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Φορολογικός οδηγός για το 2021 από την PwC  
 
Η νέα έκδοση του φορολογικού οδηγού της PwC Κύπρου για το 2021 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 
του οργανισμού από την 1η Ιανουαρίου. Στο πλαίσιο της διαχρονικής της δέσμευσης για στήριξη της 
επιχειρηματικής κοινότητας μέσα από τη διάθεση πλούσιου ενημερωτικού υλικού, η PwC δημοσιεύει 
φέτος την 29η διαδοχική’ έκδοση του ετήσιου φορολογικού οδηγού.  
 
Ο οδηγός αποτελεί πλούσια πηγή πληροφόρησης για την έγκαιρη και αποτελεσματική φορολογική 
συμμόρφωση και προγραμματισμό των νομικών και φυσικών προσώπων χωρίς, ωστόσο, να 
υποκαθιστά την εξειδικευμένη επαγγελματική συμβουλή. Διατίθεται στην Αγγλική γλώσσα, ενώ 
σύντομα θα είναι διαθέσιμος στα Ρωσικά και στα Κινεζικά. 
 
Αναφερόμενος στο φορολογικό οδηγό της PwC, ο κ. Στέλιος Βιολάρης, Συνέταιρος Συμβουλευτικών 
Φορολογικών Υπηρεσιών του οργανισμού ανέφερε ότι «O φορολογικός οδηγός 2021 παρέχει εύκολη 
και άμεση πρόσβαση σε περιεκτικές πληροφορίες που αφορούν τις πιο πρόσφατες εξελίξεις των 
φορολογικών και στενά συνδεδεμένων νόμων της Κύπρου. Στόχος μας είναι η ενημέρωση και η  
μεταφορά γνώσεων τόσο σε φυσικά πρόσωπα όσο και σε επιχειρήσεις που είτε δραστηριοποιούνται 
είτε σχεδιάζουν να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στη χώρα μας αλλά και στην 
ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα. Ενθαρρύνουμε την επιχειρηματική κοινότητα να “κατεβάσει” 
από την ιστοσελίδα μας και να χρησιμοποιεί αυτό τον ηλεκτρονικό οδηγό μας ως ένα πολύ εύχρηστο 
και αξιόπιστο εργαλείο.» 
 
 
Ο οδηγός, με τίτλο «Φορολογικές Πληροφορίες 2021 - Κύπρος», είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του 
οργανισμού στο www.pwc.com.cy/tax-facts-figures. 
 

###ΤΕΛΟΣ### 
 
Σημειώσεις: 
 
Το περιεχόμενο αυτό προορίζεται για γενική ενημέρωση, και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την 
εξειδικευμένη επαγγελματική συμβουλή. 
 
© 2021 PricewaterhouseCoopers Λτδ. Με επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων. 
Ο όρος PwC αναφέρεται στην PwC Κύπρου και σε ορισμένες περιπτώσεις πιθανόν να αναφέρεται στο 
δίκτυο της PwC. Ο κάθε ένας οργανισμός-μέλος αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Για 
περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pwc.com/structure. 
 
Στόχος μας στην PwC Κύπρου, είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και η επίλυση των προβλημάτων. Το 
παγκόσμιο δίκτυο της PwC αποτελείται από περισσότερους από 284,000 ανθρώπους σε 155 χώρες και 
όλοι μαζί δεσμευόμαστε να προσφέρουμε υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τις Ελεγκτικές & 
Συμβουλευτικές αλλά και τις Φορολογικές και Νομικές Υπηρεσίες. Μοιραστείτε μαζί μας ότι σας 
απασχολεί. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας στο www.pwc.com.cy 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Κωνσταντίνα Λογοθέτη (+357-
22555108) email:  konstantina.logotheti@cy.pwc.com και την κ. Μύρια Πίττα (+357-22555103) 
email:  myria.pitta@cy.pwc.com, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες, PwC Κύπρου.    
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