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1. INFORMAȚII GENERALE
Cipru este o insula situata in partea de nord-est a Mării Mediterane, la intersectia dintre
Europa, Asia si Africa, la 75 km sud de Turcia, 105 km vest de Siria, 300 km nord de Egipt
si circa 800 km est de Grecia.
Este cea mai mare insulă din estul Mediteranei și, în același timp, țara care ocupă locul al
treilea în topul celor mai mici țări din UE, după Malta și Luxemburg. Cipru a aderat la UE
ca insulă divizată de facto, dar suprafața sa este în totalitate teritoriu al Uniunii Europene.
Ciprioții turci sunt cetățeni europeni pentru că aparțin unui stat membru al UE (Republica
Cipru).
Denumirea oficiala: Republica Cipru
Forma de relief: este a treia mare insula din Marea Mediterana (dupa Sicilia si Sardinia).
Insula este formata dintr-o campie in partea centrala, cu munti la nord si sud si campii
imprastiate de-a lungul coastei sudice. Litoralul se intinde pe o lungime de 648 km.
Suprafata: 9.251 Km2
Clima: mediteraneana, cu veri lungi si uscate ce incep la jumatatea lunii mai si se termina
la jumatatea lunii octombrie, cu ierni blande din decembrie pana in februarie. Variatii de
temperatura: 6ºC–13ºC pe timpul iernii si 21ºC–36ºC in timpul verii. Perioada ploilor este
decembrie - martie.
Populatie: 854 802 (estimare 2017) / 840.407 locuitori (recensamant 2011), din care
408.780 barbati (48,6%) si 431.627 femei (51,4%). Din total, 67,4% locuiesc in zone
urbane si 32,6% in zone rurale.
Populația ca procent din totalul populației UE: 0,2 % (2016)
Densitatea populatiei: 103 persoane pe km2
Cetateni straini: 202.283 locuitori (24,1% din populatia totala, recensamant
01.10.2011). Din acestia 52,7% provin din UE, 44,7% din tari non-UE si 2,6% apatrizi. Cel
mai mare numar de cetateni straini sunt din Marea Britanie (31.495 persoane), Romania
(24.532 persoane, reprezentand 2,9% din total populatie la recensamant), Bulgaria
(19.284 persoane), Grecia (18.788 persoane), Georgia (11.814 persoane), Rusia (10.520
persoane), Filipine (10.009 persoane), Sri Lanka (7.327 persoane).
Produsul intern brut (PIB): 17,901 miliarde EUR (2016)
Moneda nationala: euro (de la 1 ianuarie 2008)
Stat membru UE: de la 1 mai 2004
Nu este stat membru în spațiul Schengen
Rata natalitatii: 11,8 la 1.000 locuitori (2012)
Rata mortalitatii: 6,6 la 1.000 locuitori (2012)
Mortalitatea infantila: 3,5 decese la 1.000 nasteri vii (2012)
Rata anuala de crestere a populatiei: 0,5% (2012)
Speranta de viata: 79,0 ani pentru barbati si 82,9 ani pentru femei (2010/2011)
Gradul de alfabetizare: 99,0%
Nationalitate: cipriota
Religia: crestin ortodoxa (78%), musulmana (18%), alte religii inclusiv maronita si
apostolicii armeni (4%)
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Limbi oficiale: greaca si turca
Limba straina cea mai frecvent folosită: engleza
Ora locala: GMT +2
Capitala: Nicosia (336.000 locuitori, 39% din total populatie)
Orase importante: Limassol (241 000 loc.), Larnaca și Pafos
Ziua nationala: 1 octombrie – Ziua Independentei
Sarbatori nationale si religioase: 1 ianuarie, 6 ianuarie (Boboteaza), Lasata Secului
(data variabila – lunea, 50 de zile inainte de Pastele ortodox), 25 martie (Ziua Nationala a
Greciei), 1 aprilie (Ziua Nationala a Ciprului Grec), vinerea si lunea de Paste (date
variabile), 1 mai, Rusaliile (data variabila), 15 august, 1 octombrie (Ziua Independentei
Ciprului), 28 octombrie (Ziua Nationala a Greciei), 24 decembrie (Ajunul Craciunului), 25 si
26 decembrie (Craciunul).
Guvern si administratie
Forma de stat: republica prezidentiala
Seful statului: Presedintele care este ales prin vot universal pentru o perioada de 5 ani.
Actualul presedinte este Nicos Anastasiades.
Alegeri: la fiecare 5 ani, ultimile avand loc in februarie 2013, iar urmatoarele se vor
desfasura in ianuarie 2018.
Structura guvernului este similara cu cea a altor state democratice, cu un sistem politic
pluralist prin care este garantata proprietatea privata.
Puterea executiva: Consiliul de Ministri, numit de catre Presedinte, este organul
executiv al Republicii.
Puterea legislativa apartine Camerei Reprezentantilor ai carei membri sunt alesi pentru
o perioada de 5 ani. Functioneaza un sistem multipartid, iar sistemul electoral este bazat
pe o reprezentare proportionala.
Sistemul legislativ si toate reglementarile comerciale sunt bazate pe Legislatia
Britanica. Insula a fost sub administratie britanica din 1878 pana in 1960, cand a devenit
republica independenta. Majoritatea legilor sunt traduse in mod oficial in limba engleza.
Sistemul juridic: Curtea Suprema de Justitie, tribunalele si judecatoriile locale.
Republica Cipru face parte din: Uniunea Europeana (din mai 2004) si Zona Euro
(2008), ONU, Organizatia Mondiala a Comertului - OMC (1995), Fondul Monetar
International - FMI (1962), Banca Mondiala (1962), Consiliul Europei (1961),
Commonwealth (1961).
Ciprul are o situatie interna nerezolvată. In 1974 insula a fost divizata. O parte a
acesteia (36,2%) a fost ocupata de armata turca care, in 1983, s-a autoproclamat
„Republica Turcă a Ciprului de Nord” (RTCN) recunoscută pe plan internaţional doar de
Turcia. S-au facut numeroase eforturi pentru reunificarea insulei, dar fara succes pana in
prezent. Cu toate acestea, Republica Cipru ce controleaza 64% din teritoriu si este
recunoscuta de toate statele, mai putin de Turcia, si-a construit un sistem economic bazat
in principal pe sectorul de servicii si afacerile internationale.
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2. MEDIUL ECONOMIC
2.1. Situația economiei în anul 2017
Performanțele economice ale Ciprului s-au accelerat în 2017, pe baza redresării robuste
înregistrate după anul 2015, când economia Ciprului a revenit la o creștere economică
pozitivă după trei ani de contracție, reflectând progresele realizate în implementarea
programului de ajustare economică.
Economia cipriota se caracterizeaza printr-o dimensiune redusa a pietei interne, precum și
prin deschiderea catre comertul international. Economia este orientata catre servicii si se
bazeaza pe initiativa privata, cele mai multe activitati economice desfasurand-se in
sectorul privat.
Creșterea economică din 2017 a fost determinată de consum, îndeosebi privat, precum și
investiții. Estimăm că principalul factor de creștere îl constituie în continuare consumul
privat, susținut de o creștere constantă a cheltuielilor casnice, pe fondul unei rate
semnificative a ocupării forței de muncă și așteptărilor privind majorarea salariilor.
Totodată, gradul de încredere al consumatorilor ciprioți este în creștere, mult peste nivelul
anterior crizei.
Rata de creștere a PIB-ului a fost de +3,8%, în termeni reali, în al treilea trimestru al
anului 2017, față de perioada similară din 2016. Majorarea ratei de creștere a PIB-ului se
datorează în principal sectorului hoteluri și restaurante, comerțului cu amănuntul și cu
ridicata, construcțiilor și producției. Sectorul activități financiare și de asigurări a
înregistrat o creștere negativă.
Principalii indicatori reflectă un an foarte bun pentru sectorul turistic, înregistrându-se o
creștere de 15% a numărului de turiști străini. În perioada ianuarie - noiembrie 2017,
numărul turiștilor a însumat 3 553 149, comparativ cu 3 098 604 în perioada similară din
2016.
Rata şomajului a înregistrat una din cele mai semnificative scăderi la nivelul SM UE (de la
13% la 10,3%), în septembrie a.c., comparativ cu septembrie 2016. Inflația a înregistrat o
creștere (nivel anual de 1% de la -1,2% anul trecut).
Performanța fiscală se menține puternică, depășind țintele bugetare ale guvernului cipriot.
În 2017, se așteaptă ca soldul administrației publice să se îmbunătățească în continuare,
atingând un excedent de 1,1% din PIB. De asemenea, se estimează că excedentul
bugetar primar va crește la 3,5% din PIB, unul dintre cele mai ridicate din zona euro.
Estimarea pentru excedentul fiscal în 2018 este de 1,4% din PIB, cu condiția menținerii
politicii fiscale.
Totuși, se mențin o serie de riscuri, generate inclusiv de gradul ridicat de îndatorare și
nivelul creditelor neperformante (NPL) moștenite din perioada crizei. Restructurarea
împrumuturilor în sectorul bancar cipriot a înregistrat în 2017 o evoluție semnficativă.
Potrivit Băncii Centrale a Ciprului (CBC), creditele neperformante (NPL) în sistemul bancar
cipriot au scăzut în luna august a.c. la 21,9 miliarde de euro, cel mai mic nivel din
decembrie 2014, de la 22,4 miliarde de euro în luna precedentă. Comparativ cu luna
august 2016, NPL au scăzut cu 2,7 miliarde de euro (1,9 miliarde de euro credite acordate
firmelor și 886,6 milioane de euro pentru gospodării). Începând cu luna decembrie 2014,
când a intrat în vigoare metodologia Autorității bancare europene (EBA), NPL totale au
scăzut cu 5,5 miliarde euro față de o reducere de 8,3 miliarde de euro a creditului total.
Companiile și-au redus împrumuturile neperformante cu 3,7 miliarde de euro, iar în cazul
gospodăriilor casnice scăderea a fost de 1,1 miliarde de euro.
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Tendințe în comerțul exterior
Deficitul comercial la bunuri a crescut în primele 10 luni ale anului 2017 cu 18%,
înregistrând 3,9 miliarde de euro față de perioada similară din 2016, rata de creștere fiind
determinată îndeosebi de importuri.
Importurile au crescut cu 13%, ajungând la 6,3 miliarde de euro (din care 3,8 miliarde
euro din SM UE, ceea ce reprezintă 60,31% din total), iar exporturile au înregistrat 2,5
miliarde de euro (+6,6%), din care doar 910 milioane euro (36,4%) sunt destinate pieței
UE.
Se remarcă creșterea importurilor și exporturilor din țări non-UE (+50%, respectiv
+34%), în condițiile în care importurile din SM UE s-au redus cu 2%, iar exporturile cu
21%.
Principalii parteneri de export ai Ciprului sunt Grecia, Irlanda și Marea Britanie, iar cei de
import sunt Grecia, Marea Britanie și Italia.
Estimări privind perioada 2018-2020
În opinia guvernatorului băncii centrale a Ciprului (octombrie 2017), condițiile
macroeconomice se îmbunătățesc treptat, deși există încă vulnerabilități. Evenimentele
geopolitice și/sau încetinirea creșterii economice globale, precum și implicațiile BREXIT pot
afecta creșterea economică în Cipru, în special în industria turismului, care a fost un factor
cheie al creșterii PIB în ultimii doi ani. Se estimează o redresare dificilă a sectorului
imobiliar atât din cauza factorilor interni, cât și a celor externi. În noiembrie 2017, BERD a
revizuit pozitiv estimările privind creșterea economică a Ciprului pentru anul 2017, de la
2,5% (estimarea din mai 2017) la 3,5%. Comisia Europeană a subliniat, în noiembrie
2017, că rata de creștere economică în ultimele trimestre a depășit așteptările, iar cererea
internă va continua să fie principalul motor de creștere.
Pentru anul 2018, BERD estimează o rată de creștere de 2,5% (revizuire pozitivă de la
estimarea inițială de 2,2%), iar Comisia Europeană o creștere de 2,9% în 2018 și 2,7% în
2019.
Ministerul cipriot de finanțe a revizuit pozitiv creșterea economică pentru 2017, de la
+2,9% și +3,6% la 4%, estimând o creștere a PIB de peste 3% între 2018 și 2020.
Potrivit estimărilor din decembrie 2017 ale băncii centrale a Ciprului, economia cipriotă va
crește cu 3,8% în anul 2017, 3,4% în 2018, 3,2% în 2019 și 3,1% în 2020.

