
 

Δελτίο τύπου 
 

Παγκόσμια Φορολογική Ανασκόπηση 2018/19 από την PwC 
 

 Συντελεστές και κανόνες από 152 χώρες/περιφέρειες  
 

Η PwC έδωσε στη δημοσιότητα την ετήσια έκθεσή της με τίτλο «Παγκόσμια Φορολογική 
Ανασκόπηση– Εταιρική Φορολογία 2018/19» που αποτελεί την πιο πρόσφατη συνολική παρουσίαση 
των συντελεστών και κανόνων εταιρικής φορολογίας ανά το παγκόσμιο.  

Την ίδια ώρα που οι κυβερνήσεις παγκοσμίως αναζητούν τρόπους για ενίσχυση της φορολογικής 
διαφάνειας και αύξηση των διασυνοριακών τους δραστηριοτήτων, η έκθεση αυτή προφέρει στους 
επαγγελματίες του κλάδου, πρόσβαση στους πιο πρόσφατους φορολογικούς συντελεστές καθώς και σε 
άλλες σημαντικές πρόνοιες της φορολογικής νομοθεσίας 152 χωρών συμπεριλαμβανομένης και της 
Κύπρου.  
 
Η έκθεση που διατίθεται δωρεάν, περιλαμβάνει αναφορές από 152 χώρες/περιφέρειες με δεδομένα 
που ξεπερνούν τις 2,800 σελίδες και έχει συνταχθεί από τοπικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα 
φορολογίας της PwC. Είναι διαθέσιμη σε τρεις διαφορετικές μορφές συμπεριλαμβανομένης και της 
έκδοσης για κινητά τηλέφωνα. Ο περσινός οδηγός είχε την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στο διαδίκτυο 
με περισσότερους από 5 εκατομμύρια χρήστες, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 40% συγκριτικά 
με το περασμένο έτος.  

«Tα φορολογικά συστήματα ανά το παγκόσμιο εξελίσσονται συνεχώς. Αυτό σημαίνει ότι οι 
επιχειρήσεις πρέπει να τηρούνται ενήμερες για όλες τις πτυχές της φορολογικής συμμόρφωσης, τόσο 
σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Επικεφαλής Φορολογικών και 
Νομικών Υπηρεσιών του δικτύου της PwC, Colm Kelly.   

Ο Συνέταιρος Συμβουλευτικών Φορολογικών Υπηρεσιών της PwC Κύπρου, Στέλιος Βιολάρης, ανέφερε 
πως η εύκολη πρόσβαση στις  πληροφορίες που παρέχει η PwC είναι κομβικής σημασίας. «Μέσω της 
ειδικής έκδοσης για κινητά τηλέφωνα η PwC προσφέρει την ευελιξία αλλά και την ευκαιρία σε 
χιλιάδες άτομα και επιχειρήσεις να  λάβουν τις σωστές πληροφορίες για τον φορολογικό τους 
προγραμματισμό, οποτεδήποτε και οπουδήποτε», σημείωσε.   

 
###ΤΕΛΟΣ### 

 

Σημειώσεις: 
 
Access PwC Worldwide Tax Summaries online at www.pwc.com/taxsummaries. Worldwide Tax 
Summaries (WWTS) is available in three forms: as an ebook for download, a PDF file, and online at 
www.pwc.com/taxsummaries. The WWTS website is fully mobile compatible giving you quick and easy 
access to regularly updated information anytime on your mobile device. It allows users to search for 
information on over 20 categories of corporate and individual tax information and is updated within 
approximately 30 days of significant tax developments, with dates provided for the latest revisions.  
There is also a listing of tax specialists at PwC member firms around the world who can offer advice 
and support. Worldwide Tax Summaries content is also accessible through Tax Analysts at 
www.taxnotes.com. 
 
About PwC 
At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. We’re a network of 
firms in 158 countries with more than 236,000 people who are committed to delivering quality in 
assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at 
www.pwc.com  
  
PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate 
legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. 
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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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