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ξεπερνά τα στενά όρια των φορολογικών ή λογιστικών υπηρεσιών!

Είτε πρόκειται για ατομική επιχείρηση είτε για πολυεθνική, αναλύουμε με ακρίβεια τις ανάγκες 
των συνεργατών μας και καταρτίζουμε ρεαλιστικά και εξατομικευμένα πλάνα δράσης, ώστε 
να επιτύχουμε μαζί τους στόχους που μας έχετε εμπιστευθεί.

Μπορεί να μην βρισκόμαστε «μέσα» στην εταιρεία σας, αλλά είμαστε ο πιο κοντινός σας 
συνεργάτης….
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Αμεσότητα Όταν κάτι μοιάζει με πρόβλημα, εμείς είμαστε εδώ για τις λύσεις

Άμεσα, έγκυρα και με την υποστήριξη των έμπειρων στελεχών της 
Global Advisory Tax Solutions.

Εξατομίκευση Το μέγεθος της εταιρείας δεν παίζει ρόλο.  Για εμάς, κάθε εταιρεία 
είναι ένας ζωντανός οργανισμός, που με την κατάλληλη 
εξατομικευμένη υποστήριξη μεγαλώνει και μεγαλουργεί!

Πρακτικότητα Σε ένα δύσκολο οικονομικά περιβάλλον, οι ρεαλιστικές προτάσεις 
και οι πρακτικές λύσεις είναι και πρέπει να είναι, το ζητούμενο για 
κάθε εταιρεία.

Εξέλιξη Η διαρκής ενημέρωση σχετικά με τις νέες διατάξεις, η προσαρμογή 
στα νέα δεδομένα και η εξέλιξη των στελεχών της Global Advisory 
Tax Solutions είναι βασικοί άξονες λειτουργίας της εταιρείας μας.
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Είμαστε οι υπερήφανοι αποδέκτες του Βραβείου «Όμιλος της Χρονιάς» για το 
2015 από το Διεθνές Λογιστικό Φόρουμ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το βραβείο επισκεφθείτε το 
http://gasolutions.gr/iab-award-2015



Φορολογικές

Λογιστικές

Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας
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Παρέχουμε υπηρεσίες φορολογικής υποστήριξης σε σταθερή βάση σε μερικές από τις 

μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας και για 3 έτη η εταιρεία μας ήταν ο 

αποκλειστικός φορολογικός σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. σε όλα τα αντικείμενα της 

φορολογίας.
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Φορολογικές Συμβουλές

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 

 Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών και Φυσικών Προσώπων

 Εκπεστέες Δαπάνες

 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 Έμμεση φορολογία (Φ.Π.Α., Χαρτόσημο, Φόρος Ασφαλίστρων)

Φορολογικά ευεργετήματα αναπτυξιακών νόμων

Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική (tax planning)

 Συγχωνεύσεις και Μετασχηματισμοί Επιχειρήσεων

Φορολογικές επιπτώσεις σχεδιασμού δανεισμού (π.χ. σύναψη ομολογιακών δανείων κλπ.)

 Επισκόπηση φορολογικών επιπτώσεων σκοπούμενων συμβάσεων

 Συνδρομή σε θέματα φορολογικής συμμόρφωσης

 Προετοιμασία, υποβολή και παρακολούθηση γραπτών αιτημάτων προς την ΑΑΔΕ

 Διμερείς Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

 Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών – Δηλωτέες Διασυνοριακές Ρυθμίσεις

(DAC 2, DAC 6)
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Φορολογικοί Έλεγχοι

 Συμβιβασμοί και Προσφυγές

 Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων

 Προτάσεις αντιμετώπισης φορολογικών προβλημάτων

 Υπολογισμός φορολογικής επιβάρυνσης

Φ.Π.Α.

 Εντοπισμός Παραβάσεων

 Επιμέλεια Επιστροφών

 Μείωση Κόστους Φ.Π.Α.

ΑΚΙΝΗΤΑ

 Δηλώσεις  Ακίνητης Περιουσίας

 Ε9 – ΕΝ.Φ.Ι.Α.

