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Με την ΠΟΛ 1072/8.4.2011 αναφορικά με τον Έλεγχο των φορολο-
γικών υποθέσεων επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών διαφο-
ρών, βεβαίωση και καταβολή των φόρων, καθορίστηκαν τα εξής: 
 

Σε φορολογικό έλεγχο υπάγονται 
οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολο-
γίας εισοδήματος και λοιπών φο-
ρολογιών που αφορούν χρήσεις 
μέχρι και 31/12/2009. Εξαιρούνται 
από τις ανωτέρω υποθέσεις: α) η 
ανέλεγκτη χρήση στην οποία τα 
δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα εί-
ναι μεγαλύτερα του ποσού των € 
20.000.000 και όλες οι επόμενες 
αυτής χρήσης, β) οι υποθέσεις των 
οποίων ο έλεγχος έχει ανατεθεί σε 
ειδικό συνεργείο ελέγχου, γ) υπο-
θέσεις φορολογίας πλοίων και δ) 
όλες οι υποθέσεις για τις οποίες 
υπάρχουν στοιχεία από τα οποία 
προκύπτει ότι πρέπει να διενεργη-
θεί πλήρης έλεγχος. 

 
 
Θα διενεργηθεί έλεγχος 
κατά προτεραιότητα στις 
εξής υποθέσεις: 
 
  -  Όταν υπάρχουν ουσιαστικές 
παραβάσεις του ΚΒΣ ή δελτία πλη-
ροφοριών ή άλλα στοιχεία για φο-
ροδιαφυγή, 
  -  Όταν δεν υποβλήθηκαν δηλώ-
σεις φορολογίας εισοδήματος, 
ΦΠΑ ή άλλων φορολογικών αντι-
κειμένων,  
  -  Όταν υφίστανται μεγάλα πιστω-
τικά υπόλοιπα ΦΠΑ που δεν δικαι-
ολογούνται από το αντικείμενο 
δραστηριότητας της επιχείρησης, 
  -  Όταν υπάρχουν κατασχεθέντα 
βιβλία και στοιχεία ή φορολογικές    
ταμειακές μηχανές ή φορολογικοί 
μηχανισμοί, 

   
 
-  Σε περιπτώσεις απώλειας βιβλί-
ων και στοιχείων,  
  -  Όταν επί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών που δεν διαθέτουν α-
ξιόλογα αποθέματα ή επί ελεύθε-
ρων επαγγελματιών δηλώθηκαν 
μεγάλα ποσά δαπανών, 
  -  Όταν τα καθαρά κέρδη δεν 
προσδιορίστηκαν κατά τις κείμενες 
διατάξεις ή δεν εφαρμόσθηκε ο 
προβλεπόμενος συντελεστής κα-
θαρών κερδών, εφόσον προβλέ-
πεται ο εξωλογιστικός προσδιορι-
σμός τους, 
  -  Όταν υπάρχει αδικαιολόγητη 
διαφορά μεταξύ στοιχείων των 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήμα-
τος και δηλώσεων ΦΠΑ, 
  -  Όταν τα δηλούμενα ακαθάριστα 
έσοδα δεν βρίσκονται σε συμφω-
νία με τα λοιπά οικονομικά μεγέθη.  
 

 
 
  -  Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων 
που από τις υποβληθείσες δηλώ-
σεις προκύπτει χαμηλός συντελε-
στής μεικτού και καθαρού κέρ-
δους, 
  -  Όταν έγινε χρήση αναπτυξια-
κών νόμων, 
  -  Υποθέσεις επιτηδευματιών οι 
οποίοι, με βάση τα στοιχεία του 
περιουσιολογίου έτους 2008, υπό-
κεινται σε φορολόγηση για την 
ακίνητη περιουσία, 
  -  Υποθέσεις για τις οποίες δεν 
έγινε αποδοχή του Εκκαθαριστι-
κού Σημειώματος της περαίωσης, 
  -  Υποθέσεις οι οποίες υπήχθησαν 
σε αυτοέλεγχο και περιλαμβάνο-
νται στις επιλεχθείσες προς έλεγχο 
δηλώσεις, 
  -  Σε δηλώσεις με τα μεγαλύτερα 
ακαθάριστα εισοδήματα από κάθε 
κατηγορία.  
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Οι κυριότερες ελεγκτικές 
επαληθεύσεις που θα γί-
νονται θα είναι οι εξής: 
 
