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Δελτίο Τύπου
Λευκωσία, 26 Απριλίου 2017

Η ΕΥ διοργανώνει Φορολογικό Συνέδριο εξετάζοντας τις βασικές
φορολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κυπριακές και ρωσικές
εταιρείες στην Κύπρο
► Το συνέδριο ανέλυσε θέματα όπως οι τελευταίες φορολογικές και νομοθετικές
εξελίξεις, η θέση της Κύπρου στο νέο διεθνές φορολογικό περιβάλλον και οι
επιχειρηματικές σχέσεις Κύπρου-Ρωσίας ενόψει των τρεχουσών και μελλοντικών
φορολογικών τάσεων

► Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, χαιρέτισε το Συνέδριο
τονίζοντας ότι η Κύπρος θα παραμείνει ένας αξιόπιστος εταίρος για τις ρωσικές
επιχειρήσεις
Η ΕΥ Κύπρου διοργάνωσε την Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017, στο ξενοδοχείο Hilton Cyprus στη
Λευκωσία, το ετήσιο φορολογικό της συνέδριο με τίτλο «Πρόσφατες φορολογικές εξελίξεις: Κύπρος –
Ρωσία και διεθνείς φορολογικές τάσεις» (Recent tax developments: Russia – Cyprus and global tax
trends). Το συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Cyprus International Business
Association (CIBA), συγκέντρωσε αξιωματούχους των φορολογικών Αρχών της Κύπρου, κορυφαία
στελέχη πολυεθνικών επιχειρήσεων και Ρωσικών εταιρικών ομίλων, συνέταιρους και άλλα στελέχη της
ΕΥ Κύπρου και ΕΥ Ρωσίας. Πέραν των 200 συνέδρων ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά
με το μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον μεταξύ Κύπρου και Ρωσίας.
Το συνέδριο τίμησε με την παρουσία του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο
οποίος ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του:
«Είναι με ιδιαίτερη ευχαρίστηση που απευθύνομαι σε ένα τόσο διακεκριμένο ακροατήριο το οποίο
διατηρεί έντονο ενδιαφέρον για τις χρηματοοικονομικές και φορολογικές εξελίξεις σε Ρωσία και Κύπρο,
και το οποίο είναι επίσης έτοιμο να εργαστεί για την ενδυνάμωση των οικονομικών, εμπορικών και
επενδυτικών δεσμών μεταξύ των χωρών μας… Οι χώρες μας μοιράζονται μια μακροχρόνια σχέση και
συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς: μια σχέση βασισμένη σε συγκεκριμένους και
βαθιά ριζωμένους ιστορικούς, πολιτικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς και θρησκευτικούς δεσμούς… Η
επιχειρηματική κοινότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας μπορεί να αισθάνεται σιγουριά ότι η Κύπρος θα
παραμείνει ένας αξιόπιστος εταίρος και θα διατηρήσει τη θέση της ως ένα σημαντικό διεθνές κέντρο για
ρωσικές και κυπριακές επιχειρήσεις και επενδύσεις».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Κύπρου, κ. Σταύρος Παντζαρής, ανέφερε στην εισαγωγική του ομιλία:
«Εστιάζοντας στο θέμα του Συνεδρίου και τις σχετικές συζητήσεις που θα ακολουθήσουν, δεν μπορώ
παρά να υπογραμμίσω τους ιστορικούς και οικονομικούς δεσμούς Κύπρου και Ρωσίας… Από
φορολογική άποψη, η Κύπρος συνεχίζει να πρωτοπορεί στη ρωσική αγορά και μετά τη διαφοροποίηση
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της ευνοϊκής της συνθήκης για αποφυγή διπλής φορολογίας, αφού παρέχει ακόμη πολλά φορολογικά
οφέλη και διατηρεί τους πιο ευνοϊκούς όρους σε σχέση με το φόρο εισοδήματος… Σε ένα παγκόσμιο
πλαίσιο που απαιτεί ακόμη περισσότερη διαφάνεια, και ενόψει του γεγονότος ότι οι πλείστες από τις
μεγαλύτερες οικονομίες ανά τον κόσμο αρχίζουν να εμφανίζουν σημάδια εσωστρέφειας, η φυσική
παρουσία και η ουσία των επιχειρήσεων (physical presence and substance of businesses) είναι θέματα
τα οποία καθίστανται ολοένα και πιο σημαντικά. Τολμώ να πω ότι ακόμη και σε αυτόν τον τομέα η
Κύπρος προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα.»
Μετά το πέρας των βασικών εισαγωγικών ομιλιών, ο επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Φορολογικών
Υπηρεσιών της ΕΥ Ρωσίας, Alexei Ryabov, άνοιξε τη συζήτηση παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα
έρευνας, η οποία διενεργήθηκε μεταξύ των συμμετεχόντων πριν από την έναρξη του συνεδρίου.
Αποκάλυψε ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της
Κύπρου είναι ο μηδενικός φορολογικός συντελεστής στα εισπραττόμενα μερίσματα, η υψηλή ποιότητα
ζωής, καθώς και το γεγονός ότι δεν επιβάλλεται παρακράτηση φόρου στην πηγή. Αυτά τα ευρήματα, σε
συνδυασμό με άλλα συμπεράσματα που προέκυψαν από το Συνέδριο, θα αξιοποιηθούν για την
ανάπτυξη δράσεων σε συνεργασία με τις δύο κυβερνήσεις.
Μεταξύ των διακεκριμένων ομιλητών του Συνεδρίου ήταν και ο Επίτροπος Φορολογίας Γιάννης
Τσαγγάρης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών Γιώργος Παντελή,
και άλλοι. Η ατζέντα του Συνεδρίου περιλάμβανε:
•

Γιάννης Τσαγκάρης, Επίτροπος Φορολογίας – Αποφάσεις Φορολογικών Αρχών ως
σημαντικό στοιχείο φορολογικής σταθερότητας και προβλεψιμότητας

•

Γιώργος Παντελή, Διευθυντής, Υπουργείο Οικονομικών Κύπρου – Ενημέρωση σε θέματα
φορολογικών συμφωνιών και απαιτήσεις διαφάνειας

•

Marina Belyakova, Συνέταιρος στο Τμήμα Φορολογίας της ΕΥ Ρωσίας – Η Κύπρος στις
ρωσικές εταιρικές δομές: τελευταίες τάσεις

•

Maria Frolova, Συνέταιρος στο Τμήμα Φορολογίας της ΕΥ Ρωσίας – Ανταλλαγή
πληροφοριών και πρακτικές επιπτώσεις στις ρωσικές επιχειρήσεις

•

Φίλιππος Ραπτόπουλος, Επικεφαλής του Τμήματος Φορολογικών Υπηρεσιών της ΕΥ
Κύπρου – Η Κύπρος στο πλαίσιο του τρέχοντος παγκόσμιου φορολογικού
περιβάλλοντος

•

Συζήτηση με τη συμμετοχή στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών και των Φορολογικών
Αρχών της Κύπρου και συνεταίρων της ΕΥ Κύπρου και ΕΥ Ρωσίας, η οποία επικεντρώθηκε
στο θέμα: Επιχειρηματικές διασυνδέσεις Ρωσίας – Κύπρου ενόψει των τρεχουσών και
μελλοντικών φορολογικών τάσεων.
-τέλος-
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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. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας,
παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ey.com.
Το υλικό αυτό έχει προετοιμαστεί για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως
λογιστική, φορολογική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στους συμβούλους σας για
συγκεκριμένες συμβουλές.

-τέλος-
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