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Οι σύνθετες φορολογικές εξελίξεις σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο επηρεάζουν σημαντικά 
τη σταθερότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η μεταβλητότητα των αγορών, η 
πολυπλοκότητα των φορολογικών ρυθμίσεων αλλά και το παγκόσμιο, πλέον, ενδιαφέρον 
επενδυτών διαμορφώνουν μια νέα φορολογική πολιτική.

Στη ΣΟΛ Crowe επενδύουμε σε λύσεις τεχνολογίας και επεξεργασίας νέων δεδομένων, 
αξιοποιώντας την εμπειρία των συμβούλων και το διεθνές δίκτυο συνεργατών μας, με 
στόχο το σχεδιασμό μιας αποδοτικότερης φορολογικής δομής, που επιτρέπει την καλύτερη 
κατανόηση των αναγκών των πελατών μας και ενθαρρύνει την ανάπτυξη της επιχείρησης.

www.solcrowe.gr
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Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Ο φορολογικός σχεδιασμός αποτελεί βασικό κομμάτι επιχειρηματικής 
στρατηγικής των επιχειρήσεων για την επίτευξη πλήρους φορολογικής 
συμμόρφωσης και την μείωση των κινδύνων. Οι συνεργάτες μας παρέχουν 
πελατοκεντρικές υπηρεσίες φορολογικής υποστήριξης, όπως: 
• Συμβουλές για τα φορολογικά θέματα των επιχειρήσεων
• Αποτελεσματικές και αποδοτικές φορολογικές στρατηγικές για καλύτερη 

φορολογική διαχείριση
• Έκθεση Φορολογικής Διάγνωσης για περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων
• Υποστήριξη και καθοδήγηση κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου
• Αποτελεσματικός και φορολογικά αποδοτικός 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

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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Έμμεσοι Φόροι 

Οι έμμεσοι φόροι (φόροι επί των πωλήσεων, τελωνειακοί δασμοί, Φ.Π.Α. 
κ.ά.) με τις συνεχείς τους τροποποιήσεις λόγω δημοσιονομικής πολιτικής 
και αποφάσεων της Ε.Ε. προσελκύουν 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 καθοδήγηση και τα 
απαραίτητα εργαλεία για την ορθή διαχείρισή τους, όπως:
• Αναγνώριση πιθανών κινδύνων και ευκαιριών 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 

ελέγχονται οι επιπτώσεις τους στα οικονομικά μεγέθη, το χαρτοφυλάκιο 
κινδύνων και την οργάνωση της εταιρείας

• Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και διαδικασιών
• Παροχή συμβουλών και στρατηγικός σχεδιασμός βέλτιστων πρακτικών 

με στόχο τον περιορισμό των κινδύνων και του κόστους από έμμεσους 
φόρους

• Παροχή συμβουλών σχετικά με τις εσωτερικές 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



Φορολογική Συμμόρφωση 

Το ευμετάβλητο των φορολογικών νόμων και κανόνων καθιστά την πλήρως 
ενημερωμένη φορολογική συμμόρφωση μια πολυσύνθετη και απαιτητική 
διαδικασία. Το τμήμα μας σας παρέχει σωστό προγραμματισμό 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 δραστηριοτήτων 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 φορολογικού ελέγχου στο τέλος του 

οικονομικού έτους και σε τυχόν διενέξεις
• Άμεση πρόσβαση σε πληροφόρηση τρέχουσα και αξιόπιστη

5

Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός 

Η μείωση του παγκόσμιου φορολογικού συντελεστή των σημερινών 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διεθνή κλίμακα είναι ζωτικής 
σημασίας για την επιτυχία τους. Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσεγγίζουν 
τον φορολογικό 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 φορολογικοί μας σύμβουλοι 
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 αποδοτικές στρατηγικές σχετικά με τις 

εγχώριες και διεθνείς επενδύσεις, τόσο πριν όσο και μετά την συναλλαγή
• Ενημερώσεις για τις διεθνείς φορολογικές 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 θέματα, όπως η φορολογική 

εναρμόνιση με βάση το πλαίσιο της Ε.Ε..
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Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

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 προμηθευτή της ή με εταιρεία διαφορετικού αντικειμένου με στόχο την 
διαφοροποίηση των υπηρεσιών και των προϊόντων της και σε εξαγορά – 
φιλική ή εχθρική.
Τα στελέχη μας μεταξύ άλλων παρέχουν:
• Φορολογική και συμβουλευτική αξιολόγηση 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



