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Δελτίο Τύπου 

Λευκωσία, 31 Μαρτίου 2021 

 

Η EY Κύπρου συμμετείχε στο 4ο Cyprus International Tax Conference  

 

Η EY Κύπρου υποστήριξε και συμμετείχε για ακόμη μια φορά στο 4o Cyprus International Tax 

Conference, που διοργάνωσε η IMH την Τρίτη 30 Μαρτίου. 

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, είχε ως αντικείμενο τις πιο πρόσφατες τάσεις 

και εξελίξεις στη φορολογία σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο. Διακεκριμένοι ομιλητές 

από την τοπική αγορά και το εξωτερικό μοιράστηκαν τις γνώσεις και τις απόψεις τους σχετικά με 

τις πρόσφατες φορολογικές εξελίξεις και διάφορα θέματα που απασχολούν τους διεθνείς 

επαγγελματίες της φορολογίας. Το κοινό περιελάμβανε επαγγελματίες και ανώτερα στελέχη, 

μεταξύ άλλων, από εταιρείες λογιστικών, ελεγκτικών και φορολογικών υπηρεσιών, εταιρείες 

χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών, δικηγορικά γραφεία, εταιρείες 

επενδύσεων, ρυθμιστικές αρχές και κυβερνητικές αρχές. 

Η EY εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση από τρεις ομιλητές: 

Ο Ronald van den Brekel, EY Global Transfer Pricing Market and Innovation Leader, 

παρουσίασε το θέμα Transfer Pricing: Pillars 1 & 2, εστιάζοντας στις πτυχές πλαισίου του BEPS 

που σχετίζονται με τις ενδοομιλικές συναλλαγές. 

Ο Φίλιππος Ραπτόπουλος, Συνεταίρος και Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών 

Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα το Μέλλον 

της Κύπρου ως Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν, μεταξύ άλλων, το 

μέλλον του τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών στην Κύπρο, τις προοπτικές ανάπτυξης των 

φορολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, την τρέχουσα προσφορά φορολογικών υπηρεσιών 
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σε διεθνείς πελάτες, και τις πιθανές νέες ευκαιρίες και τις τρέχουσες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες των φορολογικών θεμάτων. 

Τέλος, ο Πέτρος Λιασίδης, Συνεταίρος στο τμήμα Φορολογικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, ο 

οποίος συμμετείχε υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της Επιτροπής Φορολογικής 

Συμμόρφωσης του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, έλαβε μέρος σε συζήτηση 

στρογγυλής τραπέζης με τίτλο Η Κυπριακή Πραγματικότητα και τα Επόμενα Βήματα. Η 

συζήτηση κάλυψε θέματα όπως η τρέχουσα κατάσταση του φορολογικού συστήματος της 

Κύπρου, οι πρόσφατες αλλαγές και επιπτώσεις της φορολογικής πολιτικής, ο αντίκτυπος της 

ψηφιακής καινοτομίας και το μέλλον της φορολογίας στην Κύπρο. 

Σε σχετικό σχόλιο, ο Φίλιππος Ραπτόπουλος ανέφερε: «Η Κύπρος, στην προσπάθειά της να 

εξελιχθεί σ’ ένα διεθνές επιχειρηματικό κέντρο είναι απαραίτητο, μεταξύ άλλων, να προσφέρει 

ένα ευέλικτο αλλά και ελκυστικό φορολογικό σύστημα. Είναι επιτακτική ανάγκη το φορολογικό 

μας σύστημα να είναι συμβατό με τους νέους φορολογικούς κανόνες που θα προκύψουν μέσα 

από την παγκόσμια φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 

2021, παραμένοντας ανταγωνιστικό, δίκαιο και βιώσιμο. Τέλος, η συνεχής εκπαίδευση και 

ενημέρωση του προσωπικού είναι ένα απαραίτητο συστατικό για την σωστή και αποτελεσματική 

λειτουργία του Τμήματος Φορολογίας.» 

- τέλος - 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:  

Ειρήνη Χαρίτου  
EY Brand, Marketing & Communications  
+357 2220 9999  
Irene.Charitou@cy.ey.com  
Website: www.ey.com/cy 
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https://www.ey.com/cy/en/home
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[4th Cyprus International Tax Conference] 

Page 3 

Σχετικά με την ΕΥ 

ΕΥ | Ελεγκτικές | Φορολογικές | Στρατηγικές & Συναλλακτικές | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
 
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, στρατηγικών & συναλλακτικών 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.  

 
 

-τέλος- 


