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News release 

Λευκωσία, 9 Ιανουαρίου 2020 

ΕΥ: Φορολογικός Οδηγός Κύπρου 2020 τώρα διαθέσιμος 

 Ένας εύχρηστος οδηγός για την ολοκληρωμένη ενημέρωση φυσικών και 

νομικών προσώπων για φορολογικά ζητήματα και νομοθετικές αλλαγές 

Η ΕΥ Κύπρου ανακοινώνει την έκδοση του ανανεωμένου Φορολογικού Οδηγού – στα 

αγγλικά – ο οποίος περιλαμβάνει πληροφορίες σε σχέση με το κυπριακό φορολογικό σύστημα, 

βάσει της κυπριακής νομοθεσίας και φορολογικών πρακτικών που αφορούν στο οικονομικό 

έτος 2020. 

Η συγκεκριμένη έκδοση περιλαμβάνει μια σύντομη επισκόπηση των φορολογικών νόμων που 

ισχύουν από τον Ιανουάριο του 2020, στους οποίους ενσωματώνονται όλες οι πρόσφατες 

αλλαγές στον φορολογικό κώδικα. Περιέχει επίσης στοιχεία και αριθμούς για φυσικά και νομικά 

πρόσωπα για όλο το φάσμα των φορολογικών νόμων, συμπεριλαμβανομένου του φόρου 

εισοδήματος, του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών, του ΦΠΑ και του Γενικού Συστήματος 

Υγείας. Επιπλέον, περιλαμβάνει έναν πλήρη κατάλογο με όλες τις συμβάσεις διπλής 

φορολογίας. 

Η ηλεκτρονική έκδοση του Φορολογικού Οδηγού 2020 είναι επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 

μας. Η Ελληνική και Ρωσική έκδοση θα αναρτηθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες. 

Ο οδηγός προορίζεται μόνο ως ένα εύχρηστο εργαλείο για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης 

και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η ομάδα των ειδικών 

της EY Κύπρου παραμένει στη διάθεσή σας για να σας παρέχει επαγγελματικές, 

εξατομικευμένες συμβουλές βάσει της εκτεταμένης εμπειρίας και των γνώσεων μας. 

Ο Φίλιππος Ραπτόπουλος, Συνέταιρος και Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών 

της ΕΥ Κύπρου, αναφέρει: «Τα τελευταία χρόνια, τα θέματα φορολογίας βρίσκονται στην 

κορυφή της εταιρικής και ατομικής ημερήσιας διάταξης. Η έμφαση στον τομέα αυτό αναμένεται 

ότι θα συνεχίσει να εξελίσσεται σε συνάρτηση με τις συνεχείς και δραστικές αλλαγές στις 

παγκόσμιες αγορές. Μέσα από τον φορολογικό μας οδηγό, φιλοδοξούμε να στηρίξουμε την 
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επιτυχία σας, παρέχοντας σας ολοκληρωμένη πληροφόρηση προκειμένου να είστε σε θέση να  

λαμβάνετε πιο ενημερωμένες στρατηγικές αποφάσεις.» 

Link: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Cyprus_Tax_Facts_2020-

en/$File/Tax_Facts_2020_Eng_F.pdf 
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Σχετικά με την ΕΥ 
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Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλουν στην 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά 
στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό 
συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και 
για τις κοινωνίες μας.  
 
Το λογότυπο EY αφορά μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από 
τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited είναι μια βρετανική εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία 
συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα καθώς και την περιγραφή των δικαιωμάτων που έχουν τα άτομα 
βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, είναι διαθέσιμα μέσω του ey.com/privacy. Για 
περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ey.com.  
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