2.2. Principalele activitati economice
R. Cipru reprezinta un important centru international de afaceri. Introducerea unei
legislatii cu multe avantaje in domeniul impozitarii afacerilor internationale, cuplata cu o
retea extinsa de acorduri pentru evitarea dublei impuneri au facut din R.Cipru un loc
foarte atractiv pentru investitorii internationali.
Economia cipriotă s-a confruntat cu serioase probleme încapând cu anul 2011, care s-au
adâncit în 2012 și 2013. Sectorul administrației publice și cel bancar au fost cele mai
ineficiente, cu o încadrare excesivă de personal. Modelul economic al R.Cipru bazat pe
servicii a dus la scăderea competitivității și neglijarea celorlalte două sectoare ale
economiei: primar și secundar. În plus, economia nu a putut crea suficiente locuri de
muncă înalt calificate pentru un număr mare de profesioniști.
Cipru este o economie de piață cu o perspectivă pozitivă pe termen lung. Insula se
promovează ca poarta de afaceri între Europa, Asia, Orientul Mijlociu și Africa și
beneficiază de o populație educată, limbă engleză fiind folosită pe scară largă.
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Cresterea importantei sectorului de servicii reflecta gradul de evolutie al economiei de la
un principal exportator de produse minerale (in special cupru si azbet) si produse agricole
(citrice, cartofi) din perioada 1960-1973, la un exportator de produse prelucrate (mai ales
confectii si incaltaminte) la sfarsitul anilor ’70, respectiv la un centru international de
afaceri si servicii in anii ’80 si ’90.
Principalele activitati economice din R.Cipru sunt: serviciile financiar-bancare, serviciile de
afaceri, turismul, transportul maritim, managementul si administrarea fondurilor,
asigurarile, comertul. Importanta serviciilor in economia nationala este demonstrata si de
ponderea acestora in export.
Sectorul serviciilor financiare
Cipru are un sector financiar sofisticat și avansat, care se extinde de la an la an. Legislația
serviciilor financiare din R.Cipru este în conformitate cu cele mai bune practici
internaționale, iar sistemul fiscal este simplificat, eficient și transparent conform regulilor
UE, OCDE, FATF și FSF. Informații suplimentare la: http://www.centralbank.gov.cy/ și
http://www.cse.com.cy
Sectorul bancar reprezentă un pilon al economiei cipriote generand direct o cota
importanta din locurile de munca si venituri. Sistemul bancar este pe deplin armonizat cu
legislația și directivele UE, iar modalitățile și practicile bancare comerciale corespund
modelului britanic, peste 40 de bănci cipriote și internaționale fiind operaționale în Cipru.
Sectorul bancar din R.Cipru a traversat un proces restructurare si reorganizare ca urmare
a acordului incheiat cu Troica (UE-BCE-FMI) la sfarsitul lunii martie 2013. Programul de
asistență financiară a fost finalizat cu succes în anul 2016, mai rapid decât se estima, iar
emisiunile de titluri au atras peste 3 miliarde de euro. Performanțele sectorului bancar din
Cipru au fost apreciate la nivel internațional și s-au realizat în paralel cu creșterea
economică, ca urmare a reformelor și procesului de restructurare.
Sectorul asigurărilor din Cipru rămâne unul dintre cei mai mari investitori instituționali,
gestionând active în valoare de aproximativ 2,35 miliarde de euro. Contribuția asigurărilor
la PIB este de aproximativ 4,2%, față de media UE de 6,9%. Exista 33 de companii de
asigurare autorizate ce opereaza pe piata cipriota, piata fiind dominata de 5 mari jucatori
care controleaza 84% din piata asigurarilor de viata si 49% din piata celorlalte tipuri de
asigurari.
Reforma sistemului de pensii ocupă un loc important în Cipru având în vederea
îmbătrânirea demografică, oferind companiilor de asigurare posibilitatea de a-și lărgi
portofoliul și de a deveni activi într-un sector afectat anterior de restricții juridice și fiscale.
Anul 2016 a adus o schimbare importantă, fiind eliminate o serie de restricții în ceea ce
privește furnizarea de scheme de pensii ocupaționale, permițând companiilor de asigurări
să ofere mai multe produse de asigurare angajatorilor și angajaților.
Informații suplimentare la: www.iac.org.cy
Turismul ocupa o pozitie dominanta in economie, în 2017 înregistrându-se un record din
punct de vedere al numărului de turiști. În perioada ianuarie - noiembrie 2017, numărul
turiștilor a însumat 3 553 149, comparativ cu 3 098 604 în perioada similară din 2016,
înregistrându-se o creștere de 14,7%.
Veniturile din turism pentru perioada ianuarie - octombrie 2017 se ridică la 2,493 miliarde
euro, comparativ cu 2,228 miliarde euro în perioada similară din anul 2016, ceea ce
reprezintă o creștere de 11,9%.
Guvernul cipriot vizează atragerea unui număr cât mai mare de turiști și extinderea
sezonului turistic astfel încât insula să devină o destinație turistică pe tot parcursul anului.
Ca măsuri de creștere a sectorului turistic, se are in vedere promovarea turismului medical
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și deschiderea de cazinouri, care se adaugă liberalizării zborurilor aeriene ce a oferit
posibilitatea și altor companii să intre pe piața cipriotă.
Melco Resorts & Entertainment, investitor din Hong Kong, și-a prezentat planul în ianuarie
2018 privind construirea și funcționarea cazinoului din zona Limassol. Proiectul reprezintă
o investiție de 550 de milioane de euro, urmând a fi finalizat în anul 2021. Melco Resorts
& Entertainment și partenerul local Phassouri (Zakaki) au obținut o licență pentru a opera
primul cazinou din Cipru. Autoritățile cipriote apreciază că proiectul ”City of Dreams
Mediterranean” din Limassol ar putea atrage un număr suplimentar de 300 000 de
vizitatori pe an, stimulând o creștere care ar aduce în economie 700 de milioane de euro
pe an, după al doilea an de funcționare.
Orașul Pafos a fost una din “capitalele europene ale culturii din 2017”, ceea ce a contribuit
la atragea unui număr ridicat de turiști străini prin organizarea de numeroase
evenimentele și activități culturale.
Agricultura este un sector vital al economiei cipriote in pofida scăderii contributiei la PIB
(1,7% în prezent, de la 20% în anii 1960) si scaderii numarului persoanelor angajate (4%
din totalul forței de muncă), ca urmare a dezvoltarii altor sectoare economice, precum
turismul si serviciile, dar si dificultatilor aparute intr-o piata competitiva. Agricultura a
demonstrat reziliență, iar producția a rămas la niveluri stabile, în pofida provocărilor
macroeconomice recente. Exportul de produse agricole reprezintă cca. 13% din totalul
exporturilor cipriote, fiind alcătuit îndeosebi din citrice, legume, struguri măsline și cartofi,
iar din categoria produselor agricole prelucrate, principalele produse le constituie brânza
halloumi, sucuri de fructe și legume, carne și vinuri.
Sectorul transportului maritim ramane una din principalele povesti de succes ale
insulei si o forta semnificativa a economiei. Transportul maritim este deservit printr-un
sistem portuar modern, cu porturi in Limassol si Larnaca, Vassiliko si trei terminale
petroliere in Larnaca, Dhekelia si Moni. Peste 50 de linii maritime din cinci continente
includ R.Cipru in traseul lor. In fiecare an, peste 5.200 de nave maritime, totalizand peste
20 milioane tone, folosesc porturile si terminalele din insula. Dintre acestea, 20% sunt
nave cisterna, 19% nave container, 15% nave conventionale, 13% nave tip Ro-Ro si 8%
nave de pasageri. Totodata, R.Cipru este un important centru de management maritim, al
treilea in UE si unul dintre cei mai mari pe plan mondial, cu peste 150 companii de
management ce functioneaza pe teritoriul sau. O parte din aceste companii se situeaza
printre cele mai mari din lume si, din acestea, 87% sunt controlate din R.Cipru sau UE. Se
estimeaza ca 4% din flota mondiala este gestionata de companii de management din
R.Cipru. De asemenea, exista peste 100 companii in domenii conexe, cum ar fi: asigurari
maritime, navlosire navala, brokeraj naval, servicii financiare, furnizori de echipamente si
telecomunicatii, servicii portuare, operatiuni de transbordare, agenti de transport naval,
nave de buncheraj.
Industria de transport maritim contribuie cu peste 7% la crearea PIB. Are peste 4.000
persoane angajate la tarm, reprezentand 2% din totalul fortei de munca angajate si peste
55.000 personal navigant.
Informații suplimentare la: Departementul de Transport Maritim Comercial
www.shipping.gov.cy; Camera Cipriota de Transport Maritim www.csc-cy.org; Uniunea
Armatorilor din Cipru www.cus.com.cy.
Alte moduri de transport:
Aerian - R.Cipru este conectata cu Europa, Africa si Asia printr-o retea de linii aeriene.
Insula are doua aeroporturi internationale (Larnaca si Pafos) care opereaza peste 1.200
de zboruri pe saptamana si peste 80 de linii charter (12 companii), cu un volum de peste
7 milioane pasageri pe an. R.Cipru a devenit un important centru international de tranzit
pentru transportul comercial aerian, cu legaturi in toata regiunea.
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Managementul si controlul celor doua aeroporturi au fost concesionate prin metoda BOT
(Build/Operate/Transfer), pe o perioada de 25 ani, unui investitor privat, Hermes Airports.
Rutier - Sistemul de drumuri si autostrazi este bine dezvoltat, existand autostrazi intre
Nicosia-Limasol,
Nicosia-Larnaca,
Larnaca-Kofinou,
Nicosia
–
Anthoupolis
Kokkinotrimithia - Deneia, Larnaca By-Pass, Limasol - Pafos, Dekeleia – Protaras si catre
aeroportul din Larnaca. Circulatia rutiera se desfasoara pe partea stanga. La intrarea in
tara este obligatorie asigurarea auto internationala (carte verde); permisul de conducere
romanesc este recunoscut de catre autoritatile cipriote. Limita de viteza este de 50 km/h
in localitati si de 80 km/h in afara localitatilor; pe autostrazi limita de viteza este de 100
km/h. Nu se percepe taxa de autostrada. Purtarea centurii de siguranta este obligatorie,
inclusiv pentru locurile din spate.
Transportul public - In R.Cipru, transportul public este restrans si asigurat numai cu
autobuzul, atat urban in interiorul marilor orase si centre turistice, cat si intra-urban intre
principalele orase. Exista de asemenea legaturi intre cele doua aeroporturi si principalele
orase. Nu exista transport feroviar. Serviciile de taxi sunt disponibile pe intreaga insula.
Un alt sector cu o contributie importanta in economia R.Cipru este sectorul imobiliar, în
creștere după traiectoria descendenta până în 2015. În perioada ianuarie-octombrie 2017,
numărul tranzacțiilor cu proprietăți a crescut cu 19%, ajungând la 6.291, comparativ cu
perioada similară din 2016, a spus departamentul. Două scheme guvernamentale care
permit investitorilor să obțină o reședință permanentă sau un pașaport cipriot au
contribuit la creșterea cererii de proprietăți imobiliare în Cipru, pe lângă diverse scutiri
fiscale, inclusiv scutirea de impozitul pe câștigurile de capital și taxele reduse de transfer.
Sectorul energetic ar putea reprezenta un motor important de creștere economică, ca
urmare a descoperirii rezervelor de gaze naturale în ZEE a Ciprului. Statul cipriot are
planuri ambițioase de a deveni un hub energetic în estul Mediteranei, iar exploatarea cu
succes a gazelor naturale ar putea permite insulei să exporte nu doar pe piețele europene.
Implicarea unor mari companii de petrol și gaze, precum grupul francez Total, consorțiul
italo-coreean Eni-Kogas și compania britanico-olandeză Shell, contribuie la susținerea
acestei strategii.

