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Η ΕΥ Κύπρου συμμετείχε στο 6ο Cyprus International Tax Conference 

Η EY Κύπρου υποστήριξε και συμμετείχε, για μια ακόμη φορά, στο 6ο Cyprus International 

Tax Conference, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Hilton 

Nicosia, με τίτλο «Το εξελισσόμενο τοπίο: Προσαρμογή σε νέες προκλήσεις και ευκαιρίες». 

Η εκδήλωση, που θεωρείται ως μία από τις σημαντικότερες συγκεντρώσεις επαγγελματιών 

φορολογικών θεμάτων στην Κύπρο, επικεντρώθηκε στις κρίσιμες φορολογικές εξελίξεις, εν 

όψει των νέων φορολογικών πρωτοβουλιών που έχουν υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

ο ΟΟΣΑ. Τα θέματα που συζητήθηκαν περιλάμβαναν τις εξελίξεις στις ενδοομιλικές 

συναλλαγές στην Κύπρο και παγκοσμίως, τον ΦΠΑ στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και το 

Fintech, τη φορολογική δικαιοσύνη στην Κύπρο, την εταιρική φορολογική διακυβέρνηση, το 

μέλλον της φορολογίας εισοδήματος στην Ευρώπη και την εφαρμογή του DAC 7 σε ψηφιακές 

πλατφόρμες. Στο συνέδριο συμμετείχαν οικονομικοί διευθυντές μεγάλων εταιρειών από όλους 

τους κλάδους της οικονομίας, καθώς και επαγγελματίες από λογιστικά, ελεγκτικά και 

φορολογικά γραφεία, τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δικηγορικά γραφεία, 

εταιρείες επενδύσεων καθώς και εκπροσώποι από αρμόδιες κυβερνητικές στην Κύπρο. 

Την ΕΥ εκπροσώπησε στην εκδήλωση ο Πέτρος Κρασάρης, Συνεταίρος της EY Κύπρου, ο 

οποίος μίλησε αναφέρθηκε στο Business in Europe: Framework for Income Taxation 

(BEFIT). Ο ομιλητής περιέγραψε τη νέα πρόταση της ΕΕ, η οποία θα αντικαταστήσει την 

εκκρεμή πρόταση της Κοινής Ενοποιημένης Φορολογικής Βάσης Εταιρειών (CCCTB) και θα 

προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για τη φορολογία των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Η 

πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στο να εισάγει ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων εταιρικής 

φορολογίας εντός της ΕΕ, βασισμένο σε κοινή φορολογική βάση και την κατανομή των κερδών 

στα κράτη μέλη, που θα οδηγήσει στην πιο αποτελεσματική και δίκαιη κατανομή των κερδών 

μεταξύ των χωρών της ΕΕ.  
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Μιλώντας με την ευκαιρία του συνεδρίου, ο Πέτρος Κρασάρης δήλωσε: «Σε μια περίοδο που 

το διεθνές φορολογικό τοπίο υφίσταται δραστικές αλλαγές, η Κύπρος στοχεύει στην 

ευθυγράμμιση της φορολογικής της νομοθεσίας τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις, την 

ενίσχυση της διαφάνειας και την αντιμετώπιση των αδυναμιών του υπάρχοντος φορολογικού 

συστήματος, διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστική της θέση Με αυτόν τον τρόπο, θα 

ενισχύσουμε τη διεθνή μας αξιοπιστία και θα βοηθήσουμε στην προσέλκυση επενδύσεων σε 

μια κρίσιμη στιγμή για την οικονομία μας. Σε σχέση με το BEFIT, εισηγούμαστε όπως η 

Κυπριακή Κυβέρνηση κάνει τη δική της εκτίμησης όσον αφορά τις επιπτώσεις και τον 

αντίκτυπο της πρότασης αυτής στα φορολογικά έσοδα του κράτους.» 

Ο Γιώργος Λιασής, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ΦΠΑ, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων 

Λογιστών Κύπρου και συνέταιρος της ΕΥ Κύπρου, μίλησε στο συνέδριο με θέμα τον ΦΠΑ στις 

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και το Fintech και παρουσίασε την τρέχουσα κατάσταση του 

νόμου για τον ΦΠΑ στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και το fintech, τον προτεινόμενο 

εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ και πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί στους τομείς αυτούς. Ο κ. 

Λιασής σημείωσε: «Είναι ώρα για μεταρρυθμίσεις. Οι ισχύοντες κανόνες ΦΠΑ για τις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες χαρακτηρίζονται ως περίπλοκοι και δύσκολοι στην εφαρμογή 

τους και δεν συμβαδίζουν με την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στον τομέα. Αυτό είναι ιδιαίτερα 

εμφανές στην εφαρμογή των κανόνων για το Fintech. Είναι καιρός να αναλάβουμε δράση 

ακόμη και σε τοπικό επίπεδο ως μέρος της προτεινόμενης φορολογικής μεταρρύθμισης, ώστε 

να ενισχυθεί η δικαιοσύνη και η διαφάνεια». 

-end- 
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Notes to Editors 

About EY 

EY | Assurance | Tax | Strategy and Transactions | Consulting 
EY is a global leader in assurance, tax, strategy, transaction and consulting services. The insights and quality 
services we deliver help build trust and confidence in the capital markets and in economies the world over. We 
develop outstanding leaders who team to deliver on our promises to all of our stakeholders. In so doing, we play a 
critical role in building a better working world for our people, for our clients and for our communities. 
 
EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global 
Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, 
does not provide services to clients. For more information about our organisation, please visit ey.com 
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