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Το τμήμα Φορολογικών Υπηρεσιών της CROWE SOL βασισμένο στην εμπειρία και εξειδίκευση 
των στελεχών του παρέχει τις βέλτιστες λύσεις που έχει ανάγκη ο κάθε πελάτης ξεχωριστά. Σε 
ένα περιβάλλον που το νομικό πλαίσιο αλλάζει συνεχώς οι Σύμβουλοι της CROWE SOL με την 
λογική της υποστήριξης των επιχειρηματικών στόχων του πελάτη συμβάλλουν στην υλοποίηση του 
σχεδιασμού, στην εφαρμογή, στον έλεγχο καθώς και στην κάλυψη του συνόλου των φορολογικών 
υποχρεώσεων.

Smart decisions. Lasting value.
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Ο φορολογικός σχεδιασμός αποτελεί βασι-
κό κομμάτι επιχειρηματικής στρατηγικής των 
επιχειρήσεων για την επίτευξη πλήρους φο-
ρολογικής συμμόρφωσης και την μείωση των 
κινδύνων.
Οι συνεργάτες μας παρέχουν πελατοκεντρικές 
υπηρεσίες φορολογικής υποστήριξης, όπως:

•  Συμβουλευτικές επί των φορολογικών 
θεμάτων των επιχειρήσεων

•  Αποτελεσματικές και αποδοτικές φορο-
λογικές στρατηγικές για καλύτερη φορο-
λογική διαχείριση

•  Έκθεση Φορολογικής Διάγνωσης για πε-
ριπτώσεις φορολογικών ελέγχων

•  Υποστήριξη και καθοδήγηση κατά τη 
διάρκεια φορολογικού ελέγχου

•  Αποτελεσματικός και φορολογικά αποδο-
τικός σχεδιασμός σχετικά με τις επενδύσεις

•  Αξιολόγηση του τελικού φορολογικού 
συντελεστή με στόχο τη βελτίωσή του

•  Παροχή συμβουλών και υποστήριξης στην 
κατανόηση και εφαρμογή των κρατικών 
κανονισμών

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
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Φορολογικές Υπηρεσίες

Οι έμμεσοι φόροι (φόροι επί των πωλήσεων, 
τελωνειακοί δασμοί, Φ.Π.Α. κ.ά.) με τις συνε-
χείς τους τροποποιήσεις λόγω δημοσιονομικής 
πολιτικής και αποφάσεων της Ε.Ε. προσελκύ-
ουν όλο και πιο συχνούς ελέγχους.
Η διαχείριση των έμμεσων φόρων καθίσταται 
πολύπλοκη, καθώς το μέγεθος τους δεν είναι 
εύκολα διακριτό αλλά επηρεάζει άμεσα τη 
ρευστότητα της επιχείρησης.
Το τμήμα μας σας παρέχει την σωστή καθοδή-
γηση και τα απαραίτητα εργαλεία για την ορθή 
διαχείρισή τους, όπως:

•  Αναγνώριση πιθανών κινδύνων και ευκαι-
ριών μέσω διαγνωστικού απολογισμού 
Φ.Π.Α.

•  Πληροφόρηση αναφορικά με τη σχετική 
νομοθεσία, και συνεχή ενημέρωση για τις 
εξελίξεις της Ευρωπαϊκής στρατηγικής

•  Σχεδιασμό στρατηγικής σχετικά με τους 
έμμεσους φόρους έτσι ώστε να ελέγχο-
νται οι επιπτώσεις τους στα οικονομικά 
μεγέθη, το χαρτοφυλάκιο κινδύνων και 
την οργάνωση της εταιρείας

•  Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολο-
γικών ελέγχων και διαδικασιών

•  Παροχή συμβουλών και στρατηγικός σχε-
διασμός βέλτιστων πρακτικών με στόχο 
τον περιορισμό των κινδύνων και του 
κόστους από έμμεσους φόρους

•  Παροχή συμβουλών σχετικά με τις εσωτε-
ρικές διαδικασίες και διαχείριση κινδύνου 
σχετιζόμενου με τους έμμεσους φόρους

•  Υποστήριξη κατά τη διάρκεια συζητήσεων 
με τις φορολογικές αρχές και εκπόνηση 
των επιμέρους ερευνών του Υπουργείου

Το ευμετάβλητο των φορολογικών νόμων και 
κανόνων καθιστά την πλήρως ενημερωμένη 
φορολογική συμμόρφωση μια πολυσύνθετη 
και απαιτητική διαδικασία.
Το τμήμα μας σας παρέχει σωστό προγραμ-
ματισμό και τις πλέον ενδεδειγμένες λύσεις 
με στόχο τη φορολογική σας συμμόρφωση, 
παρέχοντας μια γκάμα υπηρεσιών, μεταξύ των 
οποίων ενδεικτικά παρατίθενται οι ακόλουθες:

