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SOLcial Responsibility 

«Επαναπροσδιορίζοντας την Πολυτέλεια στον τομέα 

Η ΣΟΛ Crowe Executive Partner στον φετινό διαγωνισμό 
Disrupt Greece 2018
Ο θεσμός της καινοτομίας, προκαλεί την νέα γενιά επιχειρηματικών ιδεών

Μέχρι τις 25 Ιουνίου, μπορούν οι disruptors της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής να καταθέσουν 
τις ιδέες τους, στον διαγωνισμό της καινοτομίας βλέποντας τες να εξελίσσονται σε βιώσιμα 
επιχειρηματικά σχήματα. Η ΣΟΛ Crowe συμμετέχει για πρώτη χρονιά στον θεσμό ως Executive 
Partner, προσκαλώντας τους μελλοντικούς επιχειρηματίες να διαγωνιστούν, προσφέροντας στους 
δέκα φιναλίστ ένα συνολικό πακέτο υπηρεσιών που θα αποτελέσει την εργαλειοθήκη τους για την 
επιτυχία του νέου εγχειρήματός τους, προετοιμάζοντάς τους για την αμέσως επόμενη ημέρα του 
Disrupt. 

Ο διαγωνισμός Disrupt Greece, διοργανώνεται από το  Fortune και τους  Industry Disruptors Game 
Changers, προσφέροντας χρηματικά βραβεία ύψους 30.000 ευρώ για τους 3 πρώτους νικητές.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε εδώ. 

Μεγάλος Χορηγός του 3ου Συνεδρίου Τουρισμού η ΣΟΛ 
Crowe  με θέμα «Ποιότητα στη Μαζικότητα - Η Συνταγή 
της Επιτυχίας» 
Η διαχείριση των επερχόμενων τεχνολογικών αλλαγών στον τομέα της φιλοξενίας.

Η νέα εποχή της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας, και οι ορθές και βιώσιμες πρακτικές 
διαχείρισης κάθε μορφής έργου στον κλάδο του Τουρισμού, των Ξενοδοχείων και της Αναψυχής, 
βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του συνεδρίου. Ο Ξενοφών Πετρόπουλος, Director 
HTL Services παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας, αποτυπώνοντας 10 mega trends, τις 
3 βασικές κατηγορίες στις εξελίξεις της τεχνολογίας και παραδείγματα εφαρμογής στα 3 βασικά 
τουριστικά προϊόντα: City Break, Cultural Tourism και Sun & Beach. Το Συνέδριο διοργανώθηκε 
από τα πέντε διμερή Επιμελητήρια: το Ελληνο-Αμερικανικό, το Ελληνο-Βρετανικό, το Ελληνο-
Γαλλικό, το Ελληνο-Γερμανικό και το Ελληνο-Ιταλικό, την Πέμπτη 10 Μαΐου στην Θεσσαλονίκη.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε εδώ. 

14o Athens Tax Forum : Απόδοση Φορολογικής Πολιτικής 
σε Περιβάλλον Παραοικονομίας
Μεγάλος Χορηγός η ΣΟΛ Crowe, για δεύτερη συνεχή χρονιά στο κορυφαίο ετήσιο 
συνέδριο φορολογικού ενδιαφέροντος.

Η ΣΟΛ Crowe, υπερήφανος χορηγός του Συνεδρίου, έδωσε το ‘παρών’ για τρίτη συνεχή 
χρονιά στηρίζοντας την πρωτοβουλία – θεσμό για την ανάδειξη λύσεων και πολιτικών προς 
μια παραγωγικότερη και ανταγωνιστικότερη Ελλάδα υπό το πρίσμα ενός αποδοτικότερου 
φορολογικού σχεδιασμού.  Κεντρική θεματική της φετινής διοργάνωσης στάθηκε η «Απόδοση 
Φορολογικής Πολιτικής σε Περιβάλλον Παραοικονομίας», ενώ σχετικές ενότητες αναπτύχθηκαν 
αναφορικά με την  φορολογική διακυβέρνηση ως καταλύτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τους 
ευρωπαϊκούς σχεδιασμούς για ελεγχόμενη αποδοτικότητα της φορολογίας σε κεντρικό και 
περιφερειακό ορίζοντα, καθώς και η σχέση φορολογίας – επιχειρηματικότητας.

Το 2016, η αξία της παγκόσμιας αγοράς πολυτελείας άγγιξε το € 1 τρισ. με μέση ετήσια ανάπτυξη 
της τάξεως του +4%. Μόλις μέσα σε 6 χρόνια (2010-2016), ο αριθμός των ατόμων με καθαρή 
υψηλή αξία (HNWI) αυξήθηκε +52%, ταυτόχρονα με την συνολική αύξηση της αξίας αυτών των 
ατόμων κατά +49%. Οι μεταβολές αυτές επηρέασαν και θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τον τομέα 
της φιλοξενίας. 

