
Gold Sponsor στο 16o Tax Forum του Ελληνο-Αμερικανικού 
Επιμελητηρίου

Webinar με θέμα «Λογιστικά Συστήματα & Πρότυπα 
Δημοσίου Τομέα: Εφαρμοζόμενες πολιτικές και νέες τάσεις»

MyData Accounting & Tax Application | Νέα δεδομένα για 
το επιχειρείν

Η ΣΟΛ Crowe συμμετείχε στο 16ο ετήσιο 
Tax Forum που διοργάνωσε το Ελληνο-
Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο την 
Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 στηρίζοντας 
για ακόμη μια χρονιά τη διοργάνωση 
ως Gold Sponsor. Με θέμα Taxation in 
the Digital Era - Driver for Economic 
Recovery and Confidence Regain, 
οι κ.κ. Δημήτρης Συρίγος, Director, 
Business Monitoring Services και 
Συμεών Καλαματιανός, Director, 
Technology Advisory & Assurance 
Services συμμετείχαν στην ενότητα Tax 
Goes Digital: Challenges & Opportunities 
αναλύοντας τα οφέλη και τους στόχους 
της νέας πλατφόρμας MyData της ΑΑΔΕ 
και τη σημασία της μετάβασης των 
επιχειρήσεων σε αυτήν. Συγκεκριμένα, 
ο κ. Συρίγος τόνισε: «Το MyData είναι 
μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα με την 

οποία η ΑΑΔΕ προσδοκά να εισάγει 
ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα 
των επιχειρήσεων. Με αυτό τον τρόπο 
θα υπάρξει μια καλύτερη σχέση μεταξύ 
της φορολογικής Αρχής και των 
επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν την 
πλατφόρμα». Από την πλευρά του, ο 
κ. Καλαματιανός δήλωσε: «Ουσιαστικά 
με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας 
MyData μπαίνει σε λειτουργία μια μεγάλη 
και σημαντική ψηφιακή μεταρρύθμιση το 
πρώτο στάδιο της οποίας αφορούσε την 
ψηφιακή έκδοση στοιχείων, την λεγόμενη 
ηλεκτρονική τιμολόγηση. Η τεχνολογική 
διάσταση του θέματος αφορά τόσο τις 
επιχειρήσεις όσο και το δημόσιο και ο 
βασικός στόχος που επιτυγχάνεται είναι 
η πλήρης ψηφιοποίηση της επικοινωνίας 
και των στοιχείων που σχετίζονται με τις 
φορολογικές αρχές».

Σε συνέχεια της πρόσκλησης της Εθνικής 
Αρχής Διαφάνειας, η ΣΟΛ Crowe είχε τη 
χαρά και την τιμή να συμμετέχει με την 
κα Ειρήνη Παπαδοπούλου, (CPA, CFE, 
MBA), Audit Partner, Risk Management 
Director στο διαδικτυακό σεμινάριο με 
θέμα Λογιστικά Συστήματα & Πρότυπα 
Δημοσίου Τομέα: Εφαρμοζόμενες 
πολιτικές και νέες τάσεις. Μαζί με 
τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας, κ. Άγγελο Μπίνη, η κα 
Ειρήνη Παπαδοπούλου αναφέρθηκε στη 

μετάβαση από το δημόσιο λογιστικό στο 
διπλογραφικό σύστημα, τις διαφορές 
ανάμεσα στα δύο συστήματα καθώς και 
στις ανάγκες που καλούνται να καλύψουν 
τα διεθνή λογιστικά πρότυπα δημοσίου 
τομέα και ο τρόπος μετάβασης σε αυτά. 
Το σεμινάριο έγινε με πρωτοβουλία του 
Διοικητή της Ε.Α.Δ, στο πλαίσιο του 
προγράμματος επιμόρφωσης στελεχών 
των φορέων που εποπτεύονται από την 
Ε.Α.Δ. 

Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα 
myDATA από την Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων έρχεται για να 
εισάγει την εφαρμογή και τήρηση 
των Ηλεκτρονικών Βιβλίων στην 
καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Οι 
στόχοι που μπορούν να επιτευχθούν είναι 
πολλαπλοί και συνοψίζονται κυρίως στην 
ενίσχυση της διαφάνειας, στην επιτάχυνση 
των επιστροφών φόρων στις συνεπείς 
επιχειρήσεις, στην αυτοματοποίηση των 

διαδικασιών συμπλήρωσης και υποβολής 
δηλώσεων, αλλά και στην κατάργηση 
των συγκεντρωτικών καταστάσεων 
προμηθευτών και πελατών ώστε να γίνει 
εφικτός ο περιορισμός του διαχειριστικού 
κόστους για τις επιχειρήσεις. Η νέα 
υπηρεσία ΜyData είναι μια ευκαιρία 
για την ψηφιακή αναβάθμιση των 
οικονομικών μονάδων τόσο του Δημοσίου 
όσο και του Ιδιωτικού τομέα.