Α) Στους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες: 
  -   Έλεγχος των αθροίσεων εσό-
δων και δαπανών σε ολόκληρη τη 
διαχειριστική περίοδο 
  -   Επαλήθευση της ορθής μετα-
φοράς της αξίας των εκδοθέντων 
στοιχείων εσόδων στο βιβλίο εσό-
δων – εξόδων κατά τους μήνες 
Ιούλιο και Δεκέμβριο κάθε έτους. 
Σε περίπτωση μη ύπαρξης αμοι-
βών κατά τους ανωτέρω μήνες οι 
πιο πάνω επαληθεύσεις διενερ-
γούνται στους αμέσως προηγού-
μενους μήνες 
  -   Ο έλεγχος των δαπανών επε-
κτείνεται σε όλες τις δαπάνες που 
υπερβαίνουν τα 300 ευρώ και όσες 
από αυτές δεν αναγνωρίζονται για 
έκπτωση από τις ακαθάριστες α-
μοιβές προστίθενται ως λογιστικές 
διαφορές. Ελέγχονται ανεξαρτή-
τως ποσού τα έξοδα ταξιδιών, υ-
ποδοχής και φιλοξενίας, οι δαπά-
νες σταθερής και κινητής τηλεφω-
νίας, καθώς και οι δαπάνες επιβα-
τικών αυτοκινήτων. 
 
Β) Στα βιβλία Γ’ Κατηγορίας 
  -   Έλεγχος αν τα φορολογικά 
στοιχεία εκδόθηκαν σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ΚΒΣ κατά περί-
πτωση, κατά τις τελευταίες τρεις 
(3) εργάσιμες ημέρες του μήνα με 
τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα 
σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο 
εργασιών έως € 1.500.000, κατά τις 
τελευταίες δύο (2) εργάσιμες ημέ-
ρες του μήνα με τα μεγαλύτερα 
ακαθάριστα έσοδα όταν ο κύκλος 
εργασιών είναι πάνω από € 
1.500.000 και έως € 9.000.000 και 
κατά την τελευταία εργάσιμη ημέ-
ρα του μήνα με τα μεγαλύτερα α-
καθάριστα έσοδα σε επιχειρήσεις 
με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 
€ 9.000.000.  
  -  Έλεγχος αν για τις καταχωρή-
σεις που έγιναν στα τυχόν τηρού-

