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REGISTRÁCIA PLAVIDIEL
NA CYPRE

Ekonomické výhody
•
•
•
•
•
•
•
•

žiadna daň z príjmu zo mzdy dôstojníkov a členov posádky plavidla
nízke náklady na registráciu
priaznivá schéma zdaňovania plavidiel na základe čistej( netto) tonáže lode
žiaden kolkový poplatok pri prevode zápisu o vklade založeného plavidla alebo iných
dokumentov zabezpečenia
dohody o zamedzení dvojitého zdaňovania so 43 krajinami
žiadna devízová kontrola a voľný pohyb cudzej meny
plná ochrana finančníkov a hypotekárnych špecialistov
nízke náklady na založenie a prevádzku obchodných spoločností

Ďalšie výhody

•

vlajka EU

•

zaradenie Cyperskej vlajkovej lode do tzv. Bieleho registra , ktorý je súčasťou Memoranda
o kontrole námorných lodí (MOU) v Paríži a Tokiu, a vyradenie Cyperských lodí z Registra
sledovaných vlajkových štátov zo zoznamu Americkej pobrežnej stráže, čo má za následok
menej lodných inšpekcií a zníženie omeškania v prístavoch , a to v krajinách uvedených v
Memorande MOU a USA

•

námorné úrady v New Yorku, Londýne, Rotterdame, Pireuse , Bruseli a Hamburgu poskytujú
služby pre Cyperské lode

•

sieť miestnych inšpektorov pre Cyperské lode, ktorá pokrýva dôležité prístavy na celom
svete, a zabezpečuje účinnú a efektívnu kontrolu Cyperských plavidiel , a zabraňuje
zadržaniu plavidla počas kontroly prístavným štátom

•

Cyprus je zmluvnou stranou pre všetky medzinárodné námorné dohovory o bezpečnosti a
ochrane pred znečistením životného prostredia

•

uzavreté bilaterálne dohody s 26 krajinami, prostredníctvom ktorých cyperské lode v
prístavoch iných krajín získavajú privilegované zaobchádzanie podľa doložky najvyšších
výhod. Tieto dohody s krajinami, poskytujúcimi dodávateľské práce , vytvárajú špecifické
podmienky pre zamestnávanie posádok, ktoré sú výhodné tak pre majiteľov plavidiel ako aj
námorníkov .

•

efektívne a kvalitatívne poskytovanie služieb Úradom pre obchodnú námornú dopravu
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Podmienky vlastníctva
A) Viac ako polovica akcií lode (50%) musí byť vlastníctvom cyperských občanov alebo občanov
členských štátov EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorí v prípade že nemajú trvalý
pobyt na území Cyperskej republiky, musia určiť splnomocneného zástupcu v Cyperskej republike,
alebo
B) Všetky akcie (100%) lode musia byť vo vlastníctve spoločností, ktoré vykonávajú svoju činnosť
podľa zákonov Cyperskej republiky a majú svoje sídlo v Cyperskej republike, alebo fungujú podľa
právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu EÚ alebo EHP a majú svoje registrované
sídlo, ústredie alebo hlavné sídlo podnikania v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo sú
akcie vo vlastníctve spoločností registrovaných mimo EÚ alebo EHP, ale tieto sú kontrolované
cyperskými rezidentmi alebo občanmi členského štátu. V oboch na konci uvedených prípadoch
musia mať spoločnosti buď vymenovaného zákonného zástupcu na Cypre alebo správa lode musí byť
zverená, a to v plnej moci , cyperskej spoločnosti alebo Spoločnosti pre riadenie námornej dopravy
na Cypre .
- Žiadosti o registráciu lode musia byť vykonané prostredníctvom advokátskej kancelárie na Cypre
- V čase registrácie musí byť prevádzka lode odsúhlasená autorizovanou spoločnosťou pre
klasifikáciu námorných plavidiel.

