
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ

Η Δικηγορική Εταιρεία ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
παρέχει νομικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις από το 1958.
Τον Οκτώβριο του 2015 ξεκίνησα τη συνεργασία μου 
μαζί της και από τότε είμαι υπεύθυνος για τις φορολογι-
κές υπηρεσίες που παρέχουμε.
Αυτό που είναι πιο σημαντικό όμως είναι ότι: 
−Μέσω της συμπληρωματικής δομής μας αξιοποιούμε 
τη γνώση και την εμπειρία του καθενός μας για να ωφε-
λούμε τους πελάτες μας με ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε 
φορολογικά και άλλα νομικά θέματα
−Ως μικρό και εξειδικευμένο συμβουλευτικό γραφείο σε 
θέματα επιχειρήσεων, μεταδίδουμε στους πελάτες μας 
τη βεβαιότητα ότι είμαστε κοντά τους και ότι έχουμε τον 
έλεγχο των θεμάτων τους σε σχέση με τον πιο ενδεδειγ-
μένο χειρισμό τους.

Η δύναμη του γραφείου μας εντοπίζεται στις ικανότητες, 
εμπειρία και προσήλωση των ανθρώπων μας στην 
παροχή λύσεων που φέρνουν αξία στην επιχείρηση του 
πελάτη και ότι συνεργαζόμαστε μαζί του έως ότου αυτές 
εφαρμοστούν απρόσκοπτα. Οι άνθρωποί μας διαθέτουν 
εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις και εργάζονται σε 
ομάδες για τον χειρισμό όλων των φορολογικών και 
νομικών πτυχών της κάθε υπόθεσης.

Οι αξίες μας: ακεραιότητα, αξιοπιστία, ενσυναίσθηση και 
πάθος για αριστεία, καθοδηγούν την καθημερινή επαφή 
μεταξύ μας και με τους πελάτες μας. Χρησιμοποιούμε τις 
δεξιότητές μας για να διαρθρώσουμε τα παραδοτέα των 
υπηρεσιών μας με τη σαφήνεια που χρειάζεστε για να 
πάρετε τις αποφάσεις που εμπιστεύεστε.

Στις επόμενες σελίδες σας παρουσιάζουμε τις δυνατότη-
τες μας σε φορολογικές υπηρεσίες και την εμπειρία μας.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέ-
ον πληροφορία χρειαστείτε.



Το τοπίο στη φορολογία πότε άλλοτε δεν εμφάνιζε 
τόσες προκλήσεις όσες σήμερα: Η συζήτηση γύρω 
από τη δίκαιη κατανομή των φόρων οδήγησε διεθνείς 
οργανισμούς και εθνικές κυβερνήσεις στο να επανε-
ξετάσουν τους διεθνείς και εγχώριους κανόνες φορο-
λογίας και να καταστήσουν τη διεθνή συνεργασία για 
την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών πιο 
αποτελεσματική.