8



Transfer Pricing – Τεκμηρίωση Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών

 Προετοιμασία Φακέλου Τεκμηρίωσης

 Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών 

 Πρόστιμα/παραβάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών

Tax Due Diligence (TDD) 

Το Φορολογικό DD είναι η διερεύνηση των σημερινών και των μελλοντικών φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας.

Μπορεί να αποτελέσει ένα σκέλος ενός ευρύτερου due diligence που διεξάγεται σε εταιρικές συγχωνεύσεις και

εξαγορές, ενώ είναι απαραίτητο κατά την έγκριση τραπεζικού δανείου ή την αναδιάρθρωσή του. Με δεδομένο ότι η

φορολογική Διοίκηση αδυνατεί να διενεργεί φορολογικούς ελέγχους, το Tax DD από έναν ανεξάρτητο τρίτο, καθίσταται

πλέον απαραίτητο για τον εντοπισμό των πιθανών περιοχών κινδύνων, τόσο για την επιχείρηση ή ενδεχομένως και για

την τράπεζα σε περίπτωση δανειοδότησης.
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Για τους επιχειρηματίες, ανεξαρτήτως μεγέθους, που αντιλαμβάνονται τη σημασία ύπαρξης ενός αξιόπιστου και ευέλικτου
λογιστηρίου, η Global Advisory Tax Solutions αναλαμβάνει την πλήρη λογιστική υποστήριξη της επιχείρησής τους.

 Τήρηση λογιστικών βιβλίων στην έδρα μας ή στην έδρα της επιχείρησής σας.

Διάθεση προσωπικού για ενασχόληση με τις απαραίτητες εξωτερικές εργασίες.

Μηνιαίος επανέλεγχος των καταχωρίσεων των τιμολογίων, για την ακρίβεια των λογιστικών αποτελεσμάτων.

Υποβολή δηλώσεων ΦΜΥ και παρακρατούμενων φόρων.

 Υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων / αποκτήσεων.

Υποβολή των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων.

Μετασχηματισμοί / συγχωνεύσεις.

Εργασίες τέλους χρήσης, σύνταξη ισολογισμού και δηλώσεων εισοδήματος.

Συμβουλές σε θέματα λογιστικής.

Υπηρεσίες φορολογικού αντιπροσώπου.

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας.
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H Global Advisory Tax Solutions ΑΕ, μέλος του παγκόσμιου δικτύου της “DFK INTERNATIONAL”, διαθέτει ένα από τα αρτιότερα τμήματα 
Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας. 
Έχει πολυετές εμπειρικό υπόβαθρο συνεργασίας με μεγάλους οργανισμούς - Τράπεζες, προκειμένου να επιτευχθεί η νομική διαχείριση 
φακέλων NPL’S, καθώς και η μεταβίβαση μεγάλου όγκου εκπλειστηριασθέντων ακινήτων του χαρτοφυλακίου τους δίχως τεχνικές ή 
νομικές εκκρεμότητες.

Mε την αξιοποίηση των αναγνωρισμένων υπηρεσιών μας, επιτυγχάνεται :

Επιδίκαση απαιτήσεων δηλ. καταγγελία συμβάσεων, έκδοση Διαταγών Πληρωμής, Επιβολή κατάσχεσης, 

Πλειστηριασμός ακινήτων

Ταχύτερη διεκπεραίωση των τεχνικών και νομικών ενεργειών των χαρτοφυλακίων ακινήτων και της αγοραπωλησίας τους.

Άρτια εκτέλεση πλήρους σειράς νομικών, διαχειριστικών και τεχνικών ενεργειών.

Συνολική αντιμετώπιση για κάθε ακίνητο από πλευράς νομικών, τεχνικών και φορολογικών εκκρεμοτήτων που μπορεί να ανακύψουν.

Πολεοδομική τακτοποίηση αυθαιρεσιών.

Τήρηση των συμβατικών προθεσμιών.

Μείωση του κόστους.