μενα πρόσθετα βιβλία, εκδόθηκαν 
αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία, 
όπου υφίσταται τέτοια υποχρέω-
ση, κατά τις τελευταίες 5 εργάσιμες 
ημέρες του μήνα με τα μεγαλύτερα 
ακαθάριστα έσοδα. 
  -   Έλεγχος για τη διαπίστωση της 
ορθής καταχώρησης στα τηρού-
μενα βιβλία, της αξίας των δικαιο-
λογητικών εσόδων, αγορών για τις 
3 πρώτες εργάσιμες ημέρες, ή για 
τις 2 πρώτες εργάσιμες ημέρες, ή 
κατά την 1η ημέρα του δεύτερου 
δεκαπενθήμερου του μήνα με τα 
μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα για 
τις οποίες εκδόθηκαν ή ελήφθη-
σαν φορολογικά στοιχεία, σε επι-
χειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργα-
σιών έως € 1.500.000, πάνω από € 
1.500.000 και έως € 9.000.000 και 
άνω των € 9.000.000 αντίστοιχα. 
  -   Έλεγχος σε επιχειρήσεις με ε-
τήσιο κύκλο εργασιών έως € 
1.500.000 αν για τα δελτία απο-
στολής που έχουν εκδοθεί κατά τις 
τελευταίες 3 εργάσιμες ημέρες του 
μηνός Δεκεμβρίου για τις επιχει-
ρήσεις που κλείνουν διαχείριση 
στις 31 Δεκεμβρίου και για το ίδιο 
διάστημα του μηνός Ιουνίου για τις 
επιχειρήσεις που κλείνουν διαχεί-
ριση στις 30 Ιουνίου, έχουν εκδοθεί 
αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία 
αξίας, κατά περίπτωση. Η ανωτέρω 
επαλήθευση διενεργείται για τις 2 
τελευταίες εργάσιμες ημέρες  και 
για την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
σε επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών 
άνω των € 1.500.000 και έως € 
9.000.000 και άνω των € 9.000.000 
αντίστοιχα.   
  -   Έλεγχος ορθής αποτίμησης των 
απογραφέντων αποθεμάτων τέ-
λους χρήσης, επιλεκτικά σε δυο 
είδη, με βάση την τιμή μονάδας ή 
την ποσότητα ή την συνολική αξία, 
ίδια για κάθε αποθηκευτικό χώρο, 
εφόσον τηρείται βιβλίο αποθήκης 
και σε ένα είδος στις λοιπές περι-
πτώσεις. Σε περίπτωση διαπίστω-
σης διαφορών, ο έλεγχος επεκτεί-
νεται και σε περισσότερα είδη. 
  -  Στις περιπτώσεις που οι επιχει-
ρήσεις έχουν ελεγχθεί από ορκω-

τούς ελεγκτές και γενικά αναγνω-
ρισμένες ελεγκτικές εταιρείες, 
λαμβάνονται υπόψη και συνεκτι-
μούνται οι παρατηρήσεις που α-
ναφέρονται στα σχετικά πιστοποι-
ητικά και στις τυχόν εκθέσεις ελέγ-
χου. 
  -   Αν συντρέχει περίπτωση εφαρ-
μογής των διατάξεων του άρθρου 
39 ΚΦΕ περί υπερτιμολογήσεων – 
υποτιμολογήσεων. 
  -   Έλεγχος της ορθής φορολογι-
κής αναμόρφωσης του λογαρια-
σμού «Αποτελεσμάτων Χρήσεως» 
ή ορθού προσδιορισμού των φο-
ρολογητέων κερδών. 
 

 
 
Οι διαπιστώσεις και τα αποτελέ-
σματα του ελέγχου φορολογίας 
εισοδήματος, περιλαμβάνονται για 
όλες τις ελεγχόμενες χρήσεις σε 
ειδικό σημείωμα ελέγχου, το οποίο 
επέχει και θέση κλήσης προς α-
κρόαση. Εντός 5 ημερών από την 
παραλαβή του ειδικού σημειώμα-
τος ελέγχου, ο υπόχρεος μπορεί, 
αν αμφισβητεί το περιεχόμενό 
τους, να υποβάλλει αίτηση προς 
τον προϊστάμενο της αρμόδιας 
ελεγκτικής υπηρεσίας με πρόταση 
επίλυσης φορολογικών διαφορών, 
υποβάλλοντας ταυτόχρονα και 
όλα τα αποδεικτικά στοιχεία για 
την υποστήριξη των ισχυρισμών 
του. Σε κάθε περίπτωση, η επίλυση 
των φορολογικών διαφορών δεν 
μπορεί να συντελεσθεί μετά την 
πάροδο 10 ημερών από την ημε-
ρομηνία επίδοσης των ειδικών ση-
μειωμάτων ελέγχου. 
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Επισημαίνεται ότι με το Ν. 
3943/2011, συγκεκριμενοποιή-
θηκε το περιεχόμενο του φορολο-
γικού πιστοποιητικού που οφεί-
λουν να εκδίδουν οι ελεγκτές. Ει-
δικότερα, το πιστοποιητικό αυτό 
θα εκδίδεται μετά από έλεγχο που 
θα διενεργείται, παράλληλα με τον 
έλεγχο της οικονομικής διαχείρι-
σης, ως προς την εφαρμογή των 
φορολογικών διατάξεων σε φορο-
λογικά αντικείμενα. Φορολογικές 