Στην Ελλάδα, οι φορολογούμενοι πασχίζουν να αντα-
ποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις και να συμμορφωθούν με απαιτητικό-
τερους κανόνες παροχής πληροφοριών. Ένα αναλυτι-
κό σύνολο κανόνων που θεσπίσθηκε για τον προσδι-
ορισμό της φορολογητέας βάσης συνδυάστηκε με 
την εισαγωγή νέων όρων, όπως: «Γενική διάταξη κατά 
της φοροαποφυγής», «ελεγχόμενες αλλοδαπές 
εταιρείες», «μεταφορά λειτουργιών», «επίπλαστη 
κατάσταση» και με πιο εκτενείς κανόνες τεκμηρίωσης 
ενδοομιλικών συναλλαγών. Εν τέλει όλοι αυτοί οι 
νέοι κανόνες καθιστούν την οικονομική και αποτελε-
σματική διαχείριση των φορολογικών κινδύνων μια 
πολύ πιο απαιτητική άσκηση.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαντικές φορολο-
γικές πρωτοβουλίες αρχίζουν να τίθενται σε εφαρμο-
γή ενώ μερικές άλλες προτάσεις νομοθετημάτων 
προβλέπεται να τύχουν σύντομα της συμφωνίας των 
Κρατών-Μελών. Ειδικότερα, πρόκειται για πρωτοβου-
λίες  που αποσκοπούν στην διεύρυνση των πληροφο-
ριών που θα ανταλλάσσονται αυτόματα, για τους 
φορολογουμένους και για συνδεδεμένες επιχειρή-
σεις τους και στην καταπολέμηση της φοροαποφυ-
γής. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι εναρμονισμένες με 
αντίστοιχες δράσεις του Ο.Ο.Σ.Α. για την αντιμετώπι-
ση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της 
μεταφοράς κερδών, μέσω της ενίσχυσης της συνοχής  
και της διαφάνειας στο παγκόσμιο φορολογικό 
σύστημα και της ανάδειξης της σημασίας του τόπου 
της  γενεσιουργού δραστηριότητας της κάθε προστι-
θέμενης αξίας ως καθοριστικού παράγοντα κατανο-
μής του δικαιώματος στη φορολογία. Το 2017 αναμέ-
νεται ότι οι Φορολογικές Αρχές θα αποκτήσουν 
πρόσβαση σε πληροφορίες για τον φορολογούμενο 
και το εισόδημά του από χρηματοοικονομικά μέσα 
και τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών καθώς και 
πληροφορίες γύρω από την φορολογική μεταχείριση 
των πολυεθνικών επιχειρήσεων, που είναι διαθέσιμες 

σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Σταδιακά παρόμοια 
πληροφόρηση θα αρχίσει να ανταλλάσσεται και με 
τρίτες χώρες. Συνεπώς, οι φορολογούμενοι-φυσικά 
και νομικά πρόσωπα και οντότητες- θα πρέπει να 
αρχίσουν να λαμβάνουν υπόψη τους ότι οι εθνικές 
φορολογικές διοικήσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
Ελλάδας, θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν κριτήρια 
ανάλυσης κινδύνου και επιλογής υποθέσεων για 
έλεγχο έχοντας μπροστά τους για αξιολόγηση μια 
ευρύτερη εικόνα από ό,τι ίσχυε ως τώρα.
Εν όψει των νέων αυτών δεδομένων, η έγκαιρη συζή-
τηση των επιπτώσεων των μεταρρυθμίσεων στο 
επιχειρησιακό σας μοντέλο και η ανάγκη ευθυγράμμι-
σης της επιχειρησιακής σας οργάνωσης με μια αποτε-
λεσματική φορολογική στρατηγική είναι πιο επίκαιρη 
από ποτέ. 
Παρακάτω σας παρέχουμε μια περιγραφή των δυνα-
τοτήτων των υπηρεσιών μας και πώς αυτές μπορούν 
να δέσουν με τις ανάγκες σας.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε το πως 
απαντάμε στις ανάγκες σας για φορολογικές συμβουλές 
και υποστήριξη.
Οι υπηρεσίες μας είναι δομημένες έτσι ώστε
να καλύπτουν τις ανάγκες σας. Ειδικότερα:
−Είτε χρειάζεστε φορολογικές συμβουλές και υποστήριξη 
στις τρέχουσες  λογιστικές και φορολογικές λειτουργίες, 
−είτε μια φορολογική γνωμοδότηση στις διασυνοριακές 
επενδύσεις και συναλλαγές σας, συμπεριλαμβανομέ-
νων  θεμάτων ενδοομιλικών χρεώσεων,
−είτε ζητάτε απαντήσεις για το πώς να διαρθρώσετε 
νομικά την αποστολή στελεχών επιχειρήσεων από και 
προς το εξωτερικό και να διασφαλίσετε τη φορολογική 
τους συμμόρφωση, 
−είτε υποστήριξη σε μια εταιρική ή οργανωτική αναδιάρ-
θρωση ή στη διάρθρωση μιας σχεδιαζόμενης εξαγοράς, 
−είτε  τη συνδρομή ειδικού σε θέματα περιουσιακού και 
κληρονομικού σχεδιασμού, 
−είτε τέλος υποστήριξη σε έναν φορολογικό έλεγχο και 
εκπροσώπηση στα διοικητικά δικαστήρια, 
διαθέτουμε τις ικανότητες και την εμπειρία για να σας 
παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες.

