TOTALSERVE MANAGEMENT LTD

Φορολογικά πλεονεκτήματα Κύπρου για φυσικά πρόσωπα
-

Μερίσματα και τραπεζικοί τόκοι από οποιανδήποτε πηγή (Κύπρο ή εξωτερικό) απαλλάσσονται
πλήρως από φορολογία στην Κύπρο στην περίπτωση Μη Κατοίκων (Νon-Domiciles).

-

Κέρδη από την πώληση μετοχών και άλλων τίτλων που πληρούν ορισμένες απλές προϋποθέσεις
απαλλάσσονται πλήρως από φορολογία στην Κύπρο.

-

Τα κεφαλαιουχικά κέρδη από την πώληση ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εκτός Κύπρου
απαλλάσσονται πλήρως από φορολογία στην Κύπρο.

-

Τα πρώτα €19.500 του φορολογητέου εισοδήματος είναι αφορολόγητα. Το φορολογητέο
εισόδημα που υπερβαίνει το ποσό αυτό φορολογείται με προοδευτικά ποσοστά που κυμαίνονται
από 20% έως 35% για εισοδήματα άνω των €60.000.

-

50% απαλλαγή ολόκληρης της αμοιβής από οποιαδήποτε εργοδότηση που ασκείται στην Κύπρο
από άτομο το οποίο δεν ήταν φορολογικός κάτοικος πριν την έναρξη της εργοδότησης του. Η
απαλλαγή ισχύει για 10 έτη από το έτος της απασχόλησης, εάν το εν λόγω εισόδημα υπερβαίνει
τις € 100.000 το χρόνο και πληρούνται ορισμένα άλλα κριτήρια.

-

20% απαλλαγή ολόκληρης της αμοιβής μικρότερης των €100.000 από οποιαδήποτε εργοδότηση
που ασκείται στην Κύπρο από άτομο το οποίο δεν ήταν φορολογικός κάτοικος πριν την έναρξη
της εργοδότησης του, με ανώτατο όριο των €8.550. Η απαλλαγή ισχύει για 5 έτη από την 1η
Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος της απασχόλησης και μέχρι έτος 2020.

-

100% απαλλαγή από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών εκτός Κύπρου για περισσότερο από 90
ημέρες σε ένα φορολογικό έτος σε εργοδότη που δεν είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου ή σε
μόνιμη εγκατάσταση εκτός Κύπρου εργοδότη που είναι κάτοικος Κύπρου.

-

100% απαλλαγή σε ποσά αποπληρωμής από τα συστήματα ασφάλισης ζωής ή από εγκεκριμένα
ταμεία προνοίας.

-

5% φορολογία σε σύνταξη για υπηρεσίες οι οποίες είχαν παρασχεθεί εκτός Κύπρου η οποία
υπερβαίνει το ποσό των €3.420.

-

Μηδέν φόρος κληρονομίας και μηδέν φόρος περιουσίας

-

Πίστωση για ξένους φόρους που πληρώθηκαν στο εξωτερικό
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