3. RELATIILE ECONOMICE DINTRE ROMÂNIA ȘI REPUBLICA CIPRU
Cadrul juridic
 Tratatului de Aderarea a României la UE, semnat la 25.04.2005, cu respectarea
principiilor instituite de regulile pieţei interne comunitare şi de cele ale politicii comerciale
comune a Uniunii Europene.
 Acord pentru promovarea şi protejarea reciproca a investiţiilor, semnat la 26 iulie
1991, la Bucureşti şi intrat în vigoare la 25 iulie 1993 (L30/26.05.1993, MO
115/01.06.1993), cu valabilitate pe o durata de 10 ani şi prelungire automata, prin tacită
reconducţiune, pe o perioadă nedeterminată;
 Convenţia pentru evitarea dublei impuneri în materie de impozite pe venit şi avere şi
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe avere, semnată la 16
noiembrie 1981 şi intrată în vigoare la 8 noiembrie 1982, cu valabilitate pe o durată
nedeterminată.
 Acord interguvernamental privind cooperarea în domeniul economic, industrial și
tehnic semnat la 25 iunie 1993, la Nicosia și intrat în vigoare la 13 octombrie 1993 (MO
227/20.09.1993), cu cu valabilitate pe o durată de 10 ani şi prelungire automată de la an
la an.
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Volumul schimburile comerciale dintre România și Republica Cipru au însumat 66,61
miliarde euro, la 30.09.2017, în scădere cu 20,23% comparativ cu perioada similară din anul
2016, cu o pondere de 0,07% în comerțul exterior al României.
Exporturile românești de bunuri au înregistrat 39,40 milioane euro, cu o pondere de
0,08% în totalul exporturilor României, ceea ce reprezintă o scădere de 20,06% față de
2016.
Structura exporturilor româneşti pe piaţa cipriotă este următoarea:








produse agroalimentare: 37,6%, îndeosebi produse ale regnului vegetal (22,9%);
maşini şi aparate, echipamente electrice şi părţi ale acestora: 22,9%;
metale comune si articole din metale comune: 14%;
produse ale industriei chimice si conexe: 3,9%;
marfuri si produse diverse, în principal mobilă: 3,8%;
lemn, cărbune, plută, împletituri (3,3%);
materiale plastice, cauciuc si produse din acestea (2,8%).