Η εκτεταμένη εμπειρία μας και η βαθιά μας γνώση των 
κανόνων διεθνούς φορολογίας και του Ελληνικού 
φορολογικού συστήματος συνδυάζονται αποδοτικά για 
τον πελάτη με την μακρόχρονη εμπειρία της Δικηγορι-
κής Εταιρείας Καραγεωργίου & Συνεργάτες στα πεδία 
του εμπορικού και εταιρικού δικαίου και σε κλάδους 
επιχειρήσεων με ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο, όπως τις 
φαρμακευτικές, τις εταιρείες ενέργειας και τις εταιρείες 
τηλεπικοινωνιών. Έτσι, δεν παρέχουμε μόνο σαφήνεια 
για το πώς να λειτουργείτε σε ένα μεταβαλλόμενο 
φορολογικό περιβάλλον, αλλά και το όφελος των 
ολοκληρωμένων φορολογικών και νομικών υπηρεσιών. 
Και αυτό το πράττουμε, ανεξάρτητα από το ποιος είναι 
ο ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας σας ή του ομίλου σας. 
Πράγματι, με το να είμαστε ένα ανεξάρτητο γραφείο 
δικηγόρων-συμβούλων δεν υπαγόμαστε στους αυστη-
ρούς κανόνες ανεξαρτησίας των ελεγκτικών εταιρειών 
σχετικά με το ποιοί πελάτες μπορούν να λαμβάνουν 
φορολογικές ή νομικές υπηρεσίες ή και  υπηρεσίες 
εκπροσώπησης στα δικαστήρια. Δεσμευόμαστε μόνο 
από τους κανόνες δεοντολογίας και άσκησης του 
δικηγορικού επαγγέλματος, συμπεριλαμβανομένων 
των κανόνων κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήμα-
τος, κατά της δωροδοκίας και από την συναίσθηση της 
κοινωνικής μας ευθύνης.

Επιγραμματικά, τα πλεονεκτήματα που θα αντλήτε από 
τη συνεργασία σας μαζί μας, ως ο φορολογικός σας  
σύμβουλος, είναι τα εξής:

• Ο ενεργός ρόλος του επικεφαλής των φορολογικών
 υπηρεσιών μας στην άρτια εκτέλεση του
 ανατιθέμενου κάθε φορά έργου
• Τα 20 χρόνια εμπειρίας ως φορολογικός σύμβουλος
• Τα περισσότερα από 25 χρόνια συσσωρευμένης γνώσης
 του Ελληνικού και διεθνούς φορολογικού δικαίου
• Η διεθνής αντίληψη των θεμάτων, που υποστηρίζεται
 και από τη διανυθείσα διεθνή καριέρα σε μεγάλη
 ελεγκτική εταιρεία
• Ο επιχειρηματικός τρόπος σκέψης, που καλλιεργήθηκε
 από την μακρόχρονη θητεία σε ηγετικές θέσεις εταιρειών
• Το μεγάλο εύρος  των φορολογικών θεμάτων που
 έχουμε αντιμετωπίσει και των  κλάδων επιχειρήσεων
 με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί
• Η αξιοποίηση των παραπάνω εμπειριών μας για να
 εντοπίζουμε άμεσα των συνδυασμό ειδικοτήτων που
 απαιτούνται για σύνθετα έργα, για τα οποία απαιτείται
 η σύμπραξη συμβούλων, με παράλληλη μέριμνα για την
 αποδοτική για τον πελάτη συνεργασία μεταξύ μας
• Η συνεχής δέσμευσή μας για υψηλή ποιότητα.

