Nie przypadkowo Cypr nazywany jest inwestycyjnym rajem. Nowoczesne państwo, ze stabilny walutą, niską inflacją, a co najważniejsze - jednym z najbardziej liberalnych systemów podatkowych - przyciąga firmy ze wszystkich stron świata. Teraz do Amerykanów, Arabów i Rosjan maja szansę dołączyć Polacy. Na słonecznej wyspie zarejestrowanych jest już co prawda sporo rodzimych firm ale większość z nich działa w szarej strefie.

Na początku maja 2004r. zniknęły ograniczenia dotyczące zakładania firm na Cyprze. A to oznacza, że także nasi przedsiębiorcy mogą bez przeszkód inwestować w opłacalny biznes, taki jak usługi, restauracje i hotele. Przestały także obowiązywać wymagania dotyczące minimalnego wkładu inwestycyjnego. Biznesmeni z Polski bez przeszkód zarejestrują też działalność handlową i produkcyjną. Ale ten ostatni sektor ze względu na wysokie koszty surowców i drogą siłę roboczą nie cieszy się zainteresowaniem nawet wśród samych Cypryjczyków.

Polacy nie musza się starać o pozwolenie na pobyt, jeżeli przebywają na terytorium Cypru krócej niż 90dni. Po przedstawieniu dokumentu o zameldowaniu i źródle utrzymania przedłużenie pobytu na kolejne pięć lat nie powinno sprawić kłopotu. W razie samozatrudnienia przedsiębiorca musi zgłosić taki zamiar w Ministerstwie Pracy (automatycznie uzyskuje zgodę na prowadzenie działalności na pięć lat, która jest równoznaczna ze zgodą na pobyt). Następnie trzeba udać się do Departamentu Ubezpieczeń Społecznych po numer, który na Cyprze jest podstawą identyfikacji firmy.

Rejestracja spółki osobowej polega na zgłoszeniu jej do rejestru handlowego. Na formularzu zgłoszeniowym powinny się znaleźć: nazwa spółki, opis działalności i miejsce jej wykonywania, dane wspólników, warunki uraz data rozpoczęcia działalności.

Większość działających na Cyprze firm to spółki z o.o. Dla tej formy działalności utworzono korzystne regulacje dotyczące rejestracji, podatków, a także audytu. O zezwolenie trzeba wystąpić do banku centralnego Cypru. Przed wydaniem zezwolenia każdy wspólnik musi przedstawić referencje wystawione przez zagraniczny bank. Najlepiej jeśli pochodzą z miejsca zamieszkania i potwierdzają, ze przedsiębiorca ma dobrą sytuacje finansową. Formularz zgłoszeniowy do banku powinien zawierać: nazwę spółką którą musi zatwierdzić kierownik rejestru spółek, wysokość kapitału spółki, który nie może być mniejszy niż l tys. funtów cypryjskich, cel i zakres działalności spółki, imię i nazwisko, zawód, adresy oraz narodowość każdego ze wspólników i wysokość jego indywidualnych udziałów, wyciąg z KRS, jeżeli wspólnikiem jest osoba prawny imiona i nazwiska, zawód oraz adresy członków zarządu i sekretarza spółki (nie muszą oni być rezydentami na Cyprze), zobowiązanie wspólników do pokrycia udziałów. Na wydanie zezwolenia czeka się dwa dni. Gotowy dokument razem z aktem założycielskim i statutem trzeba przedstawić kierownikowi Rejestru Spółek.

Na rejestrację spółki czeka się około miesiąca. Za dodatkową opłatę (100 funtów) można to zrobić w tydzień. Standardowa opłata za wpis do rejestru przy kapitale spółki do 5 tys. funtów wynosi 75 funtów, powyżej - 125 funtów plus 30 centów za każde 100 funtów.

Stawka podatku od osób prawnych wynosi 10 proc. Firmy, których dochód przekracza 1 min funtów cypryjskich płacą 15-sto procentowy podatek.

Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych jest progresywna: do 10 tys. funtów cypryjskich wynosi 0 proc.; od 10 do 15 tys. funtów - 20%; od 15-20 tys. funtów - 25%; pow. 20 tys. funtów - 30%.

Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 15 proc.

Pracownicy i pracodawcy na ubezpieczenie społeczne płacą po 6,3%. wynagrodzenia. Osoby samozatrudnione płacą 11,6%.
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