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Δελτίο Τύπου 

Λευκωσία, 18 Μαρτίου 2022 

 

Η EY Κύπρου συμμετείχε στο 5ο Cyprus International Tax Conference  

Η EY Κύπρου υποστήριξε και συμμετείχε, για ακόμη μια φορά, στο 5ο Cyprus International 

Tax Conference, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Μαρτίου, στο Hilton Nicosia, με θέμα ‘Η 

νέα παγκόσμια φορολογική πραγματικότητα: Τι ακολουθεί για την Κύπρο;’  

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στη φορολογία σε όλη την 

Ευρώπη και τον κόσμο. Τα θέματα που συζητήθηκαν περιελάμβαναν τις φορολογικές 

μεταρρυθμίσεις και την κυπριακή πραγματικότητα, την φορολογική προοπτική της ΕΕ και οι 

επικείμενες δράσεις, η συμφωνία του δεύτερου πυλώνα (Pillar Two) και τις επιπτώσεις για την 

Κύπρο, το DAC6 και το τέλος του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, το Κυπριακό Σχέδιο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση και την αυξημένη 

ευελιξία στους κανόνες ΦΠΑ. 

Διακεκριμένοι ομιλητές, από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και οι υπεύθυνοι χάραξης 

πολιτικής μοιράστηκαν τις σκέψεις τους σχετικά με τις πρόσφατες φορολογικές εξελίξεις, και 

αποφάσεις. Οι παρευρισκόμενοι στο συνέδριο είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις στους 

ομιλητές και να δικτυωθούν με επαγγελματίες και ανώτερα στελέχη, που εκπροσωπούν, μεταξύ 

άλλων, λογιστικές, ελεγκτικές και φορολογικές εταιρείες, παρόχους χρηματοοικονομικών και 

εταιρικών υπηρεσιών, δικηγορικά γραφεία, εταιρείες επενδύσεων, ρυθμιστικές και κυβερνητικές 

αρχές. 

Η EY εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση από δυο ομιλητές. 

Christopher Sanger, Global Government and Risk Tax Leader; Tax Policy Leader: EMEIA Tax 

Centre, Ernst & Young, UK and Ireland, παρουσίασε το θέμα «Η παγκόσμια φορολογική 

προοπτική: 2022 και μετέπειτα». Ο ομιλητής αναφέρθηκε στο μέλλον του φορολογικού 
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ανταγωνισμού, μετά τη διεθνή συμφωνία κατά τη συνάντηση του Οκτωβρίου 2021 για το 

Περιεκτικό Πλαίσιο και την επακόλουθη δημοσίευση προτύπων κανόνων για τις προτάσεις 

Global Anti Base Erosion, εστιάζοντας στη θέση των μικρών, ανοιχτών οικονομιών όπως η 

Κύπρος και υπό το πρίσμα των τελευταίων φορολογικών εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο Φίλιππος Ραπτόπουλος, Συνεταίρος και Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών 

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

φορολογικές μεταρρυθμίσεις και την κυπριακή πραγματικότητα, η οποία επικεντρώθηκε στον 

τρόπο προσαρμογής των τοπικών φορολογικών υπηρεσιών στις αλλαγές και τη νέα παγκόσμια 

πραγματικότητα.  

Σχολιάζοντας τις επικείμενες φορολογικές μεταρρυθμίσεις, ο Φίλιππος Ραπτόπουλος δήλωσε: 

«Σήμερα είναι ευρέως αποδεκτό ότι η Κύπρος πρέπει να αναπροσαρμόσει το φορολογικό της 

σύστημα για να το ευθυγραμμίσει με τους κανονισμούς του ΟΟΣΑ και της ΕΕ διατηρώντας 

παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της, και παράλληλα, διορθώνοντας ορισμένες 

αναποτελεσματικότητες του υπάρχοντος φορολογικού συστήματος, που επηρεάζουν κυρίως 

τους εγχώριους επιχειρηματίες. Αυτή η μεταρρύθμιση θα βελτιώσει σημαντικά την εικόνα και την 

αξιοπιστία μας μεταξύ των σοβαρών διεθνών επενδυτών και θα στείλει ένα θετικό μήνυμα ότι η 

Κύπρος ακολουθεί και σέβεται τους Παγκόσμιους φορολογικούς κανόνες. Όπως πάντα, όταν 

εισάγονται εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις μετά από πολλά χρόνια, θα υπάρχουν πολλές 

προκλήσεις, αλλά θα είναι διαχειρίσιμες». 

- τέλος - 
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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- 