În condițiile unei scăderi semnficative a exporturilor pe piața cipriotă (-18,94%) în primele
8 luni din 2017, comparativ cu perioada similară din 2016, se remarcă creșterea la export,
pentru următoarele categorii: metale comune și articole din metale comune (416,59%),
materiale plastice și articole (29,57%), produse ale regnului animal, îndeosebi carne și
organe comestibile (49,32%), mașini, aparate și echipamente electrice (54,81%), mobilier
(30,79%), materiale textile și articole din materiale textile (43,6%).
Importurile României din Cipru au înregistrat 27,21 milioane euro, având o scădere de
20,47% și o pondere de 0,05%.
Importurile s-au axat în primele 8 luni din 2017, pe urmatoarele grupe de produse: produse
ale industriei chimice și conexe, îndeosebi medicamente (41,6%), mașini, aparate și
echipamente electrice (20,7%), produse agroalimentare (11,5%), instrumente și aparate
optice (6,1%), materiale plastice, cauciuc si produse din acestea (4%) și metale comune și
articole din metale comune (3,6%).
Balanța comercială este pozitivă României, înregistrându-se un excedent comercial de
peste 12 milioane euro.
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2010
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+41,2
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+25,3

+21,24
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Evoluţia investiţiilor cipriote în România
R.Cipru deţine locul 4 în clasamentul investitorilor străini din ţara noastră în funcție de
capitalul investit, după Olanda, Austria și Germania.
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Investițiile cipriote în România sunt prezente în domenii precum: telecomunicații, sectorul
imobiliar, industria prelucrării lemnului, industria alimentară, comerț, servicii, turism,
prelucrarea tutunului, industria confecțiilor. Majoritatea acestor investiţii au fost realizate
de companii cu sediul în R.Cipru, înfiinţate de investitori din alte ţări, în principal din
Grecia (cum ar fi Papastratos, Chipita, OTE International, Sidma), dar și Germania, Austria
(Kronospan, TCT Hight Developtments, RG Renovatio Group), Polonia (Barlinek), R.Cehă
(Green Gate Development), India (Wipro), precum și fonduri de investiţii.
Conform datelor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), in clasamentul pe tari de
rezidenta a investitorilor in societati comerciale cu participare straina la capitalul social, la 31
decembrie 2017, Cipru ocupa locul 4 cu o valoare a capitalului social subscris de 4,86
miliarde euro, in cadrul a 5926 societăţi comerciale inregistrate cu participarea capitalului
cipriot, ceea ce reprezintă 9,9% din totalul investiţiilor străine în țara noastră.
In anul 2017, au fost înființate 79 de companii cu capital cipriot în Romania, menținându-se
tendința de scădere graduală a numărului de societăți comerciale înregistrate anual începând
cu anul 2012.
Structura pe domenii de activitate a capitalului social subscris de societatile comerciale cu
participare din Grecia, inregistrate în anul 2017, este urmatoarea (principalele):
- constructii: 22,46%.
- intermedieri financiare și asigurări: 19,73%;
- tranzacții imobiliare: 15,19%;
- industria extractiva si prelucratoare: 12,75%;
- activități profesionale, administrative, șttințifice și tehnice : 11,62%.
4. SISTEMUL FISCAL
Sistemul fiscal este conform cu reglementarile UE, ale Grupului de Actiune Financiara
Internationala privind Spalarea Banilor (FATF), OCDE si Forumul Stabilitatii Financiare
(FSF).

4.1. Impozitul pe venitul personal
Rezidentii din R.Cipru sunt impozitati dupa venitul lor general. Nerezidentii sunt impozitati
numai dupa venitul provenit din R.Cipru. O persoana este considerata rezidenta daca are
o perioadă sau mai multe perioade de şedere pe teritoriul Ciprului ce depăşesc 183 de zile
intr-un an calendaristic.
Ratele de impozitare ale venitului anual sunt:
 pana in 19.500 euro
neimpozabil
 19.501 – 28.000 euro
20%, impozit cumulat 1.700 euro
 28.001 – 36.300 euro
25%, impozit cumulat 3.775 euro
 36.301 – 60.000 euro
30%, impozit cumulat 10.885 euro
 60.001 euroși peste
35%
Exemplu: daca o persoana are un venit anual impozabil de 61.200 euro, acesta va fi
impozitat astfel: primii 19.500 euro nu se impoziteaza, pentru urmatorii 8.500 euro se
plateste 1.700 euro impozit, pentru urmatorii 8.300 euro impozitul este 2.075 euro,
urmatorii 23.700 euro sunt impozitati cu 7.110 euro si restul de 1.200 euro cu 420 euro,
in total un impozit de plata de 11.305 euro.
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Pensiile straine sunt impozitate cu 5%, dar se acorda o exceptie anuala de 3.420 euro.
Contribuabilul poate însă alege să fie impozitat la ratele normale de impozitare, aceasta
fiind o opțiune care poate fi făcută in fiecare an.
Exceptii de plata impozitului pe venit:
 venitul din dobanzi, exceptie facand cele incasate din activitatea de baza a persoanei
sau strans legata de aceasta,
 venitul obtinut din dividente,
 50% din venitul obtinut in R.Cipru de o persoana nerezidenta in R.Cipru inainte de
angajare. Aceasta scutire se aplica pentru o perioada de 5 ani de la angajare, pentru
angajarile facute dupa 1 ianuarie 2012, daca remuneratia anuala depaseste 100.000 euro,
 20% din venitul obtinut in R.Cipru de o persoana nerezidenta, dar maxim 8.550
euro/anual, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu 1 ianuarie a anului urmator angajarii,
 intreaga suma obtinuta din serviciile prestate in afara R.Cipru, pe o perioada mai mare
de 90 zile intr-un an fiscal, de catre un salariat nerezident in R.Cipru sau de catre o
persoana straina,
 profitul inregistrat de un sediu permanent din strainatate, dar in anumite conditii,
 suma forfetara primita gratuit la pensionare, la comutarea pensiei sau compensarea
primita pentru deces sau vatamare,
 veniturile de capital obtinute de persoanele fizice ca urmare a contributiei la fondurile
aprobate (precum „Provident Funds”),
 profiturile din vanzarea titlurilor de valoare (actiuni, obligatiuni, titluri de creanta, etc.),
 pensiile pentru vaduvi/e,
 pensiile sau alte facilitati acordate in mod special,
 bursele de studii etc.
Urmatoarele sume sunt deductibile din venit:
 contributia catre sindicate sau asociatiile profesionale,
 pierderile din anul curent și anii anteriori (pentru persoanele fizice care trebuie să
întocmească situații financiare auditate, se pot deduce numai pierderile din anul curent și
din ultimii cinci ani),
 20% din venitul obtinut din chirii,
 donatiile in scopuri caritabile facute pe baza de chitanta,
 cheltuielile cu intretinerea unei cladiri pentru care este in vigoare un ordin de
conservare (pana la 1.200 euro, 1.100 euro sau 700 euro pe m2 in functie de marimea
cladirii),
 contributia la asigurarile sociale, fondul „provident”, fondul de sanatate (maxim 1% din
remuneratie), fondul de pensii, asigurarile de viata (maxim 7% din suma asigurata), care
impreuna nu trebuie sa depaseasca 1/6 din venitul impozabil,
 contributia speciala,
 cheltuielile cu achiziționare de acțiuni într-o afacere inovativă.
Din 2016, persoanele fizice cu un venit anual mai mare de 70.000 euro sunt obligate sa
intocmeasca situatii financiare auditate.
Contributia speciala (plătită de salariatii si pensionarii in functie de venitul lunar) a fost
eliminată începând cu 1 ianuarie 2017.
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4.2. Contributia la asigurarile sociale
Atat angajatorul, cat si salariatul platesc contributia la fondul asigurarilor sociale de 7,8%
din valoarea retributiei. Rata de 7,8% se aplică atât angajatorului, cât și angajatului până
la 31 Decembrie 2018.
Contributiile la asigurarile sociale sunt limitate la o suma maxima, majorata anual. Suma
maxima de plata pentru anul 2017 (la fel ca în cazul anilor 2015 și 2016) este de de
54.396 euro (1.046 euro saptamanal, 4.533 euro lunar sau 54.396 euro anual).
De asemenea, angajatorul plateste si urmatoarele contributii calculate la valoarea
retributiei angajatului:
 2% fond de coeziune sociala
 1,2% fond de concediere
 0,5% fond de pregatire profesionala industriala
 8% fond de concediu (daca nu este exceptat)
Ultimile 3 contributii sunt limitate la un nivel maxim.
Contributia persoanelor liber-profesioniste este de 14,6% din venit. Suma contributiei este
supusa unei limite minime si maxime, stabilita anual, in functie de profesia sau tipul de
comert practicat.

