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Η ΕΥ Κύπρου για δεύτερη χρονιά αναγνωρίζεται από τo International
Tax Review ως η Κορυφαία Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Τιμολόγησης
Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing) στην Κύπρο
Η ΕΥ Κύπρου βραβεύτηκε από το ITR ως Κορυφαία Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών
Τιμολόγησης Ενδοομιλικών Συναλλαγών της Χρονιάς (National Transfer Pricing Firm of the
Year) στην Κύπρο, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σε αναγνώριση της υψηλής ποιότητας
φορολογικών υπηρεσιών που παρέχει. Τα Ευρωπαϊκά Φορολογικά Βραβεία ITR διεξάγονται
ετησίως, με στόχο την επιβράβευση διακεκριμένων οργανισμών παροχής φορολογικών
υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το βραβείο National Transfer Pricing Firm of the Year,
είναι διαθέσιμο για την Κύπρο από το 2019 και η EY Κύπρου έχει κερδίσει αυτή την
αναγνώριση και τις δύο χρονιές.
Αυτή τη χρονιά, λόγω της πανδημίας του COVID-19, τα βραβεία ανακοινώθηκαν διαδικτυακά
και δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της ITR την Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020. Ως πάροχος ενός
ευρέος φάσματος φορολογικών υπηρεσιών άμεσης και έμμεσης φορολογίας, η ΕΥ Κύπρου
σημειώνει υψηλές επιδόσεις στην παροχή φορολογικής εμπειρογνωμοσύνης στους πελάτες
της διεθνώς, μέσω της εξεύρεσης λειτουργικών λύσεων σε σύνθετα φορολογικά θέματα.
Ο Φίλιππος Ραπτόπουλος, Συνέταιρος και Επικεφαλής των Φορολογικών και Νομικών
Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, δήλωσε: «Ο κύριος μας στόχος είναι να προσφέρουμε πάντοτε
στους πελάτες μας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αντλώντας από τα διεθνή πρότυπα και την
τεχνογνωσία μας. Σε καιρούς ταχείας αλλαγής και αβεβαιότητας, όπως αυτούς που διανύουμε
σήμερα, οι ομάδες μας, μας κάνουν υπερήφανους καθημερινά, καθώς εργάζονται σκληρά
επιδεικνύοντας αφοσίωση στην καινοτομία και προσαρμοστικότητα στο μεταβαλλόμενο
περιβάλλον. Οι ειδικοί σε θέματα φορολογίας της ΕΥ Κύπρου, συντονίζονται παγκοσμίως και
συνδυάζουν δεξιότητες και εμπειρία για να προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες σε όλους τους
φορολογικούς κλάδους, με σκοπό να προσφέρουν τη μέγιστη βοήθεια στους πελάτες μας.
Είμαστε περήφανοι που η ομάδα μας έχει λάβει το βραβείο Cyprus Transfer Pricing Firm of the
Year για δεύτερη χρονιά, δείχνοντας πως η προσπάθειά μας για την επίτευξη αριστείας
αποδίδει.»
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Αναφορικά με τη βράβευση του ITR, ο Πέτρος Κρασάρης, Επικεφαλής Διεθνών Φορολογικών
Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, σημείωσε: «Οι επαγγελματίες μας σε θέματα φορολογίας, έχουν
δείξει ότι η ΕΥ Κύπρου είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που ικανοποιούν
τις ανάγκες των πελατών. Η φορολογική μας ομάδα, με εκτενή εμπειρία και στενή συνεργασία,
καταφέρνει να είναι ένα βήμα μπροστά στην παροχή της απαραίτητης καθοδήγησης προς τους
πελάτες μας, προκειμένου να βρίσκουν λύσεις σε περίπλοκα φορολογικά θέματα. Η
αναγνώριση από την ITR αποτελεί μεγάλη τιμή για εμάς και προσδοκούμε για περισσότερα
ορόσημα στο μέλλον. Οι εμπειρογνώμονες μας θα συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας και σε συνδυασμό με τεχνολογικές λύσεις και πλατφόρμες, επιθυμούμε να
διασφαλίσουμε μεγαλύτερες επιτυχίες σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον.»
Είναι επίσης πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι η EY έχει αναγνωριστεί από την ITR και σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο, κερδίζοντας τα βραβεία European Indirect Tax Firm of the Year και
European Transfer Pricing Firm of the Year.
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Σχετικά με την ΕΥ
ΕΥ | Ελεγκτικές | Φορολογικές | Χρηματοοικονομικές | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
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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