Μπορούμε να σας παρέχουμε με οικονομικό τρόπο 
υπηρεσίες που έχουν αξία για σας, είτε όταν χρειάζεστε 
μια γνωμοδότηση σε ένα περίπλοκο φορολογικό θέμα, 
ως ο κύριος σύμβουλός σας ή στο πλαίσιο λήψης μιας 
δεύτερης, ανεξάρτητης, γνώμης, είτε όταν χρειάζεστε 
υποστήριξη στις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
συμμόρφωσης ή στη συμμόρφωση με τους κανόνες 
τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών, είτε όταν 
πρόκειται για την εκπροσώπησή σας σε μια φορολογική 
διαφορά, είτε για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που 
απεικονίζεται παρακάτω. Και μάλιστα αυτό το αποτέλε-
σμα το διασφαλίζουμε με το να παραμένουμε σε 
ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μαζί σας και με το να 
χρησιμοποιούμε τη γνώση μας και εμπειρία μας για να 
σας παρέχουμε την απάντηση που χρειάζεται και είναι 
η πιο σχετική με την κάθε περίσταση. Τίποτε περισσότε-
ρο και τίποτε λιγότερο.
Ακολουθούμε, όπου αυτό είναι πιο πρόσφορο για την 
οικονομία του έργου, μια προσέγγιση βήμα-βήμα. Καθ’ 
όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας μαζί σας, φροντί-
ζουμε να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τις προσδο-
κίες σας: Aξιολογώντας, βάσει της εμπειρίας μας,  το 
πόσο σχετικά και σημαίνοντα είναι τα ζητήματα που 
σας απασχολούν και προσδιορίζοντας εκείνα που 
έχουν πραγματική σημασία, οριοθετούμε μαζί σας το 
πεδίο της συνεργασίας μας, ενώ ήδη, έτσι, θα γνωρίζετε 
το ποιά θα είναι η αξία της για σας. Άλλωστε γνωρίζου-
με καλά πόσο σημαντική είναι η σαφήνεια για να λαμβά-
νετε αποφάσεις που εμπιστεύεστε και πόσο σημαντικό 
είναι να λαμβάνετε αυτή τη σαφήνεια έγκαιρα και 
οικονομικά.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αρχίζουμε με μια προσέγγιση
από τα πάνω προς τα κάτω
για να καταλάβουμε
την στρατηγική σε σχέση
με το επιχειρησιακό μοντέλο.
Με μια ανάλυση από τα κάτω
προς τα πάνω, ελέγχουμε τη
συμμόρφωση της υφιστάμενης
επιχειρησιακής οργάνωσης
και της σχεδιαζόμενης
μετεξέλιξής της
με το μεταβαλλόμενο
φορολογικό περιβάλλον
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ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Φορολογικός
σχεδιασμός

για διασυνοριακές
δραστηριότητες/

συναλλαγές

Φορολογικός
σχεδιασμός
για διεθνείς
αποστολές
στελεχών

Συμβουλή για
την φορολογικά
προσφορότερη
οργάνωσή τους

Συμβουλή για
την εφαρμογή

της πιο
κατάλληλης

δομής

Σχεδιασμός
και υλοποίηση
της πολιτικής
ενδοομιλικών

χρεώσεων του Ομίλου

Καθοδήγηση στη
διαμόρφωση του
περιεχομένου της

και υποστήριξη
στην εφαρμογή της   

Επισκόπηση
διαδικασιών
και σχέσεων
και σύνταξη

σχετικού
εγχειριδίου

Διαχείριση των
φορολογικών κινδύνων

από αλλαγές στο
επιχειρησιακό

μοντέλο    

Διάρθρωση της
εξαγοράς και της

χρηματοδότησής της

Συμβουλές και
υποστήριξη στην
υλοποίησή τους

με τον φορολογικά
πιο ενδεδειγμένο

τρόπο

Ανθεκτικότητα του
επιχειρησιακού

μοντέλου σε
φορολογικούς

κινδύνους

Ενημέρωση για
την επίπτωση
φορολογικών
αλλαγών στις

δραστηριότητές μου

Εξατομικευμένα
ενημερωτικά

κείμενα με
ανάλυση

των επιπτώσεων

Συμβουλή για
τον τρόπο

διάρθρωσής τους

Προετοιμασία και
διαχείριση της

διαδικασίας
προέγκρισης
μεθοδολογίας

ενδοομιλικής τιμολόγησης
(APA)