4.3. Impozitul pe profit aplicat companiilor
O companie este considerată rezidenta in R.Cipru daca afacerile pe care le deruleaza sunt
conduse si controlate din R.Cipru.
Nu exista distinctii intre nivelul taxei aplicat companiilor locale si celor internationale.
Profitul companiilor este impozitat cu 12,5%, fata de 10% anterior anului 2013.
Sunt exceptate de la impozitare urmatoarele venituri:
 profiturile din vanzarea activelor;
 dividentele;
 dobanda care nu este obtinuta din activitatea principala a companiei sau strans legata
de aceasta;
 profiturile unui sediu permanent in strainatate, in anumite conditii;
 chiria obținută din închirierea unui imobil in conservare (în anumite condiții).
Pierderea fiscală inregistrata în cursul unui an fiscal și care nu poate fi compensata cu alte
venituri este reportata și compensata cu profiturile din urmatorii cinci ani.
Transferul activelor si pasivelor intre companii, urmare reorganizarii companiei, se poate
face fara plata vreunei taxe, iar pierderile sunt preluate de catre noua entitate.
Reorganizarea include: fuziune, divizare, divizare partiala, transferul activelor, modificarea
cotei parti detinute in companie, transferul sediului.

Tipuri speciale de companii scutite de la plata impozitului pe profit
Companiile de transport naval
Legislatia privind transportul maritim de marfuri aprobata de UE prevede exceptarea de la
plata taxelor directe a acestor companii si impozitarea lor in baza unei taxe pe tonaj
pentru operatiunile desfasurate de navele din spatiul UE si SEE (Spatiul Economic
European). Legislatia permite vaselor ce nu provin din UE sau SEE sa intre sub influenta
regimului impozitarii dupa tonaj cu conditia ca flota lor fie constituita, in proportie de cel
putin 60%, din vase apartinand UE/SEE. Daca aceasta conditie nu este indeplinita, navele
neinregistrate in spatiul UE/SEE se pot califica totusi, in anumite conditii.
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De asemenea, sunt exceptate salariile ofiterilor si ale echipajului de la bordul navelor
cipriote.
Armatorii
Scutirea de la plata impozitului pe venit se aplica:
- profiturilor obtinute din navlosirea navelor,
- veniturile din dobanzi derivate din fondul de rulment al companiei,
- profiturile din vanzarea navelor,
- dividentele primite din profiturile mentionate mai sus la toate nivelurile de distributie,
- profitul din cesiunea companiilor navale.
De asemenea, scutirea se aplica pentru navlositorul de nava nuda („bareboat”) a unui vas
avand steagul R.Cipru aflat sub inregistrare paralela.
Navlositorii
Exceptiile se acorda pentru:
- profiturile din operatiunile de navlosire a navelor,
- veniturile din dobanzi derivate din fondul de rulment al companiei,
- dividentele primite din profiturile mentionate mai sus.
Legea acorda aceasta scutire cu conditia ca, toate navele sa fie inregistrate in sistemul de
impozitare in functie de tonaj si cel putin 25% (in anumite conditii 10%) din tonajul net al
navelor sa fie detinute de firma sau cu contract de navlosire „bareboat”.
Managerii/gestionarii de nave
Scutirea acopera:
- profiturile obtinute din gestionarea tehnica si/sau a echipajului,
- dividentele platite din aceste profituri,
- veniturile din dobanzi privind capitalul circulant al companiei.
Aceste scutiri se acorda in urmatoarele conditii:
- mentinerea unui birou permanent in R.Cipru cu personal suficient ca numar si
calificare,
- cel putin 51% din personalul de la tarm sa fie cetateni ai UE sau SEE (Spatiul Economic
European),
- cel putin 2/3 din tonajul total aflat in administrare trebuie sa fie gestionat in UE/SEE
(orice depaseste 1/3 este impozitat conform legii impozitului pe profit).
Aplicarea sistemului de impozitare in functie de tonaj este obligatorie pentru proprietarii
de nave aflate sub steag cipriot si optional pentru armatorii de nave care nu se afla sub
steag cipriot, navlositori si managerii de nave. Cei care au ales sa se inregistreze in
sistemul de impozitare in functie de tonaj, trebuie sa ramana in acest sistem cel putin 10
ani.
Companiile de asigurari
Profiturile companiilor de asigurari sunt supuse impozitului pe profit la fel ca si celelalte
companii, cu exceptia cazului in care impozitul de plata rezultat din impozitarea activitatii
asigurarilor de viata este mai mic decat 1,5% din valoarea bruta a primelor acordate. In
acest caz, diferenta se plateste ca impozit suplimentar pe profit.

4.4. Contributia speciala pentru aparare
Contributia speciala pentru aparare se aplica asupra anumitor venituri ale rezidentilor
ciprioti. Nerezidentii sunt in general scutiti de la plata acestei contributii. Din 2014, ratele
de impozitare sunt:
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Persoane fizice
Dividentele
rezidente

primite

de

la

companiile

cipriote

17%

Dividentele primite de la companii nerezidente in
R.Cipru

17%

Venituri din dobânzi rezultate din activitățile
obișnuite ale firmei sau în strânsă legătură cu
acestea
Alte venituri din dobanzi

3%
30%

Venitul din inchirieri (redus cu 25%)
Dobanda provenita din fondurile „provident”
Dobanda din obligatiunile guvernamentale

3%
3%
3%

Persoane
juridice
-

cu conditia
declararii
acestora in
termen de max
4 ani incepand
cu sfarsitul
anului in care au
fost generate
profiturile

17%
in anumite
conditii
30%
(3% in
cazul unui
venit anual
sub 12.000
euro)
3%
-

Nota: venitul din inchirieri este supus si impozitului pe venitul personal, respectiv pe
profitul companiei.

4.5. Impozitul pe veniturile de capital
Taxa pe veniturile de capital este de 20% din profitul net si se aplicata castigurilor din
vanzarea proprietatii imobiliare situata in R.Cipru, inclusiv asupra castigurilor din vanzarea
cotelor parti detinute in companii care detin astfel de proprietati imobiliare, dar excluzand
cotele parti detinute in companii listate la orice bursa de valori recunoscuta.
Sunt exceptate:
 transferurile datorate decesului,
 donatiile facute de parinti catre copii sau intre sot si sotie sau intre rude de pana la
gradul trei,
 donatiile catre o companie unde actionarii sunt membri ai familiei donatorului si
actionarii continua sa fie membri ai familiei pentru o perioada 5 ani de la data transferului,
 donatiile unui companii familiale catre actionarii sai, cu conditia ca proprietatea sa fi
fost initial cumparata de catre companie cu titlu de donatie. Proprietatea trebuie sa
ramana in posesia donatarului (cel ce a primit donatia) pentru cel putin 3 ani,
 donatiile catre guvern si institutii de caritate,
 transferurile urmare reorganizarii,
 schimbul sau vanzarea proprietatii imobiliare in baza Legii (consolidate) a Terenului
Agricol,
 exproprierile,
 schimbul de proprietati cu conditia ca intregul castig realizat urmare schimbului sa fie
folosit pentru achizitionarea altei proprietati. Castigul neimpozabil este deductibil din
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costul noii proprietati (ex.: plata impozitului este amanata pana la vanzarea noii
proprietati).
Persoanele fizice pot deduce din veniturile de capital urmatoarele:
 pana la 85.430 euro din vanzarea resedintei private (in anumite conditii),
 pana la 25.629 euro din vanzarea terenului agricol de catre agricultor,
 pana la 17.086 euro din alte vanzari imobiliare.
Aceste exceptii sunt acordate pe viata pana la maximum 85.430 euro pe toata durata
vietii.