παραβάσεις, καθώς και μη απόδο-
ση ή ανακριβής απόδοση φόρων 
που διαπιστώνονται από τα τη-
ρούμενα βιβλία και στοιχεία, κατά 
τη διενέργεια του διαχειριστικού 
ελέγχου, θα αναφέρονται αναλυτι-
κά στο πιστοποιητικό αυτό. Αν το 
πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνει 
παρατηρήσεις και διαπιστώσεις 
παραβάσεων της φορολογικής 
νομοθεσίας, δεν διενεργείται τα-
κτικός φορολογικός έλεγχος, επι-

φυλασσομένων των διατάξεων του 
άρθρου 80 του ν. 3842/2010. Αν 
από το πιστοποιητικό προκύπτουν 
συγκεκριμένα φορολογικά δεδο-
μένα για την ελεγχθείσα εταιρεία 
με τα οποία συμφωνεί και η αρμό-
δια ελεγκτική φορολογική αρχή, το 
εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα των εκθέσε-
ων ελέγχου της ως άνω αρχής

 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

Δόθηκε παράταση στην προθεσμία για την     
υποβολή δήλωσης ειδικού φόρου επί των 
ακινήτων των νομικών προσώπων μέχρι τις 
30 Σεπτεμβρίου 2011, ανεξαρτήτως ΑΦΜ. 

 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

Με το Π.Δ. 35/2011 καθορίσθηκε ο «τρόπος υπολογισμού της ιδίας 
συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις ε-
πενδύσεις που υπάγονται στο νέο Επενδυτικό Νόμο 3908/2011». 
 

 Ειδικότερα, όσον αφορά στην καταβολή του ποσού επιχορήγησης κεφαλαίου καταβάλλεται ως 
εξής: 

- Μπορεί να καταβληθεί ως προκαταβολή στον φορέα της επένδυσης μετά από αίτησή του, ποσό που δεν υ-
περβαίνει το 25% της προβλεπόμενης επιχορήγησης. Για το σκοπό αυτόν οφείλει να προσκομίσει εγγυητική 
επιστολή προσαυξημένη κατά ποσοστό 10% του ποσού της προκαταβολής. 

- Ποσό που ανέρχεται στο 25% της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% 
της επένδυσης από το αρμόδιο όργανο ελέγχου. Αν ο επενδυτής δεν έχει λάβει προκαταβολή, το ποσοστό αυ-
τής ή το μη καταβληθέν τμήμα της, καταβάλλεται σε αυτό το στάδιο. 

- Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης 
και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας. 

- Τα προαναφερόμενα ποσά καταβάλλονται εντός τριών μηνών από την έκδοση της σχετικής απόφασης.  
 Για την καταβολή επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπονται τα εξής: 

- Η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται εφόσον το σύνολο του μισθωμένου εξοπλισμού βάσει 
της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει εγκατασταθεί στη μονάδα. 

- Η επιδότηση καταβάλλεται μετά την πληρωμή των δόσεων του μισθώματος εκ μέρους του φορέα της επέν-
δυσης. Το ποσό που καταβάλλεται υπολογίζεται επί της αξίας απόκτησης του εξοπλισμού. 
 Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται ότι η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στον φορέα της 

επένδυσης και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώ-
ρηση του ποσού της επιχορήγησης σε τράπεζες για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου ισό-
ποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυ-
σης.  
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 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης κεφαλαίου και της επιδό-

τησης χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι τα εξής: 
α) Φορολογική ενημερότητα 
β) Ασφαλιστική ενημερότητα 
γ) Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως από το αρμόδιο Πρωτοδικείο 
δ) Τιμολόγιο ενίσχυσης 
ε) Καταστατικό σύστασης της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις 
στ) Αντίγραφο απόφασης του διοικούντος οργάνου που ορίζει τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα κατατίθεται 
το ποσό της ενίσχυσης 
ζ) Αν γίνει εκχώρηση της επιχορήγησης απαιτείται επί πλέον βεβαίωση της τράπεζας για το ποσό που έχει χορηγηθεί 
έναντι της εκχώρησης και ο λογαριασμός της τράπεζα στον οποίο θα κατατεθεί το ποσό της επιχορήγησης. 
 