Συμβουλή για το τι να
ληφθεί εκ των προτέρων
υπόψη και συντονισμός

της συγκέντρωσης
των απαιτούμενων

στοιχείων και
της διαδικασίας

Υποστήριξη σε
φορολογικό
έλεγχο και

εκπροσώπηση
στα δικαστήρια

Συντονισμός της
επικοινωνίας,

αξιολόγηση των
ευρημάτων του

ελέγχου και διαχείριση
της προσφυγής

Σχεδιασμός για
περιουσιακά και

κληρονομικά θέματα

Διαχείριση
φορολογικών

κινδύνων
σχετικών με

δικαιολόγηση
περιουσιακών στοιχείων

Συμβουλές για
τον φορολογικά
προσφορότερο

σχεδιασμό
και υποστήριξη
στην υλοποίηση

Συμβουλή και
παρακολούθηση

για τον
περιορισμό

των κινδύνων

Προσδιορισμός
φορολογικών

κινδύνων
τρέχουσας
οργάνωσης

και διαχείριση αυτών

Διαγνωστικός
φορολογικός

έλεγχος
με προτάσεις

Βελτίωση
του χειρισμού

θεμάτων ενδοομιλικών
συναλλαγών από

το προσωπικό

Σεμινάρια
προσαρμοσμένα
στις ανάγκες σας
με υποστήριξη

στα θέματά τους

Συμμόρφωση με
τους κανόνες
τεκμηρίωσης
ενδοομιλικών
συναλλαγών

Υποστήριξη στη
διαμόρφωση

του κατάλληλου
φακέλου

τεκμηρίωσης

οι ανάγκες σας

οι υπηρεσίες μας
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Για περισσότερες πληροφορίες,
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον:

Αλέξανδρο Καρακίτη
2107221021

karakitis.a@kalaw.gr

Στη Βουλγαρία:
- Υπηρεσίες φορολογικής επισκόπησης για 
λογαριασμό του πωλητή εταιρείας σταθερής 
τηλεφωνίας
- Υπηρεσίες σχεδιασμού της διάρθρωσης εξαγο-
ράς και επισκόπησης της εταιρείας στόχου, για 
λογαριασμό αγοραστών- επενδυτικών funds ή 
εταιρειών του ίδιου κλάδου, σε σχέση με εται-
ρείες που ανήκαν σε κλάδους όπως συνδρομη-
τική τηλεόραση, καταναλωτικά αγαθά, μεταποί-
ηση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανάπτυξη 
ακινήτων και διανομή φαρμάκων
- Φορολογικός σχεδιασμός και υλοποίηση της 
οργάνωσης δραστηριοτήτων στον χώρο της 
ανάπτυξης ακινήτων
- Φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 
σχέση με την κατασκευή και εκμετάλλευση 
εμπορικού κέντρου
- Αξιολόγηση και διαχείριση των φορολογικών 
κινδύνων για μια εταιρεία του κλάδου μεταποίησης

Στην Αλβανία:
- Διαπραγμάτευση της φορολογικής ρήτρας της 
οικείας Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας για 
ένα περιφερειακό έργο κατασκευής αγωγού 
φυσικού αερίου και αξιολόγηση της επίδρασής 
της στην φορολογική μεταχείριση της δρασηρι-
ότητας στην Αλβανία σε σχέση με το ισχύον 
κανονιστικό πλαίσιο
- Υποστήριξη στη φορολογική διαφορά με τις 
φορολογικές αρχές εταιρείας εξόρυξης πετρελαίου

- Υπηρεσίες φορολογικής επισκόπησης και 
διάρθρωσης της εξαγοράς για λογαριασμό 
επενδυτικών κεφαλαίων σε σχέση με την επιχει-
ρηθείσα ιδιωτικοποίηση της εταιρείας εκμετάλ-
λευσης πετρελαιοπηγών της Αλβανίας
- Υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού για τον 
τερματισμό των δραστηριοτήτων στη χώρα 
εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών
- Διαγνωστικός φορολογικός έλεγχος για εται-
ρεία κινητής τηλεφωνίας
- Υπηρεσίες τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών 
συναλλαγών εταιρειών από τους κλάδους τηλε-
πικοινωνιών,τραπεζών, υπηρεσιών εξόρυξης 
πετρελαίου, εμπορίας

Στην Πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας:
- Υποστήριξη στην φορολογική διαφορά με το 
δημόσιο εταιρείας του κλάδου καταναλωτικών 
προϊόντων

Στο Κόσοβο:
- Υπηρεσίες φορολογικής επισκόπησης και 
διάρθρωσης της εξαγοράς από επενδυτικό 
κεφάλαιο της εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας.

ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ο Αλέξανδρος Καρακίτης διαθέτει εκτενή 
φορολογική εμπειρία που προέρχεται από τις 
υπηρεσίες που έχει παράσχει σε πελάτες από 
διάφορους κλάδους, τόσο στην Ελλάδα όσο και 
σε άλλες χώρες της περιοχής των Βαλκανίων.
Ακολουθεί μια ενδεικτική απαρίθμηση
υπηρεσιών που παρήχε.

Στην Ελλάδα:
- Φορολογικές συμβουλές και υποστήριξη σε 
σχέση με την πώληση του καταναλωτικού 
κλάδου μιας επιχείρησης και απόσχισης του 
κλάδου παραγωγής της. Συμβουλή για τον 
φορολογικό σχεδιασμό σε σχέση με τη δομή 
του ομίλου για τις παραμένουσες δραστηριό-
τητες εκτός Ελλάδας και υλοποίηση του προτει-
νόμενου σχήματος, συντονίζοντας και τις αντί-
στοιχες υπηρεσίες συμβουλων από τις εμπλε-
κόμενες χώρες
- Σχεδιασμός και φορολογική και νομική 
υλοποίηση της αναδιοργάνωσης ομίλου ασφα-
λιστικών εταιρειών
- Διάφορα έργα για την αναδιάρθρωση του 
τοπικού επιχειρησιακού μοντέλου σε παραγω-
γή φασόν ή συμβολαιακή παραγωγή και σε 
διανομέα περιορισμένου ρίσκου για εταιρείες 
που ανήκουν στους κλάδους των καταναλωτι-
κών προϊόντων και των φαρμακευτικών εταιρει-
ών (σχεδιασμός και υλοποίηση της μετάβασης 
στο νέο μοντέλο λειτουργίας)
- Φορολογικές και νομικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σε παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών
- Υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού για τις 
διεθνείς δραστηριότητες ενός ομίλου εξόρυ-
ξης, διύλισης και εμπορίας πετρελαιοειδών και 
συντονισμός των υπηρεσιών των συμβούλων 
από τις εμπλεκόμενες χώρες
- Σχεδιασμός της δομής συμμετοχών και 
λειτουργίας επιχείρησης εμπορίας καλλυντι-
κών στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια και σχολια-
σμός των φορολογικών πτυχών της σχετικής 
συμφωνίας των μετόχων

- Συμβουλή για την διάρθρωση της εξαγοράς, 
από αγοραστές δραστηριοποιούμενους στους 
αντίστοιχους κλάδους, εταιρειών από κλάδους 
όπως χονδρεμπόριο, καταναλωτικά προϊόντα, 
φαρμακευτικές, ακίνητα
- Υπηρεσίες φορολογικής επισκόπησης για 
λογαριασμό αγοραστών εταιρειών σε κλάδους 
όπως τηλεπικοινωνίες, χονδρεμπόριο, κατανα-
λωτικά αγαθά
- Υποστήριξη κατά τη διαπραγμάτευση της Συμ-
φωνίας Φιλοξενούσας Χώρας για ένα διασυνο-
ριακό έργο κατασκευής αγωγού φυσικού 
αερίου και τις διαπραγματεύσεις για την πολυ-
μερή προέγκριση της μεθοδολογίας των συνα-
φών ενδοομιλικών χρεώσεων λειτουργίας του 
αγωγού 
- Διαγνωστικοί φορολογικοί έλεγχοι για διάφο-
ρες εταιρείες 
- Υπηρεσίες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλ-
λαγών για εταιρείες από κλάδους όπως φαρμα-
κευτικών προϊόντων, ενέργειας, χημικών, μετα-
ποίησης και logistics
- Υπηρεσίες χειρισμού των διαφορών με τον 
φορολογικό έλεγχο, όπου σε μια περίπτωση η 
κατάληξη ήταν, μέσω της επίκλησης νομολογί-
ας του Ευρωπαïκού Δικαστηρίου, να ανακληθεί 
ο αρχικός καταλογισμός φόρου ύψους 5 εκ. 
ευρώ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η κατάληξη 
ήταν η επιστροφή κσταβληθέντων φόρων και 
προσαυξήσεων μετά από ευνοϊκή απόφαση του 
δικαστηρίου
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