4.6. Taxa pe valoarea adaugata
Taxa pe valoarea adugata (TVA) se aplica vanzarii de bunuri, prestarilor de servicii,
achizitiilor din UE si importurilor din afara UE. Legislatia din R.Cipru cuprinde patru rate de
TVA:
 0%
 5% de la 1 iulie 2000
 9% de la 13 ianuarie 2014
 19% de la 13 ianuarie 2014
Rata de 0% se aplica urmatoarele bunuri si servicii:
 livrarea de bunuri si servicii catre statele membre UE
 exportul in tari terte
 transportul international aerian si naval de persoane
 prestarea de servicii pentru a satisface nevoile directe ale navelor maritime și
aeronavelor
 livrarea, modificarea, repararea, intretinerea, navlosirea si inchirierea navelor maritime
si aeronavelor utilizate exclusiv in transportul international
 furnizarea de aur catre Banca Centrala a R.Cipru
 comisioanele primite din strainatate pentru activitatea de import-export marfuri
Rata de 5% se aplica urmatoarelor categorii de bunuri si servicii:
 produse alimentare
 furnizarea de animale vii destinate consumului uman
 medicamente folosite in tratamentul medical, prevenirea imbolnavirilor, in scop uman si
veterinar, inclusiv vaccinuri
 furnizarea de hrana pentru animale, inclusiv pentru pasari si pesti (de la 19.10.2007)
 furnizarea de ingrasaminte si seminte
 furnziarea de carti, ziare si reviste
 reciclarea si colectarea gunoiului, a apei menajere
 anumire produse pentru uzul persoanelor cu nevoi speciale
 biletele de intrare la teatru, cinematograf, parc de distractii, circ, muzeu, concert (de la
19.10.2007)
 taxa de intrare la evenimente sportive si pentru utilizarea centrelor sportive
 inchirierea de campinguri si parcurile pentru rulote
 serviciile scriitorilor si artistilor
 servicii de coafor (de la 19.10.2007)
 furnizarea de mancare tip catering pentru cantinele scolare
 servicii funerare si furnizarea de sicrie
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 achizitionarea si/sau constructia locuintei folosita ca rezidenta principala si permanenta
pentru urmatorii 10 ani (de la 1 octombrie 2011). TVA-ul de 5% se aplica pentru 200
m2 dintr-o suprafata totala a resedintei de 275 m2. In cazul familiilor cu mai mult de 3
copii, suprafata supusa acestui nivel redus de TVA se majoreaza cu 15% pentru fiecare
copil, incepand cu al patrulea copil. TVA de 5% se aplica doar dupa obtinerea unui
certificat de confirmare din partea autoritatii fiscale de TVA
 renovarea si repararea locuintei, dupa 3 ani, folosita ca rezidenta principala (in anumite
conditii) (de la 19.10.2007)
Rata de 9% se aplica urmatoarelor categorii de bunuri si servicii:
 toate servicii de catering si restaurant
 servicii hoteliere si alte tipuri de cazare
 transportul calatorilor si bagajelor acestora cu taxiul, autobuzele turistice si cele
intercity
 transportul calatorilor si bagajelor acestora in apele teritoriale (de la 01.01.2006)
Rata standard de 19% se aplica pentru toate celelalte bunuri si servicii.
Sunt exceptate de la plata TVA:
 majoritatea serviciilor de ingrijire medicala, spitalizare si stomatologice
 majoritatea serviciilor financiar-bancare si de asigurare
 anumite activitati cultural-educationale si sportive
 inchirierea de bunurilor imobiliare (exceptie inchiriea cu drept de cumparare)
 livrarile de bunuri imobiliare (exceptie facand furnizarea de cladiri noi inainte de prima
utilizare), inclusiv furnizarea de terenuri si cladiri la mana a doua (second-hand)
 servicii de management oferite de fondurile mutuale
 servicii postale oferite de autoritatea postala nationala
 biletele de loterie si cupoanele de pariuri pentru fotbal si cursele de cai
Deosebirea dintre rata 0% a TVA si exceptarea de TVA consta in faptul ca o companie
care furnizeaza bunuri/servicii scutite de TVA nu are dreptul de a recupera TVA-ul
perceput pe achizitiile, cheltuielile sau importurile pe care le-a facut.
Inregistrarea pentru plata TVA este obligatorie pentru firmele ce depasesc o cifra de
afaceri de 15.600 euro in ultimele 12 luni sau se asteapta ca cifra de afaceri sa
depaseasca 15.600 euro in urmatoarele 30 de zile. Firmele cu o cifra de afaceri sub
15.600 euro sau cu vanzari ce nu sunt supuse platii TVA, dar care au dreptul de a solicita
TVA aferenta, au optiunea de a se inregistra sau nu. De asemenea, inregistrarea este
obligatorie pentru companiile care fac achizitii de marfuri, din tari membre ale UE, ce
depasesc 10.252 euro intr-un an calendaristic si pentru cele ce ofera vanzari la distanta ce
depaseste 35.000 euro/an.

4.7. Impozitul pe proprietatile imobiliare
Impozitul pe proprietatile imobiliare se calculeaza incepand cu 1 ianuarie din fiecare an,
iar data limita de plata este 30 septembrie. Sunt supuse platii acestui impozit atat
persoanele fizice, cat si cele juridice. Impozitul se aplica pe detinator, nu pe fiecare
proprietate in parte.
Ratele de impozitare sunt:

Valoare proprietatii (euro) la 01.01.1980
pana la 40.000

Rata (%)

Impozit cumulat (euro)

0,6

240

16

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT
Biroul de Promovare Comercial Economica Atena/Nicosia
intre 40.001 – 120.000
intre 120.001 – 170.000
intre 170.001 – 300.000
intre 300.001 – 500.000
intre 500.001 – 800.000
intre 800.001 – 3.000.000
peste 3.000.000

0,8
0,9
1,1
1,3
1,5
1,7
1,9

880
1.330
2.760
5.360
9.860
47.260

Proprietarii a caror proprietate are o valoare totala de maxim 12.500 euro sunt scutiti de
la plata acestui impozit.
De












asemenea, sunt scutite de la plata acestui impozit:
cimitirele publice
bisericile si alte cladiri religioase
spitalele publice
scolile
proprietatile imobiliare detinute de stat
ambasadele si consulatele straine
locurile publice si de folosinta comuna
cladirile pentru care exista ordin de conservare
proprietatile din asa-zisa Republica Turca a Ciprului de Nord
cladirile organizatiilor de caritate
terenurile agricole folosite in agricultura sau pentru cresterea animalelor de catre
agricultorii sau crescatorii de animale ce locuiesc in zona.

4.8. Taxa pe transferul de proprietate
La Departamentul pentru Teren si Supraveghere se plateste o taxa pe transferul
proprietatii imobiliare in valoare de:

Valoarea proprietatii imobiliare
(euro)
pana la 85.000
intre 85.001 – 170.000
peste 170.000

Rata (%)

Taxa (euro)

Taxa cumulata (euro)

3
5
8

2.550
4.250

2.550
6.800

In efortul de a revigora piata imobiliara, contractele de vânzare-cumpărare încheiate in
perioada 02.12.2011–31.12.2016, supuse platii de TVA, sunt scutite de la plata acestei
taxe de transfer, iar cele pentru care nu se plateste TVA sunt eligible pentru oi reducere
de 50% din taxa de transfer, dar in anumite conditii.
In cazul transferului proprietatii catre o companie familiala, taxa de transfer este returnata
dupa 5 ani, daca proprietatea ramane companiei si actionarii sunt aceiasi.
In cazul transferului proprietatii de la o companie ai carei actionari sunt soti si/sau copiii
acestora catre unul dintre cei doi soti, catre copiii acestora sau catre o ruda de pana la
gradul trei, taxa de transfer se calculeaza pe valoarea proprietatii, astfel:
 8% daca transferul se face catre unul din soti
 4% daca transferul se face catre un copil
 8% daca transferul se face catre o ruda
Urmatoarele rate se aplica in cazul transferului gratuit:
 0,2% de la parinti la copii
 0,4% intre soti
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 0,4% intre rudele de gradul 3
 50 euro catre tutori
In aceste cazuri, valoarea este cea trecuta pe titlul de proprietate care se refera la valorile
din anul 1980.
Taxa de inregistrare ipotecara este de 1% din valoarea de piata curenta.
In cazul reorganizarii companiei, transferul proprietatii imobiliare nu se supune taxei de
transfer sau taxei de inregistrare ipotecara.

4.9. Taxa de timbru
Taxa de timbru se plateste pe toate documentele sau contractele prin care se creaza, se
stinge, se transfera, se limiteaza, se extinde sau se inregistreaza un drept sau o datorie,
dar numai pentru activele situate in R.Cipru sau tranzactiile ce au loc pe teritoriul R.Cipru.

Natura documentului

Taxa de timbru

Chitante (daca nu sunt exceptate) – pentru sume de
peste 4 euro
Cecuri
Acreditiv
Scrisori de garantie
Cambii (cu plata la 3 zile, la cerere sau la vedere)
Contracte (de la 01.03.2013):
- primii 5.000 euro
- intre 5.001 – 170.000 euro
- peste 170.000 euro
Contracte fara suma fixa
Declaratii vamale (in functie de tipul de document)
Scrisoari de trasura
Testamente
Procuri
- generale
- limitate
Certificarea copiilor dupa contracte si documente

7 centi
5 centi
2 euro
4 euro
1 euro
0%
0,15%
0,2% dar maxim 20.000 euro
35 euro
18 - 35 euro
4 euro
18 euro
6 euro
2 euro
2 euro

Tranzactiile efectuate in scopul reorganizarii companiei sunt scutite de la plata taxei de
timbru. De asemenea, orice contract privind activele situate in afara teritoriului R.Cipru
sau orice afacere care are loc in afara R.Cipru sunt scutite de la plata taxei de timbru.

