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Ενδυνάμωση της Κύπρου ως Αξιόπιστο και
Ελκυστικό Οικονομικό Κέντρο

Απρίλιος 2009

Μετά την Σύνοδο Κορυφής G20 στο Λονδίνο, η Κύπρος εδραιώνεται και περαιτέρω
ενδυναμώνεται ως ένα αξιόπιστο και ελκυστικό οικονομικό κέντρο.
Μετά την Σύνοδο Κορυφής G20 στο Λονδίνο, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) δημοσίευσε στις 2 Απριλίου 2009 την από καιρό αναμενόμενη αναφορά
του σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε από οικονομικά κέντρα ανά τον κόσμο όσον αφορά
την εφαρμογή των διεθνώς συμφωνηθέντων προδιαγραφών αναφορικά με την ανταλλαγή
πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς.
Η Κύπρος συμπεριλαμβάνεται επισήμως ως δικαιοδοσία που έχει “επαρκώς εφαρμόσει τις
διεθνώς συμφωνηθείσες φορολογικές προδιαγραφές”, και συνεπώς βρίσκεται στην “Λευκή
Λίστα” του Ο.Ο.Σ.Α.
Σε συνδυασμό με τα παρακάτω, η Κύπρος ενδυναμώνει το καθεστώς της ως ένα από τα
ελκυστικότερα οικονομικά κέντρα.
•

Το φορολογικό σύστημα της Κύπρου είναι εναρμονισμένο με τις προδιαγραφές της Ε.Ε.
και επίσης με τις προδιαγραφές του Ο.Ο.Σ.Α. κατά των επιβλαβών φορολογικών
πρακτικών.

•

Το φορολογικό σύστημα της Κύπρου έχει τον χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή στην
Ευρώπη και εμπεριέχει πολλές ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις.

•

Η Κύπρος διαθέτει ένα ευρύ και συνεχώς αυξανόμενο δίκτυο Συμφωνιών Αποφυγής
Διπλής Φορολογίας (DTT).

Ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με την Κυπριακή προοπτική:
Μετά την τροπολογία στον σχετικό Κυπριακό Νόμο (Ιούλιος 2008), η Κύπρος επιτρέπει την άρση
του τραπεζικού απορρήτου και την ανταλλαγή πληροφοριών με ξένες φορολογικές αρχές για μη
κατοίκους Κύπρου. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών γίνεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες
και μόνο εάν προνοείται από τις σχετικές παραγράφους της DTT μεταξύ της Κύπρου και της
συγκεκριμένης χώρας (πρέπει να περιλαμβάνει τις παραγράφους 4 και 5 του Τμήματος 26 του
υποδείγματος συνθήκης του Ο.Ο.Σ.Α.).
Μακροπρόθεσμη προοπτική:
Αυτή η εξέλιξη θα επιταχύνει τις συνεχείς προσπάθειες της Κύπρου να ολοκληρώσει νέες DTT με
δεδομένη την δυνατότητα να συμπεριλάβει τις παραγράφους 4 και 5 του Τμήματος 26 του
υποδείγματος της συνθήκης του Ο.Ο.Σ.Α. Η Κύπρος βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με
πολλές χώρες για να ολοκληρώσει καινούργιες DTT. Οι χώρες αυτές είναι: Ισπανία, Ολλανδία,
Πορτογαλία, Φινλανδία, Μαλαισία, Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία, Ινδονησία, Ισλανδία, Σρί Λάνκα,
Μαρόκο και Ιράν [Σημείωση: έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις για DTT με το
Λουξεμβούργο και το Κατάρ και αναμένεται να επικυρωθούν].
Κατά συνέπεια, η Κύπρος αναμένεται να ενδυναμώσει περαιτέρω το ανταγωνιστικό της
πλεονέκτημα και την εικόνα της ως αξιόπιστο και ανταγωνιστικό οικονομικό κέντρο. Αυτό θα
προσελκύσει νέες ξένες επενδύσεις και θα επιτρέψει στην Κύπρο να έχει ευρύτερη ανταπόκριση
σαν μια από τις καλύτερες δικαιοδοσίες στον διεθνή φορολογικό προγραμματισμό, ειδικότερα με
την χρήση της Κυπριακής Ιθύνουσας Εταιρίας.
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Ιστορικό της Διάσκεψης Κορυφής G20 στο Λονδίνο και της έκθεσης του Ο.Ο.Σ.Α.:
Η Διάσκεψη Κορυφής G20 στο Λονδίνο πραγματοποιήθηκε την εποχή της χειρότερης
οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει ο κόσμος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην
Διάσκεψη Κορυφής του Λονδίνου συγκεντρώθηκαν οι ηγέτες των είκοσι ισχυρότερων
οικονομιών του κόσμου για να λάβουν τα αναγκαία συλλογικά μέτρα, απαραίτητα για
σταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας και την εξασφάλιση της ανάκαμψης και των θέσεων
εργασίας. Μεταξύ άλλων, συμφωνήθηκε να εισαχθούν σκληρότερα φορολογικά μέτρα και
κυρώσεις κατά μυστικών φορολογικών παραδείσων και οικονομικών κέντρων που δεν
συνεργάζονται.
Μετά την Διάσκεψη Κορυφής G20 στο Λονδίνο και το σχετικό ανακοινωθέν, ο Ο.Ο.Σ.Α. εξέδωσε
στις 2 Απριλίου 2009 μια λεπτομερή αναφορά σχετικά με την πρόοδο των οικονομικών κέντρων
διεθνώς ως προς την εφαρμογή ενός διεθνώς συμφωνημένου προτύπου για ανταλλαγή
πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς.
Σύμφωνα με την επίσημη διαδικτυακή σελίδα του Ο.Ο.Σ.Α.:
“Η αναφορά που προέκυψε μετά την Σύνοδο G20,αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα μιάς
υπερδεκαετούς προσπάθειας του Ο.Ο.Σ.Α. να φωτίσει και να δώσει διαφάνεια σε οικονομικές
υπηρεσίες εκτός συνόρων.
Το συμφωνηθέν διεθνές πρότυπο, που διαμορφώθηκε από κράτη μέλη και μη του Ο.Ο.Σ.Α. στα
πλαίσια του Διεθνούς Forum του Ο.Ο.Σ.Α. για την Φορολογία και που υιοθετήθηκε από τους
Υπουργούς Οικονομικών της G20 το 2004 και την Επιτροπή Ειδικών του Ο.Η.Ε. σε θέματα
Διεθνούς Συνεργασίας σε Φορολογικά Θέματα τον Οκτώβριο του 2008, απαιτεί ανταλλαγή
πληροφοριών εάν ζητηθούν σε όλα τα φορολογικά θέματα για την διαχείριση και ενδυνάμωση
της εγχώριας φορολογικής νομοθεσίας χωρίς αναφορά σε προϋποθέσεις εγχώριου φορολογικού
ενδιαφέροντος η τραπεζικού απορρήτου για φορολογικούς σκοπούς. Προνοεί επίσης για εκτενείς
δικλείδες ασφαλείας για να προστατευτεί το απόρρητο των ανταλλασσόμενων πληροφοριών.”

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα πιο πάνω αποτελούν μόνο ένα ενδεικτικό οδηγό. Να θεωρηθεί απαραίτητη η εξασφάλιση
έμπειρης επαγγελματικής συμβουλής. Η Totalserve Management Ltd ευχαρίστως θα μπορούσε
να σας συμβουλεύσει σε αυτό τον τομέα. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
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