 

 Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικό σχέδιο που ενισχύεται με 
τη μορφή της επιχορήγησης δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% των ε-
νισχυόμενων δαπανών αυτού.  

 Η αύξηση του εταιρικού ή συνεταιριστικού κεφαλαίου υφιστάμενων εται-
ρειών ή συνεταιρισμών μπορεί να γίνεται και πριν την υποβολή της αίτησης 
υπαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιήθηκε μέσα στους τελευ-
ταίους 12 μήνες ή στους 24 μήνες προκειμένου για εταιρείες που είναι ει-
σηγμένες στο χρηματιστήριο. 

 Τα ανωτέρω αποθεματικά εμφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογι-
στικά βιβλία της επιχείρησης και δεν μπορούν να διανεμηθούν πριν την πα-
ρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και την έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης.  

 Στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής απαλλα-
γής ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να συνεισφέρει τουλάχιστον 
το 25% του επενδυτικού κόστους, είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, είτε μέσω 
εξωτερικής χρηματοδότησης. 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

Οι αλλαγές που προτείνονται με το σχέδιο νόμου για την Προπτω-
χευτική διαδικασία εξυγίανσης επιχειρήσεων και την αντίστοιχη α-
ντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα είναι 
οι εξής: 
 
Η απόπειρα διάσωσης της επιχεί-
ρησης δεν θα γίνεται στο πλαίσιο 
της πτωχευτικής διαδικασίας όπως 
γινόταν μέχρι σήμερα (κυρίως με 
το θεσμό του σχεδίου αναδιοργά-
νωσης). Η διαδικασία εξυγίανσης 
αποτελεί συλλογική προπτωχευτι-
κή διαδικασία, που αποσκοπεί στη 
διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρ-
θρωση και ανόρθωση της επιχεί-
ρησης μέσω συμφωνίας οφειλέτη 
και δανειστών χωρίς να παραβλά-

πτεται η συλλογική ικανοποίηση 
των πιστωτών.  
 
- Ο πτωχευτικός κώδικας που ισχύ-
ει σήμερα προβλέπει μεν για το 
προπτωχευτικό στάδιο τη συμφω-
νία της συνδιαλλαγής, χωρίς όμως 
η συμφωνία που απορρέει από 
αυτή τη διαδικασία να δεσμεύει 
τους μη συναινούντες πιστωτές. 
Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα 
εισάγεται η δυνατότητα δέσμευ-

σης των μη συναινούντων πιστω-
τών, λύνοντας έτσι το πρόβλημα 
της συλλογικής δράσης. Συγκεκρι-
μένα δίνεται η δυνατότητα να κα-
ταλήξουν σε συμφωνία ο οφειλέ-
της και οι δανειστές με εμπιστευτι-
κές διαπραγματεύσεις, ώστε να 
αποφεύγεται όπου είναι εφικτό η 
δημιουργία αβεβαιότητας ως προς 
την επιβίωση της επιχείρησης που 
συνεπάγεται η υπαγωγή σε διαδι-
κασία συνδιαλλαγής.  
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- Η διαδικασία εξυγίανσης θα ξεκι-
νάει με αίτηση του οφειλέτη προς 
το πτωχευτικό δικαστήριο συνο-
δευόμενη από τα απαραίτητα έγ-
γραφα τα οποία στηρίζουν την ε-
πικαλούμενη οικονομική κατάστα-
ση. Επίσης, η αίτηση θα πρέπει να 
συνοδεύεται με ποινή απαραδέ-
κτου από έκθεση εμπειρογνώμονα 
της επιλογής του οφειλέτη στην 
οποία επισυνάπτεται κατάλογος 
των περιουσιακών στοιχείων και 
των πιστωτών του οφειλέτη, με 
ειδική μνεία των ενέγγυων πιστω-
τών. Ο εμπειρογνώμονας θα πρέ-
πει να είναι ελεγκτική εταιρεία ή 

πιστωτικό ίδρυμα που παρέχει νό-
μιμα υπηρεσίες στην Ελλάδα. 
 