7

Συμμόρφωση ζητημάτων ακίνητης περιουσίας 

Στην ασταθή αγορά του σήμερα, η βιώσιμη απόδοση των επενδύσεων 
ακίνητης περιουσίας καθίσταται μεγίστης σημασίας για τους πελάτες μας σε 
συνδυασμό με τον φορολογικό σχεδιασμό.
Το τμήμα μας ενδεικτικά παρέχει:
• Υπολογισμό φόρων ακίνητης περιουσίας
• Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων ακίνητης περιουσίας
• Υπολογισμό αντικειμενικής αξίας για αποτίμηση
• Υπολογισμό φορολογίας δωρεάς, κληρονομιάς και γονικής παροχής
• Σύνταξη και υποβολή ειδικών δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο
• Υποστήριξη σε φορολογικούς ελέγχους
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες για πράξεις μεταβίβασης ιδιοκτησίας
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον σχεδιασμό ακίνητης περιουσίας

Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Σήμερα, σε ένα παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον με συνεχείς αλλαγές, 
εταιρείες – κυρίως πολυεθνικές αλλά και μη – συναλλάσσονται καθημερινά με 
συνδεδεμένα με αυτές πρόσωπα. 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 τεκμηρίωσης αυξάνονται λόγω των ενδεχόμενων ποινών 
από τις ρυθμιστικές αρχές. Το τμήμα μας, που αποτελείται από φορολογικούς 
συμβούλους με πολυετή εμπειρία και συνεχή ενημέρωση όσον αφορά στις 
ενδοομιλικές 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 αξιολόγησης (benchmarking reports)
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Global Mobility
 
Η διασυνοριακή μετακίνηση εργαζομένων παρουσιάζει ιδιαίτερες προκλήσεις 
τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες. Δεδομένου 
του διασυνοριακού στοιχείου τα εμπλεκόμενα μέρη εκτίθενται τόσο στο 
φορολογικό σύστημα της χώρα υποδοχής όσο και σε αυτό της χώρας 
κατοικίας τους. Συνεπώς η σωστή κατανόηση του εθνικού φορολογικού 
Δικαίου, των διμερών Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και των 
Οδηγιών της ΕΕ είναι επιβεβλημένη για την ορθή δόμηση της μετακίνησης 
του εργαζομένου, τον εξορθολογισμό των φορολογικών υποχρεώσεων και τη 
σωστή τήρηση των κανόνων συμμόρφωσης. Η Crowe Ελλάδας διαθέτει την 
απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την ορθή διαχείριση και σχεδιασμό 
των διασυνοριακών φορολογικών υποχρεώσεων ώστε να υποστηρίξει τις 
εταιρείες και τους εργαζόμενους στην μετακίνησή τους είτε από το εξωτερικό 
προς την Ελλάδα είτε από την Ελλάδα προς το εξωτερικό.
 
Η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών αφορά:
• Φορολογικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την ανάδειξη ενδεχόμενων 

φορολογικών κινδύνων και κατανόηση των φορολογικών υποχρεώσεων
• Ενημέρωση και υποστήριξη αλλοδαπών εργαζομένων αναφορικά με τη 

φορολογική τους αντιμετώπιση
• Υπηρεσίες Φορολογικής Συμμόρφωσης
• Σχεδιασμός Πολιτικής Μετακίνησης Εργαζομένων

Contact Us:

Ιωάννης Γιαννόπουλος
Γενικός Διευθυντής & 

Επικεφαλής Φορολογικών Υπηρεσιών
ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική

igiannopoulos@solcrowe.gr 
210 7256904
694 4544275
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Η ΣΟΛ Crowe ιδρύθηκε το 1993 και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους μεγαλύτερους 
εθνικούς ελεγκτικούς οίκους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, προσφέροντας 
εξειδικευμένες ελεγκτικές, συμβουλευτικές και φορολογικές υπηρεσίες. 