Spôsoby registrácie
Predbežné registrácie lode môžu zostať v platnosti počas šiestich mesiacov. Potom sa ešte raz môže
registrácia predĺžiť o ďalšie tri mesiace.
Trvalá registrácia. Trvalú registráciu predbežne registrovaných plavidiel musí spoločnosť vykonať do
6-ich mesiacov (alebo 9-ich mesiacov, ak získala 3- mesačné predĺženie) odo dňa, kedy boli
predbežne zaregistrované.
Súbežná (loď bez posádky) registrácia: Cyperská legislatíva umožňuje dve formy registrácie
plavidiel alebo lodí prenajatých bez posádky , ktoré sú medzinárodne akceptované, napr : „ Súbežne
v priestore “ ( Parallel –in) a „Súbežne mimo priestoru “ ( Parallel –out) registrácie plavidiel, za
splnenia určitých predpokladov.
Registrácia Súbežne v priestore- ponúka možnosť prenajatej zahraničnej vlajkovej lode bez posádky
Cyperskou námornou spoločnosťou byť registrovanou súbežne pod vlajkou Cypru , a to po dobu
zvyčajne 2 rokov.
Registrácia Súbežne mimo priestoru- ponúka možnosť majiteľom Cyperskej lode bez posádky túto
prenajať zahraničnej osobe alebo spoločnosti , s účinnosťou na Súbežné registrácie v zahraničných
registroch, a to po dobu trvania zmluvy o prenájme.
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Národnostná príslušnosť posádky
Členovia posádky môžu byť akejkoľvek národnosti za podmienky, že sú držiteľmi osvedčenia o
odbornej spôsobilosti vydaného jednou z krajín, ktorých osvedčenie o spôsobilosti Cyperská
republika akceptuje. Dôstojníci musia požiadať o potvrdenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v
súlade so znením Dohovoru STCW z roku 1978. Cyprus akceptuje osvedčenia o spôsobilosti
vydaných v 65-ich krajinách.

Hypotekárne zaťaženie plavidiel
Pri vzniku hypotéky musí byť loď zaťažená zápisom o vklade v Registri námorných lodí na Cypre,
alebo zápis vykoná konzulárny úradník na základe pokynov Registra. Hypotéka je zaznamenaná v
registri od dátumu a hodiny zapísania vkladu a plavidlo zostáva zaťažené až do zrušenia zápisu.
Hypotéka môže byť vytvorená nezávisle od toho, či je loď dočasne alebo trvale registrovaná . Ak loď,
ktorá je zaťažená hypotekárnym úverom patrí Cyperskej spoločnosti, hypotéka musí byť
registrovaná aj v Obchodnom registri. Identita veriteľa je v prípade likvidácie spoločnosti , ktorá loď
vlastní , chránená.

Limitovaný vek plavidiel
Plavidlá akejkoľvek veľkosti a typu môžu byť registrované v Registri lodí na Cypre alebo vo Zvláštnej
evidencii paralelných registrácií tak dlho, ako to je v súlade s ustanoveniami obsiahnutými v
legislatíve obchodnej námornej dopravy a v súlade s obežníkmi vydanými Úradom pre obchodnú
lodnú dopravu (DMS) , a ak spĺňajú určité podmienky v závislosti od ich veku a typu.

Medzinárodné dohovory
Cyprus je členom IMO a ILO a ratifikoval alebo prijal všetky medzinárodné dohovory námornej lodnej
dopravy.

Autorizované spoločnosti pre klasifikáciu
Autorizované spoločnosti pre klasifikáciu plavidiel námornej dopravy:
ABS, LRS,DNV,BV,GL, RINA, NKK, KRS, CCS, RS, PRS.
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Materiál je preložený z anglického originálu, neprešiel žiadnou jazykovou úpravou, za chyby sa ospravedlňujeme.

Pre ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať mailom alebo na nasledovných číslach:
Slovensko: +421 915 607800
Cyprus: +357 24022485
Odmietnutie zodpovednosti: Stanoviská, názory a rozbory obsiahnuté v tejto brožúre majú výlučne informatívny charakter
a netvoria precedens na rozhodovanie v danej oblasti. Obsah brožúry sa nemôže považovať za poradenstvo, ani za
relevantné stanovisko v daňových otázkach alebo v právnych veciach a nesmiete sa na ňu spoliehať, keď budete prijímať
rozhodnutia alebo riešiť sporné otázky. Konkrétne prípady vždy konzultujte s príslušným poradcom alebo s právnikom.
Dátum vydania dokumentu: marec 2017
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