- Ως προς το περιεχόμενο της 
συμφωνίας εξυγίανσης, θα δίνεται 
ευρύτατη διακριτική ευχέρεια στα 
μέρη με ενδεικτική δυνατότητα 
χρήσης διαφόρων μέτρων από τα 
πιο ήπια (π.χ. απλή παράταση του  
χρόνου αποπληρωμής υποχρεώ-
σεων) μέχρι τα πιο δραστικά (π.χ. 
κεφαλαιοποίηση των χρεών ή και 
μεταβίβαση της επιχείρησης), ώστε 
να καλύπτονται κατά το δυνατό 
όλες οι υποχρεώσεις ανάλογα με 
την έκταση του προβλήματος της 
επιχείρησης. 
 
- Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι με 
βάση τη συμφωνία πρέπει οι πι-
στωτές να μην περιέρχονται σε 
χειρότερη θέση από αυτήν στην 
οποία θα βρίσκονταν αν ο οφειλέ-
της πτώχευε και πρέπει να τηρείται 
η αρχή της ισότητας μεταξύ πιστω-
τών που βρίσκονται στην ίδια θέση 
– ρυθμίσεις που συνιστούν ουσιώ-
δεις δικλείδες ασφαλείας για τους 
μικρούς πιστωτές.   

 
 
 

 
 

Αθήνα:  Πατρόκλου 1 & Παραδείσου, 151 25 Μαρούσι 
Τ. 210 671 7733, F. 210 672 6099, info@rsmi.gr  
Θεσσαλονίκη: Φράγκων 6-8 & Δωδεκανήσου, 546 26 Θεσσαλονίκη  
Τ. 2310 552 039, F. 2310 552 039  
Λευκωσία: Kennedy Business Center  
Λεωφόρος Κένεντι 12 -14, 1087 Λευκωσία, Κύπρος  
T. +357 22 751 140, F. +357 22 751 145, info@rsmi.com.cy  
Τίρανα: Βul. “Dëshmorët e Kombit”  
Twin Towers, Kulla 2, Kati 13/4, Tirana, Albania 
Τ. +355 42 280 234, F. +355 42 280 235, info@rsmi.al 
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Μη διστάσετε να συμβουλευθείτε τα 
εξειδικευμένα στελέχη της RSM Stylianou: 
 
Βασίλης Καπλάνης  
Διεύθυνση Oρκωτών Ελεγκτών Λογιστών  
e-mail: kaplanis@rsmi.gr  

Βασίλης Καπουράλος  
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e-mail: kapouralos@rsmi.gr  

Γιώργος Nίκου  
Oρκωτός Eλεγκτής Λογιστής  
e-mail: nikou@rsmi.gr  

Εύα Χρυσάνθου  
Φορολογικός & Νομικός Σύμβουλος  
e-mail: chrysanthou@rsmi.gr  
 

 

Η RSM Stylianou έχει τη δυνατό-
τητα, και την απαιτούμενη τεχνο-
γνωσία , να σας παράσχει την α-
ναγκαία υποστήριξη και να αξιο-
λογήσει την επίδραση αυτών των 
αλλαγών. Δεσμευόμαστε ότι θα 
σας ενημερώνουμε έγκυρα, αξιό-
πιστα και σε τακτική βάση, για όλα 
τα θέματα που σχετίζονται με τις 
δραστηριότητές σας. Η εταιρεία 
μας διαθέτει τη γνώση και τους 
κατάλληλους ανθρώπους, που θα 
σας συμβουλεύσουν σχετικά με 
όλα τα παραπάνω ζητήματα, πα-
ραμένοντας ουσιαστικά κοντά 
σας, σε όλες τις επικείμενες εξελί-
ξεις.  