Υπηρεσίες
Ελεγκτικές υπηρεσίες
Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων, 
Φορολογικό πιστοποιητικό, 
Έργα διασφάλισης & συναφών υπηρεσιών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων | 
Χρηματοοικονομική & Επιχειρησιακή 
Αναδιάρθρωση | Μελέτη Σκοπιμότητας & 
Βιωσιμότητας | Χάραξη Χρηματοοικονομικής 
Στρατηγικής | Αποτιμήσεις Εταιρειών και 
Περιουσιακών Στοιχείων | Υποστήριξη 
Εξαγορών & Συγχωνεύσεων | Άντληση 
Κεφαλαίων | Επενδυτική Διαμεσολάβηση

Φορολογικές Υπηρεσίες
Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 
| Έμμεσοι Φόροι | Φορολογική Συμμόρφωση 
| Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός | 
Συγχωνεύσεις & Εξαγορές | Συμμόρφωση 
Ζητημάτων Ακίνητης Περιουσίας | Τεκμηρίωση 
Ενδοομιλικών Συναλλαγών | Global Mobility

Υπηρεσίες Business Monitoring
Τήρηση Λογιστηρίου | Υλοποίηση 
Προϋπολογισμού & Σύγκριση με Απολογιστικά 
Δεδομένα | Υπολογισμός και Υπηρεσία 
Ελέγχου Μισθοδοσίας | Κοστολόγηση | 
Λειτουργικός Κύκλος | Διοικητικές Αναφορές 
| Ενάρξεις - Λήξεις - Μεταβολές Εταιρειών | 
Εφαρμογή ΔΠΧΑ και Ελληνικών Λογιστικών 
Προτύπων

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοίκησης
Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 
| Ανάπτυξη Συστήματος Μέτρησης 
Αποδοτικότητας | Ανασχεδιασμός 
Διαδικασιών, Αναδιοργάνωση, Διοίκηση 
Αλλαγών | Αναζήτηση Βέλτιστων Πρακτικών 
- Benchmarking | Τεχνική Υποστήριξη 
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων | Σχεδιασμός - 
Διοίκηση - Αξιολόγηση Προγραμμάτων - Έργων

Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων
Διαχείριση Κινδύνου Κεφαλαίων & 
Ρευστότητας | Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου 
| Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου | Υπηρεσίες 
Συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας Δεδομένων | Υπηρεσίες DPO

Υπηρεσίες Hotel, Tourism & Leisure (HTL)
Στρατηγική Συμβουλευτική | Σχεδιασμός 
& Ανάπτυξη Ξενοδοχειακών Μονάδων 
| Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, 
εσωτερικού ελέγχου και αποτιμήσεων | 
Ανάπτυξη και διαχείριση προορισμών και 
προϊόντων, διοίκησης έργων & επιχειρησιακής 
ετοιμότητας

Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού
Ανάπτυξη Ηγεσίας & Βιωματική Μάθηση | 
Αποτελεσματικότητα & Δέσμευση Ομάδας | 
Επιχειρησιακή Αποτελεσματικότητα

Υπηρεσίες Τεχνολογίας
Έλεγχος Πληροφοριακών Συστημάτων και 
Διασφάλιση (ΙΤ Audit & Assurance) | Υπηρεσίες 
Διαχείρισης Τεχνολογικών Κινδύνων (ΙΤ 
Advisory in RC) | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
Πληροφορικής για τη Διοίκηση (ΙΤ Advisory in MC)
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Η ΣΟΛ α.ε. και η ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε. είναι μέλη της Crowe Global, με έδρα την Ελβετία. Η κάθε εταιρεία μέλος της Crowe Global αποτελεί μία ξεχωριστή και ανεξάρτητη 
νομική οντότητα. Η ΣΟΛ α.ε. και η ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε. καθώς και οι θυγατρικές τους δεν είναι υπεύθυνες ή υπόχρεες για οποιεσδήποτε ενέργειες ή παραλείψεις της 
Crowe Global ή οποιουδήποτε άλλου μέλους της Crowe Global.
© 2022 ΣΟΛ Crowe ΑΕ

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί
Λογιστές Α.Ε.

Ελεγκτικές Υπηρεσίες
Φωκ. Νέγρη 3
112 57 Αθήνα
Τ: 210 8691100
F: 210 8617328 - 210 8618016
Ε: solcrowe@solcrowe.gr

ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Καρνεάδου 25-29
106 75 Αθήνα
Τ: 210 7256900
F: 210 7234583
Ε: advisory@solcrowe.gr


