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Δίνουμε ΛΥΣΕΙΣ
στα προβλήματα του
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

www.etairikiaxia.gr 



Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ, από την ίδρυσή της το 2004, 
στηριζόμενη στην εμπειρία και το επιστημονικό 
υπόβαθρο των ιδρυτικών της στελεχών και 
συνεργατών, δραστηριοποιείται στην παροχή 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών συμβούλου σε 
θέματα λογιστικής, φορολογικής, οικονομικής, 
οργανωτικής και τεχνολογικής υποστήριξης. 

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ μέσω ενός ευρύτατου φάσματος 
υπηρεσιών δίνει λύσεις σε κάθε πρόβλημα του 
φορολογούμενου, ανεξαρτήτως μεγέθους και 
πολυπλοκότητας του προβλήματος.

Διατηρώντας συνεχή ενημέρωση και επαφή με 
τις αλλαγές στη νομοθεσία και τις εξελίξεις στην 
οργάνωση και διοίκηση, συνθέτει λύσεις που 
οδηγούν τους πελάτες μας στην υπεροχή και στο 
βέλτιστο αποτέλεσμα.

Όραμα της εταιρείας μας είναι η εδραίωσή της ως 
δυναμικής, ευέλικτης και καινοτόμου, με κύριο 
στόχο την ενσωμάτωση των νέων εξελίξεων στα 
συστήματα οργάνωσης, διοίκησης και τη μετα-
τροπή τους σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής 
προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας.

Ποιοι είμαστε



• Πως μπορώ να μειώσω την φορολογική μου 
επιβάρυνση εντός των νομίμων ορίων;

• Με ποιους τρόπους μπορώ να υποβάλλω την 
Φορολογική Δήλωση μου εξοικονομώντας χρήμα 
και χρόνο;

• Πως μπορώ να δικαιολογήσω τεκμήρια αγοράς 
και διαβίωσης μειώνοντας την φορολογική μου 
επιβάρυνση;

• Πως μπορώ να έχω επιστροφή φόρου με καταλ-
λήλους χειρισμούς των εισοδημάτων και περιουσι-
ακών μου στοιχείων;

• Πως μπορώ να σχεδιάσω την απόκτηση περιουσι-
ακών στοιχείων και εισοδημάτων με την ελάχιστη 
φορολογική επιβάρυνση εντός των νομίμων ορίων;

• Πως μπορώ να αποφύγω τα λάθη στη φορολογία 
και την ταλαιπωρία ή τις κυρώσεις από αυτά τα 
λάθη;

• Πως μπορώ να ρυθμίσω φορολογικές εκκρεμό-
τητες με το μικρότερο δυνατό κόστος;

• Πως μπορώ να ελαχιστοποιήσω το κόστος του 
τραπεζικού δανεισμού επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα 
φορολογικό όφελος;

Απαντήσεις
στα ερωτήματα
που σας απασχολούν



Φορολογία εισοδήματος 

• Σύνταξη και έλεγχο φορολογικών δηλώσεων 
όλων των ειδών.  

• Συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία και 
έλεγχο των φορολογικών υποχρεώσεων.

• Φορολογικές συμβουλές για αποφυγή διπλής 
φορολογίας. 

Φορολογικός σχεδιασμός και επενδύσεις

• Φορολογία ακινήτου περιουσίας και φόρος 
μεταβίβασης ακινήτων.

• Φορολογικός σχεδιασμός  για επενδύσεις σε 
ακίνητα.

• Φορολογικός σχεδιασμός για μερίσματα τόκους 
και δικαιώματα.

• Φορολόγηση αμοιβών σε χρήμα ή είδος για την 
παροχή εργασίας και συντάξεων.  

• Πληροφόρηση ξένων επενδυτών για φορολογι-
κές υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν στην 
Ελλάδα.  

Ενδεικτικές
υπηρεσίες
που παρέχονται



Φορολογικοί έλεγχοι

• Παροχή συμβουλών σε περίπτωση φορολογικών 
ελέγχων και αποτίμηση φύλλων φορολογικών 
ελέγχων.

• Συνδρομή σε συμβιβασμούς και επαφές με τις 
φορολογικές αρχές.

• Εκτίμηση φορολογικών κινδύνων και πρόληψη 
φορολογικών διαφορών.

Τραπεζικός δανεισμός

• Ρυθμίσεις και αναχρηματοδότηση τραπεζικών 
δανείων. 

• Υποστήριξη μετατροπής βραχυπρόθεσμου δανει-
σμού σε μακροπρόθεσμο. 

• Υποστήριξη ρύθμισης ληξιπρόθεσμων τραπεζι-
κών δανείων. 

• Υποστήριξη κατά την επικοινωνία και διαπραγμά-
τευση με τις τράπεζες, με σκοπό την ελαχιστοποίη-
ση του κόστους του τραπεζικού δανεισμού. Εναλλα-
κτικοί τρόποι χρηματοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοι-
νωνήσετε μαζί μας ή να επισκεφτείτε την ιστοσελί-
δα μας  www.etairikiaxia.gr



ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 Κοσμά Αιτωλού 9, 151 25 Μαρούσι 
Τηλ.: 210 9625163
Fax: 210 6197783

Κιν:  6936-647211-10
email: e.a@etairikiaxia.gr
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www.etairikiaxia.gr 

Επικοινωνήσετε μαζί μας αναπτύσσοντας 
το πρόβλημα σας με email ή με Fax και θα 
σας απαντήσουμε χωρίς καμία επιβάρυν-
ση η δέσμευση από μέρους σας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβετε απάντηση να 

αναγράφετε το όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική 

διεύθυνση ή τηλέφωνο επικοινωνίας.


