
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΈΣ ΥΠΗΡΈΣΙΈΣ
Αποφεύγοντας επιπρόσθετα κόστη και εξοικονομώντας χρόνο κατά τον 
φορολογικό σχεδιασμό



ΕΝΑΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ   

Με το φορολογικό περιβάλλον να παραμένει πολύπλοκο 
και διάφορες ρυθμιστικές αλλαγές να εμφανίζονται 
αρκετά συχνά, δημιουργείται μια απαιτητική κατάσταση 
για επιχειρήσεις και ιδιώτες. 

Υπάρχουν φορολογικές επιπτώσεις για κάθε 
δραστηριότητα που πραγματοποιείται τόσο σε εταιρικό 
επίπεδο, ανεξάρτητα της δικαιοδοσίας όπου ασκούνται 
οι δραστηριότητες, όσο και σε ατομικό. 

Η ανάγκη για ασφάλεια και βεβαιότητα στις αποφάσεις 
που λαμβάνονται σήμερα και καθορίζουν το μέλλον, 
επιβάλλει τον ορθολογικό φορολογικό σχεδιασμό με 
σκοπό την ελαχιστοποίηση των φορολογικών κινδύνων 
και επιβαρύνσεων. Συνεπώς είναι απαραίτητο να έχετε 
υποστήριξη και να λαμβάνετε αξιόπιστες συμβουλές από 
έμπειρους φορολογικούς συμβούλους.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ 
ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ
Οι ολοκληρωμένες φορολογικές υπηρεσίες μας έχουν 
σκοπό να σας βοηθήσουν να αναπτυχθείτε λαμβάνοντας 
υπόψη όλο το φάσμα της φορολογίας και περιλαμβάνουν:

Τα οφέλη

Οι φορολογικές υπηρεσίες που παρέχουμε εξασφαλίζουν:

•    Την αποφυγή επιπρόσθετου κόστους καθώς ο 
φορολογούμενος, είτε πρόκειται για φυσικό ή για 
νομικό πρόσωπο, πληρώνει μόνο τον φόρο που του 
αναλογεί.

•    Την εξοικονόμηση χρόνου καθώς ο φορολογικός 
σχεδιασμός αποκτά συμπληρωματικό ρόλο στον 
στρατηγικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης και στην 
καθημερινότητα ενός ιδιώτη.

• Φορολογική συμμόρφωση

• Φορολογικός σχεδιασμός

• Θέματα ΦΠΑ

• Διεθνείς λύσεις

• Προληπτικοί έλεγχοι

• Έργοδοτικά θέματα

• Προστασία πλούτου

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ 
    
Μακροχρόνιες σχέσεις

Η παροχή εξατομικευμένων λύσεων και συμβουλών 
προαπαιτεί τη βαθιά κατανόηση των δεδομένων 
εταιρικών και ατομικών. Το χτίσιμο μακροχρόνιων 
σχέσεων με τους πελάτες μας, η προσωπική επαφή 
και ενασχόληση, αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη 
εμπιστοσύνης η οποία μας παρέχει την κατανόηση 
που χρειάζεται να έχουμε ώστε να μπορέσουμε να 
εξυπηρετήσουμε τις συγκεκριμένες ανάγκες μέσω της 
παροχής ολοκληρωμένων ποιοτικών υπηρεσιών. 

Τα στελέχη μας είναι πάντοτε διαθέσιμα να     
συζητήσουν μαζί σας τα φορολογικά σας θέματα,   
ώστε να έχετε πάντα τη γνώμη μας όποτε τη  
χρειάζεστε.

Εξατομικευμένες λύσεις

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι απαιτήσεις και τα προβλήματα 
του κάθε πελάτη είναι μοναδικά, γι’ αυτό το λόγο 
εστιάζουμε σε εξατομικευμένες λύσεις και συμβουλές 
αντί να υιοθετούμε ενιαίες ή «προκατασκευασμένες 
λύσεις».

