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Какво означава статут на „притежаващия 
местожителство”? 

Това е термин, използван в държавите на Общото право и техни исторически територии 
(Великобритания, Малта, Кипър и др.), за да се определи по силата на обичайното 
пребиваване на бащата на едно дете при неговото раждане, принципното местоживеене 
на едно дете.

• Ако детето няма баща или бащата е неизвестен, се използва статутът на 
майката.

• И в двата случая, това е така нареченото „Местожителство по произход”.
• Кипър следва същото правило: Закон за Завещанията и наследството.

Промяна на местожителството – местожителство 
по избор

• Промяната на местожителството не е лесна, нито пък става служебно.
• Възможно е в случаи на пренасяне от чужбина в страна на Общото Право 

(Великобритания, Малта, Кипър и др.)
• В Кипър съществува изискване лицето да е плащало данък 17 от последните 20 

години.
NB: Съответно, голяма част от хората, които се местят в Кипър, спадат в категорията 
„пребиваващ без местожителство”.

Промени в данъчните закони в Кипър

На 15ти Юли 2015 г. влязоха в сила промени в Закона за специалната вноска за отбраната 
на Републиката. Лицата със статута на пребиваващи без местожителство не подлежат на 
облагане за следните свои приходи: 

• приходи от дивиденти
• приходи от лихви.

NB: Докато попадащите в категории „пребиваващи с местожителство” и „с данъчен 
статут и с местожителство” ще продължават да заплащат данъка в размер на 30% 
върху доходи от дивиденти.

За кого е добре това развитие?
На първо място, за хора с капиталови доходи, които се пренасят в Кипър от чужбина.
Капиталовите доходи бяха освободени от данъци и преди промените.
От този момент, дивидентите и лихвите също ще бъдат освободени от данъци
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NB: Управляващите искаха да привлекат собственици на капитал, които притежават 
акумулирани средства, например по банкова сметка на офшорна компания.
Терминът „Контролирана чуждестранна компания” не съществува в данъчното 
законодателство на Кипър, т.е. пребиваващият или данъчно пребиваващ там, може 
да държи средствата си в местна компания, подчинена на по-ниския данъчен режим.

Изисквания на автоматичния обмен на информация 
към лицата, подлежащи на данъчно облагане в Кипър

В законодателство няма понятие като „контролирана чуждестранна компания” – и 
изискване да се плащат данъци  върху непреки доходи от корпоративен източник.
В случая с преките доходи:
 Дивидентите са освободени от данъци
 Доходът от лихви е освободен от данъци
 Капиталовите приходи са освободени от данъци
Още предимства:

• Гъвкави законодателни и съдебни практики.
• Не е необходимо парите да се държат в Кипър – банковата сметка може да е и в 

чужбина.
• Не се извършват проверки спрямо лица, които не се намират реално в Кипър.
• Независимо от това, налице е данъчна служба и има изискване за подаване 

на годишна данъчна декларация: Това позволява обложеният приход да бъде 
записан в официален документ (Например в Дубай, където няма данъчна 
служба и доходът може да се доказва единствено с банкови извлечения).

Най-важните стъпки за получаване на статута на 
данъчно задължен в Кипър

1. За получаването на този статут, е необходимо физическо присъствие за повече 
от 183 дни в Кипър.

2. Регистрация към данъчните власти: Ако едно лице се регистрира през втората 
половина на годината, не е сигурно дали ще получат статута за настоящата 
година.

3. Препоръчителна е регистрацията за социално осигуряване в Кипър.

NB: Пребиваващ и данъчно задължен не са синоними.
          Данъчната година в Кипър съвпада с календарната.
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С повече от 24 години опит, ЛАВЕКО предлага 
следните услуги:

• Получаване на право на пребиваване в Кипър за лица, които не са граждани на 
ЕС (без право на работа)

• Получаване на право на пребиваване в Кипър за лица, които не са граждани на 
ЕС с право на работа;

• Нашите услуги включват:
 - Консултация във всеки отделен случай и продължаващо консултиране
 - Откриване на банкови сметки
 - Формиране на компании и управление
 - Счетоводство и одит
 - Съдействие за откриване на подходяща недвижима собственост (за наем 

или закупуване)
 - Регистрация в данъчните служби
 - Регистрация с имиграционните служби
 - Регистрация за социално осигуряване
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За повече информация моля посетете нашия сайт  
www.laveco.com 

или се свържете с някой от офисите ни:

Информацията, съдържаща се в тази брошура, няма претенция за изчерпателност и представлява общи сведения. Тази 
информация не следва да се смята за оферта, за данъчен или инвестиционен съвет. Ние не носим отговорност за претърпени 
щети в резултат от нейната употреба.


