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Θέμα: Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα Μέλη σε 
φορολογικά θέματα και θέματα ΦΠΑ. 

 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι 
 
Το Συμβούλιο του Συνδέσμου ανταποκρινόμενο σε πάγιο αίτημα μελών και στο 
πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα μέλη του 
Συνδέσμου, αποφάσισε τη συνέχιση της υπηρεσίας παροχής τεχνικής 
υποστήριξης σε φορολογικά θέματα και θέματα ΦΠΑ.  
 
Προς το σκοπό αυτό, ο ΣΕΛΚ συμβλήθηκε με τον οίκο KPMG για περίοδο τριών ετών 
και οι υπηρεσίες θα παρέχονται στα μέλη χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Ο οίκος 
KPMG επενεργεί ως «υπεργολάβος» του ΣΕΛΚ και η παροχή της πιο πάνω υπηρεσίας 
θα γίνεται ως εξής: 
 

1. Η επικοινωνία μεταξύ των μελών και του υπεργολάβου θα γίνεται γραπτώς 
μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για το σκοπό αυτό έχει υπάρχει 
ξεχωριστή ηλεκτρονική διεύθυνση taxsupport@icpac.org.cy μέσω της 
οποίας μπορείτε να απευθύνετε τα ερωτήματά σας. Για το σκοπό αυτό 
παρακαλείστε όπως διατυπώνετε τα ερωτήματά σας με τρόπο σαφή και 
εύκολα κατανοητό, για να είναι πιο εύκολη η εξέταση και η απάντηση στα 
ερωτήματά σας. 
 

2. Οι απαντήσεις θα σας αποστέλλονται επίσης γραπτώς μέσω του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. 

 
3. Είναι απαραίτητο όπως κατά την υποβολή ερωτήματος να αναφέρετε στο 

μήνυμά σας το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό μέλους ΣΕΛΚ καθώς 
και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. 
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4. Ο υπεργολάβος θα παρέχει υποστήριξη τόσο για φορολογικά θέματα 

όσο και για θέματα ΦΠΑ. Σημειώνεται όμως ότι, δεν θα δίδει 
γνωματεύσεις σε εξειδικευμένα ερωτήματα ή να συμβουλεύει για το πώς θα 
χειριστείτε συγκεκριμένες περιπτώσεις που αφορούν σε πελάτες σας. 

 
5. Οι απαντήσεις του υπεργολάβου δεν θα δεσμεύουν κατ’ ανάγκη το Σύνδεσμο 

ή τον υπεργολάβο, αλλά θα αποτελούν προσωπικές του απόψεις και γνώμη επί 
του αντικειμένου της ερώτησης και της επεξήγησης της νομοθεσίας. 

 
6. Ο υπεργολάβος θα κοινοποιεί επίσης προς τα μέλη ειδοποιήσεις για τυχόν 

αλλαγές στις φορολογικές και ΦΠΑ νομοθεσίες, πληροφορίες για νέες 
φορολογικές εγκυκλίους και για συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας κτλ. 

 
7. Στο πλαίσιο των υπηρεσιών του, ο υπεργολάβος δύναται να ετοιμάζει 

συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο (tax bulletin) με τις κοινές ερωτήσεις των 
μελών και τις αντίστοιχες απαντήσεις, το οποίο θα κοινοποιείται στα μέλη 
μέσω της ιστοσελίδας του Συνδέσμου. 

 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις τυχόν χρειαστείτε και 
προσδοκούμε όπως αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την παρεχόμενη 
υπηρεσία. Με την ευκαιρία αυτή, επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τον κ Νεόφυτο 
Νεοφύτου για την προηγούμενη πολυετή του συνεργασία με το ΣΕΛΚ για την 
υπηρεσία αυτή, και να ευχηθούμε στην KPMG ότι καλύτερο για τη συνεργασία αυτή. 
 
 
Με εκτίμηση   
 
 
 
Κυριάκος Ιορδάνου   
Γενικός Διευθυντής 