Μπορούμε να δώσουμε εξειδικευμένες φορολογικές 
συμβουλές ανάλογα με τον κλάδο και τις ατομικές 
συνθήκες.

Ολοκληρωμένες συμβουλές

Το τμήμα μας απαρτίζεται από ειδικούς από όλους τους 
τομείς της φορολογίας όπως τη φορολογία φυσικών 
και νομικών προσώπων, ΦΠΑ, φόροι περιουσίας. Αυτό 
σημαίνει ότι μπορούμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες βεβαιώνοντας ότι όλη η πληροφόρηση που 
έχουμε πάρει από εσάς έχει αξιοποιηθεί σε βάθος.

Συνέχεια

Βασική προϋπόθεση για την παροχή υψηλού επιπέδου 
υπηρεσιών είναι να υπάρχει μία συνέχεια στην ομάδα 
που σας εξυπηρετεί, ώστε να διασφαλίζεται η κατανόηση 
των θεμάτων σας. 

Έκτιμούμε το αμοιβαίο όφελος από αυτή την συνέχεια 
καθώς κάνει τη σχέση πιο πολύτιμη όσο περνάει ο καιρός 
και την επιδιώκουμε ενεργά.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ MOORE GREECE

Η Moore Greece, ανεξάρτητο μέλος της Moore Global, είναι μια ελεγκτική και συμβουλευτική εταιρεία που 
εξειδικεύεται στον κλάδο της ναυτιλίας και άλλους κλάδους. Το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών μας καλύπτει υπηρεσίες 
ελέγχου και διασφάλισης, φορολογικές υπηρεσίες, υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης - διαχείρισης κινδύνων και 
συμμόρφωσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής, υπηρεσίες αγοραπωλησιών και λογιστικές υπηρεσίες, που 
προσφέρονται σε μεγάλες εταιρείες, οικογενειακές επιχειρήσεις και ιδιώτες.     

Με περισσότερους από 120 επαγγελματίες, βαθιά γνώση και βραβευμένα ιδιόκτητα εργαλεία, μπορούμε να 
βοηθήσουμε τους πελάτες να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και να μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία. Καθώς 
είμαστε η πρώτη διεθνής λογιστική εταιρεία στην Έλλάδα με περισσότερα από 55 χρόνια παρουσίας στην τοπική 
αγορά, παραμένουμε μια από τις πιο σημαντικές και αξιόπιστες εταιρείες στον κλάδο μας.

Η εταιρεία Ορκωτοί Έλεγκτές Μουρ Στήβενς Α.Έ (εφεξής “Moore Greece”)  είναι ανεξάρτητο μέλος της Moore Global Network Limited, εταιρείας που 
έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Τυπώνεται και δημοσιεύεται από την © Moore Stephens Chartered Accountants S.A. Οι 
πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτό το έγγραφο παρουσιάζονται ως γενική πληροφόρηση, δεν θα πρέπει να προορίζονται ούτε να ερμηνεύονται 
ως εναλλακτικός τρόπος ή υποκατάστατος επαγγελματικής συμβουλής και πιστεύουμε ότι είναι αληθής κατά το χρόνο της εκτύπωσης του. Καμία 
υπόσχεση ή εγγύηση δεν δίνεται ρητά ή σιωπηρά αναφορικά με την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητά του. Σε καμία περίπτωση η Moore 
Greece και όλοι οι εργαζόμενοί της δεν είναι υπεύθυνοι έναντι του αναγνώστη του εγγράφου για οποιεσδήποτε απώλειες, σφάλματα, αιτίες για άσκηση 
αγωγής (συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας) και ζημίες που υφίστανται οποιαδήποτε πρόσωπα εξαιτίας της χρήσης και/ή της έλλειψης ικανότητας  
χρήσης του εγγράφου αυτού ή της πληροφόρησης, των ενεργειών που έχουν αναληφθεί ή αποφευχθεί μέσω του εγγράφου αυτού.