•  Τακτικοί έλεγχοι και διαχειριστικές  
αναφορές

•  Φορολογικός συντονισμός δραστηριοτή-
των στο εξωτερικό

•  Φορολογική συμμόρφωση εταιρικού 
εισοδήματος

• Συμμόρφωση έμμεσης φορολογίας
•  Φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες 

και υποστήριξη
•  Συνεχής βελτίωση των διαδικασιών, 

αξιοποιώντας τη διαρκή μας επένδυση 
σε τεχνολογία και επεξεργασία συλλογής 
δεδομένων

•  Υποστήριξη κατά τη διάρκεια φορολογι-
κού ελέγχου στο τέλος του οικονομικού 
έτους και σε τυχόν διενέξεις

•  Άμεση πρόσβαση σε πληροφόρηση τρέ-
χουσα και αξιόπιστη

Έμμεσοι Φόροι

Φορολογική Συμμόρφωση
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Η μείωση του παγκόσμιου φορολογικού συ-
ντελεστή των σημερινών επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται σε διεθνή κλίμακα είναι 
ζωτικής σημασίας για την επιτυχία τους. Οι 
επιχειρήσεις πρέπει να προσεγγίζουν τον φο-
ρολογικό τους προγραμματισμό με κριτήρια 
πέρα από τους φορολογικούς νόμους μιας 
χώρας.
Από την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών και 
υποκαταστημάτων μέχρι το σχεδιασμό για 
επαναπατρισμό κερδών, οι φοροτεχνικοί μας 
θα σας βοηθήσουν να βελτιστοποιήσετε μια 
επικείμενη φορολογική επιβάρυνση και θα 
σας κρατούν ενήμερους για τις φορολογικές 
εξελίξεις που επηρεάζουν την επιχείρησή σας.
Οι υπηρεσίες μας για το διεθνή φορολογικό 
σχεδιασμό περιλαμβάνουν:

•  Αποτελεσματικές και φορολογικά αποδο-
τικές στρατηγικές σχετικά με τις εγχώριες 
και διεθνείς επενδύσεις, τόσο πριν όσο 
και μετά την συναλλαγή

•  Ενημερώσεις για τις διεθνείς φορολογι-
κές εξελίξεις αναφορικά με Συμβάσεις 
Αποφυγής Διπλής Φορολογίας υπό το 
πρίσμα του προγράμματος BEPS που 
πιθανώς επηρεάζουν την επιχείρηση σας

•  Φορολογικό σχεδιασμό εγχώριων και 
διεθνών συναλλαγών

•  Διαχείριση φορολογικών απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων

•  Παροχή συμβουλών σε φορολογικά θέ-
ματα, όπως η φορολογική εναρμόνιση με 
βάση την Ε.Ε.

Διεθνής Φορολογικός 
Σχεδιασμός

Παροχή  
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σχεδιασμός 
εγχώριων & 
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εγχώριες & διεθνείς 
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6

Φορολογικές Υπηρεσίες

Στην ασταθή αγορά ακίνητης περιουσίας του 
σήμερα η βιώσιμη απόδοση των επενδύσεων 
ακίνητης περιουσίας καθίσταται μεγίστης ση-
μασίας για τους πελάτες μας σε συνδυασμό με 
τον φορολογικό σχεδιασμό.
Το τμήμα μας ενδεικτικά παρέχει:

• Υπολογισμό φόρων ακίνητης περιουσίας
•  Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων ακίνη-

της περιουσίας
•  Υπολογισμό αντικειμενικής αξίας για 

αποτίμηση
•  Υπολογισμό φορολογίας δωρεάς, κληρο-

νομιάς και γονικής παροχής

•  Σύνταξη και υποβολή ειδικών δηλώσεων 
στο Εθνικό Κτηματολόγιο

• Υποστήριξη σε φορολογικούς ελέγχους
•  Συμβουλευτικές υπηρεσίες για πράξεις 

μεταβίβασης ιδιοκτησίας
•  Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον σχεδια-

σμό ακίνητης περιουσίας

Συμμόρφωση ζητημάτων ακίνητης περιουσίας

Οι Συγχωνεύσεις και οι Εξαγορές αποτελούν 
από τις πιο συχνές μεθόδους ανάπτυξης των 
εταιρειών τα τελευταία είκοσι χρόνια. Μια 
εταιρεία μπορεί να προβεί σε συγχώνευση με 
ανταγωνίστρια εταιρεία, με πελάτη ή προμη-
θευτή της ή με εταιρεία διαφορετικού αντι-
κειμένου με στόχο την διαφοροποίηση των 
υπηρεσιών και των προϊόντων της και σε εξα-
γορά – φιλική ή εχθρική.
Τα στελέχη μας μεταξύ άλλων παρέχουν:

•  Φορολογική και συμβουλευτική αξιολό-
γηση για διαχείριση φορολογικού ρίσκου 
προερχόμενο από εξαγορές/συγχωνεύσεις

