λογαριασμών 
V. Βασικές πρόνοιες συμμόρφωσης με τις κυπριακές φορολογικές Αρχές 

VI. Λειτουργικά κόστη διατήρησης κυπριακής εταιρείας 

Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης το Διαγνωστικό Εργαλείο είναι πλήρως προσαρμόσιμο, 
παρέχοντας οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση απαιτηθεί.  

Αποτελέσματα & Οφέλη  
Από την χρήση του Διαγνωστικού Εργαλείου προκύπτει ξεκάθαρα η σκοπιμότητα (ή όχι) μεταφοράς των 
δραστηριοτήτων ή μέρους των δραστηριοτήτων της επιχείρησης στην Κύπρο.  

Επίσης το εργαλείο αυτό: 
 Συμβάλει στη σωστή προετοιμασία και προγραμματισμό της επιχείρησης 
 Παρέχει έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση 
 Εφαρμόζεται από έμπειρο τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό 
 Παράγει εξατομικευμένα συμπεράσματα για την περίπτωση κάθε επιχείρησης  
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Ολική υποστήριξη Highworth  
Οι υπηρεσίες της Highworth (Cyprus) Ltd παρέχουν πλήρη υποστήριξη των επιχειρήσεων που επιθυμούν να 
δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο καλύπτοντας όλο το φάσμα των απαιτούμενων ενεργειών που πρέπει να 
αναληφθούν. 

Η ομάδα μας, σε συνεργασία με την ενδιαφερόμενη επιχείρηση, κατανοεί πλήρως τις προκλήσεις που  
αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα γι’ αυτό και αναπτύσσει και εφαρμόζει σύγχρονες λύσεις 
που δημιουργούν αξία. Προτεραιότητα επίσης για εμάς αποτελεί, η συνεργασία να γίνεται πάντα σε 
περιβάλλον με απόλυτη εμπιστευτικότητα και εμπιστοσύνη.   

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Highworth (Cyprus) Ltd επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας 
www.highworth.co 
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Disclaimer: This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only and does not constitute professional advice. You should 
not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or 
implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, Highworth 
(Cyprus) Ltd, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or 
anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.  
 
© 2020 Highworth (Cyprus) Ltd . All rights reserved 

Επικοινωνήστε μαζί μας  
 

 

Άκης Κουρουζίδης 
Group Business Development Executive  

 
akis@highworth.co 
T: +357 22 77 78 84 

 
 

Γιατί στην Κύπρο 

Βασικά Χαρακτηριστικά Χώρας Σημαντικότερα Φορολογικά Κίνητρα 

Μέλος της ΕΕ Σταθερό φορολογικό σύστημα 

Έμπειρο και αξιόπιστο επιχειρηματικό κέντρο Ενιαίος εταιρικός φόρος 12,5% 

Νομικό σύστημα βασισμένο στο Αγγλικό Δίκαιο και 
προσαρμόσιμο στο Διεθνές Δίκαιο 

Εξαίρεση κεφαλαιουχικών κερδών από φορολογία 

Ποιοτικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και μεταφορών Αφορολόγητα έσοδα από μερίσματα βάσει 
προϋποθέσεων 

Ποιοτικές υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων Μη παρακράτηση φόρου σε εξερχόμενες πληρωμές 
μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων  

Κυβέρνηση και κουλτούρα φιλική στους ξένους 
επενδυτές 

Αφορολόγητα κέρδη από πωλήσεις μετοχών 

Ποιότητα ζωής Δεν υφίσταται φόρος κληρονομιάς  

Πρόσβαση σε Αγορές – Γεωστρατηγική θέση Ευνοϊκές ρυθμίσεις για Επενδυτικά Ταμεία 

Πρόσβαση σε υψηλά καταρτισμένο επαγγελματικό 
δυναμικό 

Φοροελαφρύνσεις για επενδύσεις σε start-up εταιρείες 

 Συνθήκες Διπλής Φορολογίας με πολλές χώρες 

 

 

Highworth (Cyprus) Limited, license number 4198/F/2017, 34 Falirou Street, 1st Floor, Suite 102, 2066 Strovolos, Nicosia, 
Cyprus. T: +357 22 77 78 84 F: +357 22 77 78 74  Email: info@highworth.co Website: www.highworth.co 

 
 
 