4.10. Impozitul pe capitalul social al companiei
La constituirea companiei:
 Capitalul pe actiuni autorizat
 Capitalul pe actiuni emis

si pe cresterile ulterioare de capital:
 Capitalul pe actiuni autorizat
 Capitalul pe actiuni emis

105 euro plus 0,6% din valoarea acestuia
nu se plateste daca actiunile sunt emise la valoarea
nominala. Exista o taxa de 20 euro daca actiunile
sunt emise cu prima
0,6% din valoarea suplimentara a capitalului
20 euro pe fiecare emisiune, indiferent daca
actiunile sunt emise la valoarea nominala sau cu
prima
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5. REGIMUL INVESTITIILOR STRAINE
Atragerea de capital strain reprezinta unul din principalele obiectivele ale politicii de
dezvoltare a tarii. Procedurile administrative sunt simple si este permisa participarea
straina pana la 100%.
Atât rezidentii cat si nerezidentii au posibilitatea sa detina depozite in valuta straina,
inclusiv posibilitatea transferarii acestora.
Avantajele oferite investitorilor de R.Cipru se refera in special la:
 impozitul scazut aplicat companiilor de 12,5%,
 scutirea de la impozit a veniturilor din dividente, a profiturile companiilor cu sediul
permanent in strainatate si a profiturilor din vanzarea activelor,
 servicii bancare si de contabilitate eficiente,
 infrastructura avansata de telecomunicatii ,
 personal inalt calificat,
 important centru naval international,
 pozitia strategica a tarii la intersectia a trei continente.
Investitorii straini au posibilitatea de a participa in aproape toate sectoarele economice, in
proportie de 100%, in orice companie cipriota, fara a fi necesar un nivel minim al
capitalului investit. Investitorii straini se inregistreaza direct la Registrul Companiilor
obtinand orice licenta, daca este nevoie, de la autoritatea corespunzatoare, conform cu
natura investitiei.
Agentia Cipriota de Promovarea a Investitiilor (CIPA) furnizeaza informatii privind
oportunitatile de investitii si asigura asistenta necesara potentialilor investitori, avand in
principal rolul de a sprijini marile proiecte care necesita contacte cu mai multe institutii
publice. Informații detaliate la http://www.investcyprus.org.cy

Investitiile de portofoliu - Vanzarea – cumpararea de actiuni de catre straini in cadrul

Bursei de Valori (Cyprus Stock Exchange – CSE) se efectueaza la fel ca pe orice piata
bursiera moderna. Investitorii straini sunt supusi acelorasi regulamente ale CSE privind
distributia capitalului, ca si cetatenii ciprioti sau alti membri ai UE. Daca investitia este
conforma cu legea si procedurile CSE, investitorii pot achizitiona pana la 100% din
actiunile tuturor companiilor cipriote, listate de catre CSE. Fac exceptie companiile ce
opereaza in sectoare speciale, precum sectorul bancar.
Cu privire la sectorul bancar, nimeni (rezident sau nerezident) nu poate detine direct sau
indirect 10% sau mai mult din capitalul unei banci, fara aprobarea Bancii Centrale. Pentru
nerezidenti este nevoie sa se remita fonduri straine intr-un cont pe numele lor sau pe
numele stockbrokerului din R.Cipru. Acesta trebuie sa posede documentele necesare
achizitionarii actiunilor. De asemenea, companiile bancare sunt obligate sa obtina
aprobarea Bancii Centrale inainte de a inregistra mai mult de 50% din capitalul lor, pe
numele unor persoane nerezidente.
6. INITIEREA UNEI ACTIVITATI ECONOMICE - INFIINTAREA UNEI

SOCIETATI COMERCIALE
In vederea demararii unei activitati comerciale in R.Cipru recomandăm consultarea
urmatoarelor site-uri care furnizeaz o serie de informatii utile:
 www.businessincyprus.gov.cy;


www.mcit.gov.cy;



http://www.investcyprus.org.cy;
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http://europa.eu/youreurope/business/strating-business/setting-up/cyprus;



http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

Inainte de a incepe operatiunile comerciale recomandăm verificarea:
 numarului de inregistrare a TVA al partenerului comercial pe site-ul:
www.mfinante.ro / http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
 daca firma partenera este activa, consultand site-ul „Registrul Companiilor”
https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/


daca firma este membra a Camerei de Comert din R.Cipru www.ccci.org.cy sau a
asociatiei de profil http://en.oeb.org.cy. Menționăm că înscrierea în cadrul acestora
este facultativa.

Infiintarea unei societati comerciale
Cadrul legal care reglementeaza infiintarea unei companii in R.Cipru este Legea
Companiilor Cap.113, inspirata din Legea britanica a companiilor.
Tipurile de societati comerciale ce pot fi infiintate în R.Cipru sunt:
 Societate cu raspundere limitata (Private Limited Company) sau societate pe actiuni
(Public Limited Company)
 Parteneriate generale sau limitate (General / Limited Partnership)
 Societate de afaceri (Business / Trade Name)
 Societate europeana (Societas Europea),
 Filiala/sucursala a unei societati straine.
Etapele constituirii unei firme:
- la constiturea unei firme in R.Cipru este obligatoriu, conform legislației cipriote, sa va
adresati unui avocat;
- depunerea unei cereri de aprobare a denumirii companiei care se poate face la
Registrul Firmelor sau la biroul “One Stop Shop”. Aprobarea denumirii se face in termen
de o luna de la depunerea cererii sau, in cazul procedurii accelerate, in 1-2 zile lucratoare.
Taxa este de 10 sau 30 euro (se aplică per denumire și nu per persoana), care se poate
achita in numerar, cec sau transfer bancar. Rezultatul privind aprobarea denumirii este
disponibil online, aceasta fiind valabilă pentru 6 luni în vederea înregistrării companiei
(depășirea perioadei implică reluarea procedurii). În anumite cazuri și în funcție de natura
activității societății, este necesară o aprobare din partea autorității competente înainte de
utilizarea unui anumite denumiri (Exemplu: de la Legal Council pentru înregistrarea unui
birou de avocatură, de la Ministerul Educației și Culturii pentru o instituție de învățământ)
Coordonate de contacta pentru biroul “One Stop Shop” și Registrul Companiilor:
One Stop Shop & Point of Single Contact
13-15 Andrea Araouzou
Telephone: 22409387
Fax: 22409432
Email:ncdermentzoglou@drcor.mcit.gov.cy,
psccyprus@mcit.gov.cy

Registrar of Companies and Official Receiver
Corner of Archiepishop Makarios III Avenue
and Karpenisiou, 1427 Nicosia
Telephone: 22404318
Fax: 22404389
Email: deptcomp@drcor.mcit.gov.cy

- dupa aprobarea numelui, se depun de catre avocat toate documentele necesare pentru
deschiderea firmei, in functie de forma juridica a acesteia (statutul firmei, adresa sediului
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social, numele directorilor si a persoanei/firmei care asigura secretariatul, etc.). De
mentionat faptul ca nu exista obligativitatea unui capital social minim in cazul unei
companii private, insa in cazul unei companii publice acesta este de 25 629 euro.
Inregistrarea companiei se face in aproximativ o luna sau 3 zile lucratoare in cazul
procedurii accelerate (Taxele se pot achita in numerar, cec sau transfer bancar: 105 euro,
plus 0,6% taxă de subscriere/capitalul nominal, plus € 60,00 pentru completarea
documentelor necesare și opțional 100 euro pentru procedura accelerată).
Societățile înregistrate în orice țară își pot transfera sediul social în R. Cipru, cu condiția ca
legislația țării de origine să permită acest transfer. De asemenea, actul constitutiv al
societății trebuie să prevadă continuarea societății în conformitate cu statutul juridic al
unei alte țări sau jurisdicții autorizate (taxa de 120 euro, plus 20 euro pentru completarea
documentelor necesare și opțional 100 euro în cazul procedurii accelerate.
Procedura de înregistrare durează, de la data depunerii cererii, între 5 și 7 zile lucrătoare
în regim accelerat sau între 15 și 20 de zile lucrătoare în cadrul procedurii obișnuite;
- obtinerea permisului de sedere si de munca care se acorda in anumite conditii;
- inregistrarea fiscala,
- inregistrarea in scopuri de TVA, inclusiv VIES (Sistemul intra-comunitar de schimb de
informatii privind TVA-ul)
- inregistrarea in sistemul de asigurare sociala.
Costurile estimative pentru constituirea unei societati comerciale sunt:
 inregistrarea companiei (inclusiv avocatul)
1.500 – 2.500 euro
 costuri anuale:
cu sediul legal
200 – 400 euro
secretariat
200 – 400 euro
 deschiderea unui cont bancar
500 euro
 inregistrarea fiscala
250 euro
 inregistarea in scopuri de TVA
250 euro
 inregistrarea in sistemul VIES
250 euro
 tinerea evidentei contabile – in functie de volumul de afaceri si operatiunile efectuate.
Informatii detaliate privind inregistrarea unei companii in R.Cipru sunt disponibile la:
http://www.businessincyprus.gov.cy/mcit/psc/psc.nsf/All/A2E29870C32D7F17C225785700
2E18C9?OpenDocument.