Ασφαλή και έγκυρα συμβόλαια αγοραπωλησίας.
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Ειδικότερα η Global Advisory Solutions AE προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες 

είτε μεμονωμένα είτε ως  «πακέτο» υπηρεσιών :

Α. Υπηρεσίες Νομικο-Τεχνικής Ωρίμανσης Ακίνητης Περιουσίας.

Β. Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας.

Γ.  Εξειδικευμένες Φορολογικές Υπηρεσίες Ακινήτων.

Δ.  Υπηρεσίες σχετικά με την Προώθηση Πωλήσεων και τη Συμβολαιοποίηση.
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Α.  Υπηρεσίες σχετικά με τη Νομικο-Τεχνική Ωρίμανση Ακίνητης Περιουσίας 

I. Εισαγωγικά : 

Η GLOBAL ADVISORY TAX SOLUTIONS ΑΕ διαθέτει εξειδίκευση στο σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται προκειμένου ακίνητα που προέρχονται 
από αναγκαστικούς πλειστηριασμούς, να καταστούν κατάλληλα προς περαιτέρω διάθεση ( ενδεικτικά : πώληση, μίσθωση, τακτοποίηση αυθαιρεσιών, 
κλπ. ) εν γένει προαγωγή του πλαισίου νομικών ενεργειών για την εγκατάσταση του υπερθεματιστή σε αυτά.  Στο πλαίσιο αυτό, μεριμνά για το σύνολο 
των νομικών ενεργειών που αφορούν στην αποβολή του τέως ιδιοκτήτη και την εγκατάσταση του υπερθεματιστή, καθώς και στη διεκπεραίωση 
ζητημάτων μεσεγγυήσεων και ενδίκων μέσων ή ενεργών μισθώσεων.

II. Έλεγχος του «καλώς έχειν» των νομικών εγγράφων

Η εταιρεία μας μπορεί να παράσχει υπηρεσίες και να προχωρήσει στον έλεγχο των προσκομισθέντων φακέλων όσον αφορά στην πληρότητα των 
πιστοποιητικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης (συμβόλαιο αγοραπωλησίας) ακινήτου, ήτοι έλεγχο:

Της Κατακυρωτικής Έκθεσης ακινήτου και των τίτλων προκατόχου, εφόσον υπάρχουν στο αρχείο του υπερθεματιστή, υλοποιώντας κάθε ενέργεια σχετική με την 
αποβολή τέως ιδιοκτητών.

Των κτηματολογικών φύλλων, διαγραμμάτων και λοιπών βεβαιώσεων.

Των απαιτούμενων πιστοποιητικών υποθηκοφυλακείου.
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ΙΙΙ. Η διαδικασία της Νομικο-Τεχνικής Ωρίμανσης

Από πλευράς νομικής ωρίμανσης και τεχνικού έργου, η εταιρεία μας είναι σε θέση να παράσχει διαχείριση εις το διηνεκές, η 

οποία ενδεικτικά να εμπεριέχει τις μεταξύ άλλων ακόλουθες παραμέτρους:

1. Παραλαβή Περίληψης Κατακυρωτικής Εκθέσεως και πιστοποιητικών μεταγραφής.
2. Επίδοση εκτελεστού απογράφου προς αποβολή και εγκατάσταση του υπερθερμαστή.
3. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει με τους συνεργάτες της την όποια δικαστική εμπλοκή. 
4. Διαχείριση, διεκπεραίωση και ενημέρωση επί μισθωτικών αιτημάτων. 
5. Μεσεγγύηση κατόπιν αποβολών επί κινητών του τέως ιδιοκτήτη.
6. Προώθηση και σύναψη συμφωνητικών οικειοθελούς παράδοσης.
7. Πανελλαδικός συντονισμός επιμελητών και κλειθροποιών επί των αποβολών.
8. Μακροσκοπικές έρευνες μηχανικών και συνοπτικοί τεχνικοί έλεγχοι. 
9. Διαχείριση λογαριασμών κοινής ωφέλειας και κοινοχρήστων από τους τέως ιδιοκτήτες. 

