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• Η Κύπρος είναι ένας από τους πλέον ευνοϊκότερους 
προορισμούς για δημιουργία μητρικών εταιρειών στην 
Ευρώπη.

• Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών 
(Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί 
στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης 
μετοχών σε άλλες εταιρείες.

• Η Μητρική Εταιρεία, έχει ως κύριο σκοπό την κατοχή 
μεριδίων συμμετοχής σε θυγατρικές της εταιρείες στην 
Κύπρο, στην Ελλάδα, και σε άλλες χώρες.

• Πέρα από τη συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες, η 
Μητρική Εταιρεία μπορεί να αναπτύσσει και διάφορες 
δραστηριότητες, όπως εμπορικές, κατασκευαστικές, 
χρηματοοικονομικές, και άλλες δραστηριότητες, χωρίς 
περιορισμούς.

Οι Μητρικές Εταιρείες διασφαλίζουν μείωση του ρίσκου 
για τους ιδιοκτήτες τους και μπορούν να παρέχουν 
ταυτόχρονα την δυνατότητα της ιδιοκτησίας και του 
ελέγχου σε διάφορες εταιρείες. Η Κύπρος είναι ένας 
από τους πλέον ευνοϊκότερους προορισμούς για 
δημιουργία μητρικών εταιρειών στην Ευρώπη.

Με τις πρόσφατες αλλαγές στην φορολόγηση 
μερισμάτων η χρήση μιας Κυπριακής Μητρικής 
Εταιρείας προσφέρει σημαντικά οικονομικά 
πλεονεκτήματα στους επενδυτές ή επιχειρηματίες που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μέσω ελληνικών 
εταιρειών. Οι ελληνικές εταιρείες (θυγατρικές), 
των οποίων οι μετοχές κατέχονται από Κυπριακή 
Μητρική Εταιρεία μπορούν να διανέμουν μερίσματα 
στην Κυπριακή Μητρική με χαμηλούς συντελεστές 
φορολογίας: με βάση την Σύμβαση Αποφυγής Διπλής 

Φορολογίας που έχει συναφθεί μεταξύ Κύπρου και 
Ελλάδος, για τα πρώτα δύο χρόνια συμμετοχής της 
Κυπριακής Μητρικής Εταιρείας στην Ελληνική εταιρεία, 
η Κυπριακή μπορεί να παίρνει τα μερίσματα της από 
την Ελλάδα με παρακράτηση φόρου στην Ελλάδα 
ύψους 10%. Στη συνεχεία και εφόσον πληρούνται 
τα κριτήρια της Κοινοτικής Οδηγίας περί Μητρικών-
Θυγατρικών εταιρειών (EU Parent Subsidiary Directive), 
στα μερίσματα που διανέμει μια Ελληνική εταιρεία 
προς μια Κυπριακή δεν θα παρακρατείται φόρος στην 
Ελλάδα.

Γιατί μητρική εταιρεία;



• Η Κύπρος έχει έναν από τους χαμηλότερους   
εταιρικούς φορολογικούς συντελεστές στην Ευρώπη -  
μόνο 12,5%.

• Δεν γίνεται παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων  
που διανέμονται από την Κυπριακή Μητρική Εταιρεία  
προς τους μετόχους της, μη κάτοικους Κύπρου.

• Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου στους τόκους που  
διανέμονται σε μη κάτοικους Κύπρου. 

• Υπάρχουν συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας  
με περισσότερες από 50 χώρες. Ο σκοπός των   
διακρατικών αυτών συμβάσεων είναι η αποφυγή   
της διπλής φορολογίας στο εισόδημα της εταιρείας στα  
δύο κράτη.

• Με βάση τις πρόνοιες της Κοινοτικής Οδηγίας 
90/435/ ΕΟΚ για τις Μητρικές και Θυγατρικές εταιρείες  
(EU Parent Subsidiary Directive), τα εξερχόμενα

μερίσματα προς μητρική εταιρεία σε άλλο κράτος 
μέλος δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου στο 
κράτος μέλος από το οποίο εξέρχεται το μέρισμα 
και επομένως δεν γίνεται να φορολογηθούν από 
την Ελλάδα, αλλά ούτε φορολογούνται εκ νέου στην 
Κύπρο. 

• Δεν υπάρχει φόρος κεφαλαιουχικών κερδών επί των  
κερδών από την πώληση κινητών αξιών.

• Δεν υπάρχει φόρος επί των κεφαλαιουχικών κερδών  
(υπεραξίας) ή του εισοδήματος από την εκκαθάριση 
της Κυπριακής Μητρικής Εταιρείας.

• Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου για τη διανομή των  
κερδών, με εξαίρεση τα κέρδη που προκύπτουν από 
τη  διάθεση ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην 
Κύπρο ή κέρδη που προκύπτουν από τη διάθεση  
μετοχών εταιρείας η οποία κατέχει ακίνητη περιουσία  
στην Κύπρο.

Η Μητρική Εταιρεία θεωρείται φορολογικός κάτοικος 
Κύπρου και επωφελείται από το ευνοϊκό φορολογικό 
καθεστώς του νησιού, εφόσον ο έλεγχος και η διοίκηση 
γίνονται στην Κύπρο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να 
πληρούνται κάποια κριτήρια για να αποδεικνύεται ότι η 
εταιρεία έχει την έδρα της και λειτουργεί στην Κύπρο. 
Όταν η εταιρεία θεωρείται φορολογικός κάτοικος 
Κύπρου,φορολογείται με τους ισχύοντες φορολογικούς 
συντελεστές για το παγκόσμιο εισόδημα της.

Το εμπίστευμα ιδρύεται από τον 
“Εμπιστευματοπάροχο”, τον κάτοχο και ιδιοκτήτη 
της περιουσίας. Με το εμπίστευμα η περιουσία του 
εμπιστεύματος κρατείται από ένα ή περισσότερα 
άτομα, τους Εμπιστευματοδόχους” στο όνομα και 
για λογαριασμό των Δικαιούχων, των προσώπων 
δηλαδή που επωφελούνται από το εμπίστευμα. Οι 
εμπιστευματοδόχοι είναι οι εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες 
τους εμπιστεύματος, οι οποίοι διαχειρίζονται την 
περιουσία του εμπιστεύματος σύμφωνα με τους όρους 
της συμφωνίας εμπιστεύματος (Trust deed) η οποία 
υπογράφεται μεταξύ των συμβαλλόμενων προσώπων.

Χώρες όπως η Κύπρος 
που χρησιμοποιούν το 
αγγλοσαξονικό νομικό 
σύστημα δικαίου, βοηθούν 
στην ολοκλήρωση εταιρικών 
σχημάτων αφού παρέχουν 
ανωνυμία στους μετόχους μέσω 
του εμπιστεύματος (Trust). 

Τα πλεονεκτήματα.

Πως;

Για περισσότερες πληροφορίες:
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