Συνέχεια του άρθρου

Ιωάννης Γιαννόπουλος, 
Διευθυντής Φορολογικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Γιατί φορολογικός σύμβουλος και γιατί στη 
ΣΟΛ Crowe;
Η εξειδίκευση ως Φορολογικός Σύμβουλος προσφέρει 
την ευκαιρία μιας δυναμικής ενασχόλησης με τις 
εταιρείες, καθώς δίνεται η ευκαιρία να συνδυάσεις 
γνώσεις, εμπειρία  και πρακτική δουλειά με 
μετρήσιμα αποτελέσματα στο χώρο του σχεδιασμού 
και της διοίκησης των επιχειρήσεων βάσει του 
φορολογικού πλαισίου που τις διέπει στην χώρα 
που δραστηριοποιούνται ή όπου επιθυμούν να 
δραστηριοποιηθούν δεδομένης της αλλαγής των 
επιχειρησιακών / αναπτυξιακών πλάνων τους. 

Από τι εξαρτάται η βιωσιμότητα της επιχείρησης στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον που 
δημιουργήθηκε μετά την πολυετή οικονομική κρίση

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, και οι δυσκολίες στο μάνατζμεντ και τη διαδοχή 
τους

Στην «κούρσα» για την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή οι επιχειρήσεις

Επιτόκια για την έκπτωση δανείων από τρίτους, 
από τον Μιχάλη Τσιάβο

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται μέσα από την ΣΟΛ Crowe, το δίκτυο της Crowe Horwath 
International ανακοινώνει την αλλαγή του ονόματός της,  και η πλούσια  αρθρογραφία των 
ανθρώπων της ΣΟΛ Crowe παρουσιάζει την επικαιρότητα μέσα από έρευνες και άρθρα γνώμης. 

ΣΟΛ Crowe Spotlight

ΣΟΛ Crowe Spotlight

ΣΟΛ Crowe Spotlight

Τρέξαμε στο «No Finish Line 
Athens 2018»
Στον 2ο φιλανθρωπικό υπερμαραθώνιο αγώνα 
δρόμου «No Finish Line Athens» στο Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, δώσαμε 
δυναμικό παρών, καταγράφοντας συνολικά 
250 χιλιόμετρα, στην προσπάθειά μας να 
συνεισφέρουμε στο έργο της ένωσης παιδικών 
ιδρυμάτων “Μαζί για το Παιδί”.
H ΣΟΛ Crowe συμμετείχε στον αγώνα με 15 
άτομα, κατέγραψε συνολικά 250χλμ. και ήρθε 
15η στην κατηγορία της με 15-29 συμμετέχοντες. 
Δίνουμε ραντεβού στον επόμενο αγώνα! 

Ειδικότερα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον τελευταίο καιρό γνωρίζουμε περιπτώσεις ανθρώπων 
που αναζητούν ένα νέο και διαφορετικό τρόπο επιχειρηματικού μοντέλου, κατά κύριο λόγο 
εξωστρεφούς, με βλέμμα προς τις διεθνείς αγορές, και οι οποίοι αναγνωρίζουν τόσο την αξία της 
πρόληψης σε σχέση με την αντιμετώπιση όσο και του μακροχρόνιου σχεδιασμού σε σχέση με τα 
πρόσκαιρα οφέλη. 

Γιατί ΣΟΛ Crowe λοιπόν; Γιατί στο περιβάλλον αυτής της εταιρείας προτεραιότητα έχει ο πελάτης 
και οι βέλτιστες λύσεις που είναι σχεδιασμένες για τις ανάγκες του, ξεχωριστά, προκειμένου 
να υποστηρίξει τα δικά του πλάνα, σε μια προσπάθεια να τον οδηγήσουμε να πάρει έξυπνες 
αποφάσεις που θα τις δει να μεταφράζονται σε αξία με διάρκεια στο χρόνο.

Γιάννη, τι είναι αυτό που ακριβώς κάνεις; 
Με εμπειρία περισσότερο από 20 έτη στο χώρο των πολυεθνικών συμβουλευτικών εταιρειών από 
την θέση του Οικονομικού και Διοικητικού διευθυντή αλλά και του Γενικού Διευθυντή ΕΜΕΑ, με την 
ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας  οικονομικών και φορολογικών υπηρεσιών των εταιρειών 
των ομίλων, τον σχεδιασμό αλλά και τη σύσταση και λειτουργία νέων επιχειρήσεων, το 2014 
εντάχθηκα στο δυναμικό της ΣΟΛ Crowe στη θέση του Διευθυντή Φορολογικών Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών. Στο συμβουλευτικό τμήμα των φορολογικών υπηρεσιών βασισμένοι  στην εμπειρία 
και εξειδίκευση των στελεχών μας, παρέχουμε τις βέλτιστες φορολογικές λύσεις που έχει ανάγκη 
ο κάθε πελάτης ξεχωριστά μέσα από μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών. Η φιλοσοφία μας βασίζεται στο 
τρίπτυχο του Adapt, Build, Grow.