10. Υποβολή νομικής βεβαίωσης κατά την περαίωση της φάσης ωρίμανσης.
11. Έναρξη των τακτοποιήσεων των επιμέρους τεχνικών αυθαιρεσιών. 

Τα στελέχη του Τμήματος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (REO) της GLOBAL ADVISORY TAX SOLUTIONS ΑΕ διαθέτουν την απαραίτητη 
εξοικείωση και τεχνογνωσία με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες THESIS, NEPTUNE, QUALCO, ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ, EDNE
και AROTRON, web-AROTRON, EDNE, καθώς και προσαρμοστικότητα σε κάθε παρεμφερή 
πλατφόρμα διαχειριστικών ενεργειών.
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Β. Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας.

Η GLOBAL ADVISORY TAX SOLUTIONS ΑΕ, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας GLOBAL FACILITY MANAGEMENT, παρέχει ένα εύρος 

υπηρεσιών που καλύπτουν κάθε πτυχή της διαχείρισης οποιασδήποτε εγκατάστασης, συνεργαζόμενη με εξειδικευμένα συνεργεία, 

προσφέροντας συνεχείς ποιοτικές υπηρεσίες, αναφέροντας μερικές από αυτές:

1. Τεχνική Υποστήριξη

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης εγκαταστάσεων κ.α.

Σχεδιασμό, μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, κατασκευή, συντήρηση, ανάπτυξη και παροχή πάσης φύσεως τεχνικών έργων του Δημοσίου    
και του ιδιωτικού τομέα, διοίκηση και διαχείριση τεχνικών έργων.

Οικοδομικές εργασίες, συντήρηση συστημάτων UPS, ανελκυστήρων (κυλιόμενων κλιμακίων), εγκατάσταση και συντήρηση κέντρου 
ελέγχου εισερχομένων (access control), συστήματα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας , συντήρηση BMS κλπ.

2. Υπηρεσίες Καθαρισμού

Πάσης φύσεως καθαρισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων κτιρίων κ.α., καθώς και των                                          
περιβαλλόντων χώρων.
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3. Εσωτερικές Κατασκευές

Μελέτη χώρων, εσωτερική δόμηση, χωροδικτύωση, υδραυλικές συντηρήσεις, ελαιοχρωματισμοί, στεγανοποιήσεις, τοποθέτηση 
υαλοπινάκων & υαλοπετασμάτων, τοποθετήσεις, συντηρήσεις & επισκευές δαπέδων.

4. Διαμόρφωση Χώρων Πρασίνου

Υπηρεσίες μελέτης & κατασκευής.

Υπηρεσίες αναδάσωσης, κηποτεχνικής, δενδροφύτευσης και διαμόρφωσης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων.

Υπηρεσίες συντήρησης: 

 Κλαδέματα

 Κούρεμα γκαζόν

 Ξεβοτάνισμα

 Λίπανση

 Ψεκασμοί φυτοπροστασίας

16



Γ. Εξειδικευμένες Φορολογικές Υπηρεσίες Ακινήτων 

Δηλώσεις Ακίνητης Περιουσίας Ε9 (καταχώρηση των στοιχείων των ακινήτων στη σχετική εφαρμογή του ΤΑΧΙSΝΕΤ - νέες εγγραφές, 
διαγραφές, διορθώσεις και συμπληρώσεις σε υφιστάμενες εγγραφές - γεωγραφικός εντοπισμός αγροτεμαχίων κ.λπ.).

Υπολογισμός του αναλογούντος ΕΝΦΙΑ.

Υπολογισμός αντικειμενικών αξιών και εξαγωγή φύλλων με βάση ειδικό πρόγραμμα (B- Logica).
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Δ. Υπηρεσίες σχετικά με την Προώθηση Πωλήσεων και τη Συμβολαιοποίηση

Ι. Προώθηση της πώλησης των ακινήτων

Η GLOBAL ADVISORY TAX SOLUTIONS ΑΕ, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ASSET INVESTMENT, μεριμνά  παράλληλα 

και για την προώθηση της πώλησης των προς ωρίμανση ακινήτων μέσω εξεύρεσης αγοραστών και μεσιτικής 

προώθησης κάθε σχετικού ενδιαφέροντος. 