•  Συμβουλές πάνω στην ορθή διάρθρωση 
των συναλλαγών με στόχο την βελτίωση 
των καθαρών ταμειακών ροών

•  Φορολογική εκτίμηση της εταιρείας 
πριν την εξαγορά ή την πώληση (Due 
Diligence)

•  Αποτελεσματική φορολογική δόμηση των 
συναλλαγών

•  Υποστήριξη για βελτιωμένες φορολογικές 
λύσεις μετά την συμφωνία

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
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Σήμερα, σε ένα παγκόσμιο οικονομικό περι-
βάλλον με συνεχείς αλλαγές, εταιρείες – κυ-
ρίως πολυεθνικές αλλά και μη – συναλλάσσο-
νται καθημερινά με συνδεδεμένες σε αυτές 
εταιρείες.
Προκύπτει λοιπόν ένα βασικό φορολογικό 
θέμα σε παγκόσμια κλίμακα: η τεκμηρίωση 
τιμών των εν λόγω ενδοομιλικών συναλλαγών. 
Η σχετική νομοθεσία γίνεται ολοένα και πιο 
αναλυτική και οι απαιτήσεις ορθής τεκμηρίω-
σης αυξάνονται λόγω των ενδεχόμενων ποινών 
από τις ρυθμιστικές αρχές.
Το τμήμα μας, που αποτελείται από φορολο-
γικούς συμβούλους με πολυετή εμπειρία και 
συνεχή ενημέρωση όσον αφορά στις ενδοο-
μιλικές συναλλαγές, παρέχει μεταξύ άλλων:

•  Σχεδιασμό ενδοομιλικών συναλλαγών και 
συμβουλές συμμόρφωσης

•  Παροχή συμβουλών και υποστήριξη για 
την ετοιμασία τεκμηρίωσης ενδοομιλικών 
συναλλαγών σύμφωνα με την ελληνική ή 
διεθνή νομοθεσία

•  Υποστήριξη σε ελέγχους ενδοομιλικών 
συναλλαγών

•  Σύνταξη εκθέσεων συγκριτικής αξιολόγη-
σης (benchmarking reports)

Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών



Η ΣΟΛ Συμβουλευτική ιδρύθηκε το 2002 από την μεγαλύτερη εταιρεία 
Ορκωτών Ελεγκτών στην Ελλάδα, με κύριο αντικείμενο την παροχή συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε 
δημόσιους φορείς και οργανισμούς.

Η ΣΟΛ Συμβουλευτική, μέλος του δικτύου της Crowe Horwath International, 
το 2017 μετατρέπεται στον συμβουλευτικό κλάδο της Crowe SOL και υιοθε-
τεί τον διακριτικό τίτλο Crowe SOL.

Το δίκτυο της Crowe Horwath International

Η Crowe Horwath International είναι ένα από τα δέκα (top 10) κορυφαία 
λογιστικά δίκτυα διεθνώς, και αποτελείται από περισσότερες από 200 ανε-
ξάρτητες εταιρείες λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 130 χώρες. 

Το δίκτυο απασχολεί πάνω από 35.000 επαγγελματίες στους τέσσερις 
κεντρικούς τομείς υπηρεσιών του: ‘audit’, ‘tax’, ‘advisory’, και ‘risk’. 

Οι εταιρείες - μέλη του δικτύου Crowe Horwath International ξεχωρίζουν 
για την δέσμευσή τους στην παροχή άψογης ποιότητας υπηρεσιών, τις 
εξαιρετικά ολοκληρωμένες διαδικασίες παραδοτέων, και μια σειρά κοινών 
αξιών που κατευθύνουν τις αποφάσεις τους καθημερινά.

Κάθε μια από τις εταιρείες - μέλη του δικτύου είναι καθιερωμένη ως ηγέτης 
στην αγορά στην οποία λειτουργεί, διαθέτει στελέχη από τις ίδιες τις χώρες 
και συνεπώς με γνώση του νομοθετικού πλαισίου και των τοπικών ιδιαι-
τεροτήτων. Τα στοιχεία αυτά καθιστούν τις εταιρείες - μέλη του δικτύου, 
πολύτιμους συνεργάτες για πελάτες με επιχειρηματικά ή επενδυτικά συμ-
φέροντα στις επιμέρους αγορές. 

Η φήμη των εταιρειών - μελών της Crowe Horwarth International προέρχεται 
από τις προσωποποιημένες υπηρεσίες που παρέχουν σε πελάτες του ιδιωτικού 
αλλά και του δημόσιου τομέα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

25 - 29, Karneadou str., 
106 75 Athens - Greece

SOL Consulting S.A. 
Member Crowe Horwath International

www.crowesol.gr

Τ: +30 210 7256900 
F: +30 210 7234583 
Ε: info@crowesol.gr

Balcan Center (Filippos Building)  
31 Giannitson str & Patr.Kirillou,  
546 27 Thessaloniki - Greece
Τ: + 30 2316010880 
F: + 30 2316010889