Μια γενική επισκόπηση για την αναζήτηση 
και ανάπτυξη ευκαιριών διείσδυσης σε 
χώρες της Κεντρικής, Ανατολικής και 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρουσιάζουν 
τα μέλη του παγκόσμιου δικτύου της 
Crowe με στόχο να παρέχουν σχετικές 
πληροφορίες και δεδομένα που δύναται 
να αξιοποιηθούν από τις εταιρείες που 
εξετάζουν την επέκτασή τους στις 
παραπάνω περιοχές, είτε μέσω των 
θυγατρικών τους είτε των μητρικών 
οντοτήτων τους στις διεθνείς αγορές.  
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στους 
οδηγούς των «Doing Business in CEE/
SEE»  παρουσιάζουν αναλυτικές και 
χρήσιμες κατευθύνσεις ακόμη και για 
τα στελέχη που εξετάζουν την μόνιμη ή 
προσωρινή τους εργασιακή μετάβαση 
σε αυτές τις χώρες, ενώ ταυτόχρονα 
περιλαμβάνουν

και υλικό σχετικά με τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες και τα φορολογικά 
θέματα όπως εξελίσσονται στις χώρες 
της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της 
Κροατίας, της Τσεχίας, της Ελλάδας, 
της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, της 
Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Ρωσίας, 
της Σερβίας, της Σλοβακίας, της 
Σλοβενίας και της Ουκρανίας.

* Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες 
που περιλαμβάνονται στους οδηγούς 
θεωρούνται έγκυρες και αξιόπιστες 
μέχρι και την 1η Ιανουαρίου 2020. 
Ωστόσο, γενικές δημοσιεύσεις αυτού 
αυτής της μορφής δεν προορίζονται για 
επαγγελματική και νομική καθοδήγηση 
και σε καμία περίπτωση δεν τις 
υποκαθιστούν.

Η πανδημία συνεχίζει να επηρεάζει 
κάθε πτυχή της ζωής των ανθρώπων 
παγκοσμίως όμως ταυτόχρονα έχει 
προσελκύσει έντονα το ενδιαφέρον 
για τον ήδη αναπτυσσόμενο κλάδο 
της υγείας και της ευεξίας. Τόσο οι 
υπηρεσίες υγείας όσο και η προληπτική 
ιατρική βρίσκουν πλέον περισσότερο 
από ποτέ την ανταπόκριση των 
ανθρώπων. Σήμερα, η έννοια της ευεξίας 
και του ιατρικού τουρισμού, κατά 
καιρούς, αλληλοσυνδέεται. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα εμφανές σε ολοκληρωμένους 
προορισμούς ευεξίας οι οποίοι 

προσφέρουν τόσο ιατρικές όσο και 
ολιστικές μεθόδους θεραπείας. Αυτή η 
εργασία αποσκοπεί στην αποσαφήνιση 
των διαφορών μεταξύ ιατρικού 
τουρισμού και τουρισμού ευεξίας, στην 
ανάδειξη των βασικών χαρακτηριστικών 
της πλατφόρμας υπηρεσιών των 
ολοκληρωμένων προορισμών ευεξίας 
που ενσωματώνουν θεραπείες και 
υπηρεσίες και από τις δύο βιομηχανίες 
καθώς και στην παροχή βέλτιστων 
πρακτικών που μπορούν να συμβάλλουν 
στην επιτυχημένη λειτουργία τέτοιων 
εγκαταστάσεων.

Global Mobility Provider αναδείχθηκε η Crowe UK στα Global Payroll Awards 2020 
που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο και διοργανώθηκαν από τον Global 
Payroll Association (GPA). H διάκριση της Crowe UK επιβεβαιώνει την αριστεία και την 
αξιοπιστία των υπηρεσιών μισθοδοσίας που αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα 
η βράβευσή της έρχεται σε μια στιγμή όπου η ομάδα Crowe Global Mobility Services 
(GMS) συνεχίζει να αναπτύσσεται ταχύτατα υποστηρίζοντας χιλιάδες εργαζομένους 
παγκοσμίως. Η βράβευση αυτή έρχεται σε συνέχεια της πολύ σημαντικής διάκρισή της 
στα EMMA, όπου η Crowe UK ανακηρύχθηκε EMEA Tax Provider of the Year. 

*Η Horwath HTL, η κορυφαία συμβουλευτική εταιρεία παγκοσμίως με εξειδίκευση στον 
τουριστικό και ξενοδοχειακό κλάδο, δραστηριοποιείται  στην Ελλάδα μέσω του δικτύου 
της ΣΟΛ Crowe.
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