ΙΙ. Υπηρεσίες μας στο πλαίσιο της Προώθησης Πωλήσεων ακινήτων :

Επικοινωνία με τους αγοραστές (επιβεβαίωση ενδιαφέροντος και τρόπου πληρωμής) και σύνταξη επιστολής κατακύρωσης μετά από 
ενδελεχή έλεγχο του ηλεκτρονικού φακέλου που τηρείται για το κάθε ακίνητο.

Έλεγχος από τη Νομική Υπηρεσία μας των απαιτούμενων νομικών εγγράφων.

Αποστολή στο συμβολαιογράφο των απαιτούμενων νομικών και τεχνικών εγγράφων για την προετοιμασία σχεδίου συμβολαίου με 
βάση και τα πρότυπα όρων των συμβολαίων οποιασδήποτε Τράπεζας.
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IΙΙ. Έκδοση Βεβαίωσης ΤΑΠ περί μη οφειλής:

Εντοπισμός Παροχής με επίσκεψη στο ακίνητο.

Επίσκεψη στη ΔΕΗ για ενημέρωση οφειλής της παροχής σε περίπτωση ηλεκτροδότησης ακινήτου ή σε διακοπή ηλεκτροδότησης, λήψη 
βεβαίωσης διακοπής από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Συμπλήρωση και αποστολή αίτησης σε κάθε Δήμο μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά..

Ενημέρωση για πληρωμή της οφειλής και ενημέρωση Δήμων για παραλαβή βεβαίωσης.

IV. Η τελική φάση της Συμβολαιοποίησης

Ενημέρωση συμβολαιογράφου για σύνταξη δηλώσεων ΦΜΑ και αποστολή προς υπογραφή.

Έλεγχος σχεδίου συμβολαίου ως προς τις περιγραφές, τους όρους, το τίμημα, τον τρόπο πληρωμής, τις τακτοποιήσεις, τους 
μοναδικούς αριθμούς των τακτοποιήσεων - ΠΕΑ.

Ενημέρωση της Νομικής Υπηρεσίας για την τελική έγκριση του σχεδίου Συμβολαίου.

Προετοιμασία φάκελου πώλησης και παράδοση των κλειδιών του ακινήτου και των στοιχείων παροχών.

Επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους στην υπογραφή του συμβολαίου πώλησης για τον                                         
καθορισμό της ημερομηνίας και ώρας υπογραφής καθώς και των τελευταίων λεπτομερειών.
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 Διαθέτουμε κύρος και αξιοπιστία και είμαστε μέλη του διεθνούς δικτύου DFK International, 7ου κατά σειρά 

παγκοσμίως συνδέσμου ανεξάρτητων λογιστικών και συμβουλευτικών εταιρειών, με παρουσία σε περισσότερες                     

από 93 χώρες και με προσωπικό που αριθμεί πάνω από 12.170 άτομα (www.dfk.com).
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Η εταιρεία μας διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο απαρτιζόμενο από έμπειρους Νομικούς και Μηχανικούς, καθώς και 

συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, κλειθροποιούς, πιστοποιημένους εκτιμητές ακινήτων, μεσίτες και 

φοροτεχνικούς για τη διαχείριση και νομικοτεχνική ωρίμανση ακίνητης περιουσίας, από την απόκτηση μέχρι και                   

την μεταπώλησή της.

Επίσης, διαθέτει άρτια καταρτισμένη ομάδα στο γνωστικό αντικείμενο των ακινήτων προερχόμενων από 

αναγκαστικούς πλειστηριασμούς, προκειμένου να καταστούν αυτά κατάλληλα προς περαιτέρω διάθεση.
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ISO 9001 : 2015

Η Global Advisory Tax Solutions A.E. 
Member of DFK International
εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης 
Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές 
Πρότυπο ISO 9001 : 2015
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