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Eπενδύσεις στο Εξωτερικό από Κύπριους Επενδυτές

Σεπτέμβριος 2003

Νέες απλοποιημένες διαδικασίες για τις άμεσες επενδύσεις κάτοικων Κύπρου στο
εξωτερικό
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, στα πλαίσια της πολιτικής που ακολουθεί για την
εναρμόνιση της χώρας μας με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, ανακοίνωσε νέες απλοποιημένες
διαδικασίες για τις άμεσες επενδύσεις κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό που ισχύουν από την
1η Σεπτεμβρίου 2002.
Ορισμός “Άμεσης Επένδυσης”
“Άμεση επένδυση” σημαίνει επένδυση στην οποία προβαίνει κάτοικος Κύπρου για τη
δημιουργία, επέκταση ή διατήρηση σταθερών και μακροπρόθεσμων σχέσεων με επιχείρηση σε
άλλη χώρα με την απόκτηση τουλάχιστον 10% του μετοχικού της κεφαλαίου και υπονοεί τον
έλεγχο ή τη συμμετοχή του επενδυτή στη διεύθυνση της επιχείρησης σε σημαντικό βαθμό.
Τονίζεται ότι οι διαδικασίες αυτές ισχύουν μόνο για τις άμεσες επενδύσεις κατοίκων Κύπρου
στο εξωτερικό και όχι για τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου.
Εξαγωγή κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό
Η εξαγωγή των κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό, που είναι
ελεύθερες ως προς τη χώρα, τον τομέα της επένδυσης και το ύψος του ποσού από τις 7
Ιανουαρίου, 2000 θα διενεργείται μέσω των εμπορικών τραπεζών, χωρίς αναφορά στην
Κεντρική Τράπεζα.
Αίτηση για Άμεση Επένδυση στο Εξωτερικό
Ο Κύπριος επενδυτής θα αποτείνεται στην τράπεζά του και θα παρέχει στατιστικές
πληροφορίες για την προτεινόμενη επένδυση επί ειδικού εντύπου. Επίσης, ο Κύπριος
επενδυτής πρέπει να υποβάλλει στοιχεία που να αποδεικνύουν τη γνησιότητα του αιτήματός
του, όπως π.χ. αντίγραφο της σχετικής συμφωνίας για την απόκτηση της επένδυσης στο
εξωτερικό, εκτίμηση της σημερινής της αξίας από ανεξάρτητο επαγγελματικά αναγνωρισμένο
εκτιμητή, πληροφορίες για τα συμβαλλόμενα μέρη.

Για πρόσθετες πληροφορίες, καθώς επίσης και για την εξασφάλιση του ειδικού
εντύπου για την υποβολή στατιστικών πληροφοριών για την προτεινόμενη επένδυση
στο εξωτερικό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα γραφεία μας.
Έλεγχος των Επενδύσεων στο Εξωτερικό από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Η Κεντρική Τράπεζα θα παρακολουθεί στενά τη ροή των επενδύσεων στο εξωτερικό και θα
μεριμνά για αποτροπή ή μετριασμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο ισοζύγιο πληρωμών.
Για το λόγο αυτό θα δοθούν εντολές στις τράπεζες να αναφέρουν στην Κεντρική Τράπεζα τις
αιτήσεις με ετήσιο συναλλαγματικό κόστος μεγαλύτερο των £5 εκ., κατά επένδυση πριν την
έκδοση του συναλλάγματος. Για τον υπολογισμό του συναλλαγματικού κόστους θα λογίζονται
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τα κεφάλαια που μεταφέρονται στο εξωτερικό για τη διενέργεια της επένδυσης καθώς επίσης
και οι εγγυήσεις που τυχόν θα εκδίδονται από επιτόπιες τράπεζες κατ’ εντολή του Κύπριου
επενδυτή για τους σκοπούς της επένδυσης. Η Κεντρική Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να
ζητήσει από τον επενδυτή στοιχεία και πληροφορίες για επαλήθευση της επένδυσης.
Έλεγχος συναλλάγματος και ξένες επενδύσεις
Στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου για την υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου έχουν ήδη
αρθεί οι συναλλαγματικοί περιορισμοί στις πληρωμές για τρέχουσες συναλλαγές κατοίκων
Κύπρου στο εξωτερικό και στη σύναψη μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων εξωτερικών
δανείων. Όλοι οι εναπομείναντες συναλλαγματικοί περιορισμοί οι οποίοι αφορούν κυρίως τις
επενδύσεις, τα βραχυπρόθεσμα εξωτερικά δάνεια και τις καταθέσεις σε ξένες τράπεζες θα
αρθούν σταδιακά μέχρι την ένταξη. Εντωμεταξύ ισχύουν τα ακόλουθα για επενδύσεις
κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό:
• Οι κάτοικοι Κύπρου που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους
έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν στο εξωτερικό £50.000 ετησίως για να
επενδύσουν σε τίτλους εισηγμένους σε χρηματιστήρια χωρών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ή σε ξένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (UCITS) ή εναλλακτικά να
τα καταθέσουν σε ξένες τράπεζες.
• Οι κυπριακές οικογένειες (γονείς και ανύπανδρα τέκνα κάτω των 25 ετών) έχουν τη
δυνατότητα να αποκτήσουν δεύτερη κατοικία στο εξωτερικό αξίας μέχρι £200.000.

Τιμή μετατροπής λίρας σε ευρώ:
€1 = £0,585 ή £1 = €1,71
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα πιο πάνω αποτελούν μόνο ένα ενδεικτικό οδηγό. Να θεωρηθεί απαραίτητη η εξασφάλιση
έμπειρης επαγγελματικής συμβουλής. Η εταιρεία μας ευχαρίστως θα μπορούσε να σας
συμβουλεύσει σε αυτό τον τομέα. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
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