Τι νέες αλλαγές  επήλθαν με τις τελευταίες τροποποιήσεις των 
Κατευθυντήριων Οδηγιών του ΟΟΣΑ αναφορικά με τις ενδοομιλικές 
συναλλαγές;
Με την τελευταία έκδοση των Οδηγιών του ΟΟΣΑ περί ενδοομιλικών συναλλαγών (έτος 2017) 
παρέχονται επιπρόσθετες οδηγίες και ερμηνείες για την ορθή εφαρμογή της Αρχής των Ίσων 
Αποστάσεων. Για την ορθότερη και ευχερέστερη εφαρμογή της εν λόγω Αρχής ο ΟΟΣΑ παρέχει 
ερμηνευτικά εργαλεία υπό τη μορφή Κατευθυντήριων Οδηγιών. Η χρησιμότητα των Οδηγιών αυτών 
γίνεται σαφής εάν αναλογιστεί κανείς πως ο Έλληνας νομοθέτης προβλέπει στον Κ.Φ.Ε. ρητά την 
εφαρμογή των γενικών αρχών και τις κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές 
συναλλαγές κατά την ερμηνεία των εθνικών διατάξεων. 
Η παρούσα έκδοση των Κατευθυντήριων Οδηγιών του ΟΟΣΑ (έτος 2017) ενσωματώνει τις 
προτεινόμενες αλλαγές όπως διαμορφώθηκαν και αποτυπώνονται στις τελικές εκθέσεις του 
προγράμματος BEPS που αφορά την πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση του φαινομένου 
Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών. Ειδικότερα, ενσωματώθηκαν 
ως μέρος των Οδηγιών οι Δράσεις (Action) 8 – 10 αναφορικά με τη δημιουργία προστιθέμενης 
αξίας κατά τις συναλλαγές και η Δράση 13 αναφορικά με την υποβολή εκθέσεων ενδοομιλικών 
συναλλαγών και εκθέσεων ανά χώρα από ομίλους πολυεθνικών επιχειρήσεων (Country by Coun-
try Reporting). Σημειώνεται πως η υποχρέωση υποβολής Εκθέσεων ανά χώρα προβλέπεται στην 
Ελλάδα ήδη από το ν. 4484/2017. 

Επιπρόσθετα, παρέχονται νέες διευκρινίσεις αναφορικά με συγκεκριμένες απαλλαγές των 
φορολογουμένων (safe harbors) από τις υποχρεώσεις ενδοομιλικών συναλλαγών προς αποφυγή 
ασαφειών ενώ έχει αναθεωρηθεί και το Κεφάλαιο ΙΧ περί ανασχηματισμών και αναδιαρθρώσεων 
εταιρειών (business restructurings) ώστε να συνάδει με τα πορίσματα των Δράσεων BEPS. 

Ήδη έχουν δρομολογηθεί νέες τροποποιήσεις από τον ΟΟΣΑ των άρθρων IV και VII των Οδηγιών 
αναφορικά με τις διοικητικές πρακτικές αναφορικά με την επίλυση διαφορών που ανακύπτουν 
από Ενδοομιλικές συναλλαγές και την παροχή υπηρεσιών μεταξύ εταιρειών ομίλων αντιστοίχως οι 
οποίες αναμένονται προς τα τέλη του έτους.

Αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία και επανασχεδιασμός της ταυτότητας 
για το παγκόσμιο δίκτυο
Η Crowe Horwath International μετατρέπεται σε Crowe 

Η Crowe Horwath International, το όγδοο μεγαλύτερο παγκόσμιο λογιστικό δίκτυο, μετονομάζεται 
σε Crowe. Μάλιστα, η αλλαγή του ονόματος συμβαίνει λίγο μετά από μια άλλη σημαντική 
ανάπτυξη για το δίκτυο, τον διορισμό νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, David Mellor, ο οποίος και 
έχει αναλάβει την ηγεσία από την 1η Απριλίου 2018. Το rebrand θα δει πάνω από 220 εταιρείες-
μέλη να υιοθετούν σε παγκόσμιο επίπεδο το όνομα Crowe, αντικατοπτρίζοντας την ολοένα και 
πιο ολοκληρωμένη και απρόσκοπτη φύση του δικτύου, καθώς και τις κοινές αξίες και τον βασικό 
του σκοπό.

Sneak Peek του video εδώ
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