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Καθώς οι αλλαγές στην νομοθεσία είναι ραγδαίες
τόσο σε τοπικό όσο και παγκόσμιο επίπεδο, μόνο οι
οικονομικές μονάδες που έχουν συγκεκριμένο πλάνο
στρατηγικής διαχείρισης τωv φόρων ελπίζουν να μην
υποστούν τις συνέπειες της παγκόσμιας ύφεσης.
Επίσης θα πρέπει να
υπηρετεί την στρατηγική
ανάπτυξη της εταιρίας και
να προβλέπει τις
μελλοντικές της ανάγκες,
αξιοποιώντας με τον πλέον
αποδοτικό τρόπο τις
ευκαιρίες προς όφελος της
επιχείρησης.

Γιατί E.F.M.

Η επαγγελματική φορολογική
διαχείριση συνεπάγεται προσεκτικό
έλεγχο κάθε εταιρικής συναλλαγής
και προσδιορισμό των φορολογικών
συνεπειών και ειδικά στα πρώτα
επιχειρηματικά στάδια μιας
επένδυσης.

Παρέχουμε έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση,
υπεύθυνα, με εχεμύθεια και λογικό κόστος από το άρτια φορολογικό
μας τμήμα που είναι στελεχωμένο με φοροτέχνες, λογιστές και
δικηγόρους, ορισμένοι εκ των οποίων διαθέτουν πολυετή εμπειρία
στο συγκεκριμένο αντικείμενο έχοντας πελάτες τόσο μεγάλες
Ελληνικές όσο και Πολυεθνικές Εταιρείες.

Σκοπός του φορολογικού σχεδιασμού ως επί μέρος τμήματος της συνολικής
επιχειρηματικής στρατηγικής μιας οικονομικής μονάδος είναι να αποφεύγονται οι
φορολογικοί κίνδυνοι και να λαμβάνεται η μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια από τις
φορολογικές προοπτικές, εντός πάντα των ορίων των νόμων που ισχύουν
λαμβάνοντας όμως τις ιδιαιτερότητες – στόχους της κάθε επιχείρησης.
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Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι
ακόλουθες:
Οργάνωση σεµιναρίων επί
φορολογικών θεµάτων για την
εκπαίδευση του προσωπικού που
στελεχώνει τα λογιστήρια των
πελατών µας.

Φορολογία εισοδήματος νομικών
προσώπων και οντοτήτων
(Ελληνικό Δίκαιο, Συμβάσεις
Αποφυγής Διπλής Φορολογίας,
Ευρωπαϊκό Δίκαιο).

Υπηρεσίες επιστροφής ΦΠΑ.
Transfer Pricing, προετοιμασία και
επικαιροποίηση φακέλων
τεκμηρίωσης ενδοομιλικών
συναλλαγών.

Φορολογικό διαγνωστικό έλεγχο
της εταιρείας σας (Tax Due
Diligence).

Υποστήριξη κατά τη διενέργεια
φορολογικών ελέγχων και
εκπροσώπηση ενώπιον των
φορολογικών αρχών.
Φορολογικός Σχεδιασμός και
Στρατηγική ανάπτυξης της
επιχείρησης.

Φορολογία Μεταβιβάσεως
Ακινήτων – Κληρονομιών –
Δωρεών.
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας –
Φορολογία Χαρτοσήμου.
Αξιοποίηση των φορολογικών
ευεργετημάτων που παρέχουν οι
αναπτυξιακοί νόμοι.

Φορολογία ναυτιλιακών εταιρειών.
Σύνταξη οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα
Ε.Λ.Π. ή τα Δ.Λ.Π.
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