Lucrătorii independenți și alte forme de activitate economică
Termenul de activități independente (self-employment) se referă în general la micii
comercianți, care pot activa fie în cadrul unui firme cu proprietar unic (sole
proprietorship), fie ca membrii ai unui parteneriat. Parteneriatul unic intră sub incidența
Legii Companiilor Cap.113 (menționată mai sus) fiind supus, în linii mari, aceleași reguli ca
un parteneriat general.
Lucrătorii independenți (freelancer) sunt, în mod normal, liber-profesioniști care pot lucra
pe baza unui contract pentru companii sau persoane fizice. Diferența din punct de vedere
fiscal constă în faptul că atunci când afacerea este înregistrată la Registrul Firmelor
reprezintă o entitate separată de impozitare.
Toate persoanele fizice și juridice (companii) trebuie să se înregistreze pentru:
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- plata impozitului pe venit la Ministerul Finanțelor – Departamentul Taxe
http://www.mof.gov.cy/mof/taxdep.nsf/page57_en/page57_en?OpenDocument
Rezidentii din R.Cipru sunt impozitati dupa venitul lor general. Nerezidentii sunt impozitati
numai dupa venitul provenit din R. Cipru. O persoana este considerata rezidenta daca are
o perioadă sau mai multe perioade de şedere in R.Cipru ce depăşesc un total de 183 de
zile intr-un an calendaristic.
- plata TVA, dacă livrează mărfuri impozabile;
plata contribuțiilor sociale la Ministerul Muncii, Asistenței și Asigurărilor Sociale. Detalii
privind cuantumul contribuției:
-

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/All/C9A839522000F130C2258204003B5FE9?OpenDocument

Pentru desfășurarea anumitor activități de afaceri în R.Cipru este necesară obținerea unor
licențe sau permise eliberate de autoritatea competentă, ca de exemplu: permis de
vânzări (acordată de autoritatea municipală locală), permis de conducere profesional
(acordat de Departamentul de Transport Rutier), permis alimentație publică, licență
pentru îngrijirea copiilor, licență comercializare alcool și tutun, activitate in construcții, etc.

Deschiderea şi gestionarea unui cont bancar
Sistemul bancar din R.Cipru este reglementat de către Banca Centrală a Ciprului care ține
evidența tuturor băncilor ce funcționează în R.Cipru inclusiv a sucursalelor si birourilor de
reprezentare ale băncilor străine. (www.centralbank.gov.cy).
La deschiderea unui cont bancar de către o companie se solicită completarea unei cereri si
depunerea unui set de documente (exemplu de cerere si acte solicitate în cuprinsul
acesteia:
https://www.bankofcyprus.com.cy/globalassets/international/questionnaire_newacc_company_2017_form.pdf

Exemplu pentru persoane fizice:
https://www.bankofcyprus.com.cy/globalassets/international/questionnaire_newacc_personal_2017_form.pdf

Deschiderea unui cont bancar înainte de sosirea în R.Cipru este posibilă prin intermendiul
unei sucursale din străinătate a unei bănci cipriote sau a unei bănci străine ce
funcționează în R.Cipru, însă este nevoie de specimenul de semnătura înainte de
deschiderea contului.
Programul de lucru cu publicul a majorității băncilor este între orele 08.30 – 13.00, de luni
până vineri (unele bănci sunt deschise dupa amiaza în zone turistice). Băncile asigură
acces pentru retrageri, depuneri și verificări ale soldului contului personal prin ATM-uri
disponibile 24 ore/zi.

7. ADRESE UTILE
Point of Single Contact Cyprus (PSC) din cadrul Ministerului Energiei,
Comerțului, Industriei și Turismului
Str. Andrea Arouzos, nr.13-15, 1421 Nicosia
Tel.: +357-22-409.318/21, Fax: +357-22-409.432
E-mail: psccyprus@mcit.gov.cy
www.businessincyprus.gov.cy;
Ministerul Energiei, Comertului, Industriei si Turismului
Str. Andreas Arouzos, nr.6, 1421 Nicosia
Tel: +357-22-867.100, Fax: +357-22-375.120
E-mail: perm.sec@mcit.gov.cy
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www.mcit.gov.cy
Cyprus Investment Promotion Agency (CIPA)
(Agentia cipriota de Promovare a Investitiilor)
Cladirea Severis, Blvd.Makariou III, nr.9, etj.4, 1065 Nicosia
PO Box 27032, Nicosia 1641
Tel.: +357-22-441.133, Fax: +357-22-441.134
E-mail: info@investcyprus.org.cy
http://www.investcyprus.org.cy/
Banca Centrala a R.Cipru
Blvd. Kennedy, nr.80, 1076 Nicosia, PO Box 25529, 1395 Nicosia
Tel: +357-22-714.100, Fax: +357-22-714.959
www.centralbank.gov.cy
Serviciul de Statistica (Cystat)
Str. Michalakis Karaolis., 1444 Nicosia
Tel.: +357-22-602.129, Fax: +357-22-661.313
E-mail: enquires@cystat.mof.gov.cy
www.cystat.gov.cy
iRegistrul Companiilor (apartine de Ministerul Energiei, Comertului, Industriei si
Turismului)
Blvd. Makarios III, Xenios Building, etj.7, 1427 Nicosia
Tel: +357-22-404.301, +357-22-404.388, Fax: +357-22-304.887
E-mail: deptcomp@drcor.mcit.gov.cy
www.mcit.gov.cy
Camera de Comert si Industrie Cipru
Blvd. Grivas Dhigenis, nr.38 & str. Deligiogis, nr.3, PO Box 21455, 1509 Nicosia
Tel.: +357-22-889.800, Fax: +357-22-669.048
E-mail: chamber@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/
Camera de Comert si Industrie din Nicosia
Blvd. Grivas Dhigenis, nr.38 & str. Deligiogis, nr.3, PO Box 21455, 1509 Nicosia
Tel: +357-22-889.600 / 22-656.858, Fax: +357-22-667.433,
E-mail: ncci@ccci.org.cy,
http://www.ncci.org.cy
Camera de Comert si Industrie din Limasol
Blvd. Franklin Roosevelt, nr.170, etj.2, PO BOX 55699, 3781 Limassol
Tel.: +357-25-877.350, Fax: +357-25-661.655
E-mail: c.anastassiades@limassolchamber
http://www.limassolchamber.eu
Camera de Comert si Industrie din Larnaca
Str. Gregoriou Afxentiou, nr.12, cladirea Skourou, etj.4, PO.Box 40287, Larnaca 6302
Tel.: +357-24-823.855, Fax: +357-24-628281
E-mail: lcci@spidernet.com.cy
http://www.larnakachamber.com.cy
Camera de Comert si Industrie din Paphos
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Biroul de Promovare Comercial Economica Atena/Nicosia
Leof.Athinon & Gonia Alex. Papagou, nr.7, etj.1, cam. 101, PO.Box 60082, Paphos 8100
Tel.: +357-26-818.173, Fax: +357-26-944.602,
E-mail: evepafos@cytanet.com.cy
http://www.pcci.org.cy
Federatia Intreprinzatorilor si Industriasilor din R.Cipru
Intersectia bld. Acropoleos si str. Glafkou, P.O Box 21657,1511 Nicosia
Tel.: +357-22-665.102, fax: +357-22-669.459
E-mail: info@oeb.org.cy
www.oeb.org.cy
Camera de Transport Maritim din R.Cipru
City Chambers, etj.1, str.Regas Fereos, nr.6, P.O.Box 56607, 3309 Limasol
Tel.: +357-25-360.717, fax: +357-25-358.642, e-mail: csc@csc-cy.org
www.csc-cy.org
Organizatia de Turism din R.Cipru (Cyprus Tourist Organisation)
P.O.Box 24535, 1390 Nicosia
Tel.: +357-22-691.105, +357-22-691.100
Fax: +357-22-338.541 / +357-22-331.324
E-mail: eioannou@visitcyprus.com
http://www.visitcyprus.com

Misiunea diplomatică a României, birou economic, consulate onorifice,
alte adrese utile:
Ambasada României in Republica Cipru
Adresa: Strada Piraeos, nr. 27, cartier Strovolos cod poștal 2023, Nicosia, Cipru
Telefon: +357 22 495 535
Fax: +357 22 517 383
E-mail: nicosia@mae.ro
http://nicosia.mae.ro
Secţia Consulară
Adresa: Strada Piraeos, nr. 27, cartier Strovolos cod poștal 2023, Nicosia, Cipru
Telefon: +357 22 495 333 și +357 22 517 333
Telefon de urgență: +357 97 81 22 77
Fax: +357 22 517 383
E-mail: contact@informatiiconsulare.ro
http://nicosia.mae.ro
Biroul de Promovare Comercial-Economică (BPCE Nicosia)
Telefon: +357 22 495 535
Fax: +357 22 517 383
E-mail: nicosia.economic@mae.ro / atena.economic@mae.ro
Dl. Manuel Donescu, ministru consilier (cu reședința la Atena)
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Biroul de Promovare Comercial Economica Atena/Nicosia
Consulatul Onorific al României la Limassol
Adresa : Str. Leontiou, nr. 163, Clădirea Clerimos, 3022 Limassol
PO Box 57328, Cipru
Telefon: + 357 25 591515
Fax. + 357 25 591545
E-mail: romaniaconsulate@cytanet.com.cy
Consul Onorific al Romaniei: Dl. Marios A. Klitou
Agentia TAROM - Larnaca
Adresa: Aeroportul Eleftherios Venizelos, 19019, Spata, Terminal Principal, LGS Handling,
Aeroportul International Larnaca, P.O. 43004, Cod 6650, Larnaca
Tel: +357 2400 8610
Fax: +357 2400 8627
E-mail: sales.airport@lgshandling.com
Alte companii care operează zboruri directe între România și Cipru: Blue Air și Wizz Air.
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