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«Οι σημαντικότερες φορολογικές μεταρρυθμίσεις που εισήχθησαν με το Νόμο 4472/2017
(ΦΕΚ Ά 74/19.05.2017) στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων,
στον ΕΝ.Φ.Ι.Α, στην νομοθεσία περί Φ.Π.Α όπως ενσωματώθηκαν στο Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 & λοιπές διατάξεις, το Νόμο
4474/2017 (ΦΕΚ Ά 80/07.06.2017) για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2015/2376 Ε.Ε & άλλες διατάξεις και το Νόμο
4469/2017 (Φ.Ε.Κ Α’ 62/03.05.2017) για τον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό Ρύθμισης
Οφειλών
Επιχειρήσεων
&
άλλες
διατάξεις».
Νόμος 4472/2017

Πίνακας 2 – Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ)
•
Σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου
4472/2017 από 1η Ιανουαρίου 2019 και
εφεξής,
ο
συντελεστής
φόρου
εισοδήματος νομικών προσώπων και
οντοτήτων μειώνεται από 29% σε 26%,
εξαιρουμένων
των
πιστωτικών
ιδρυμάτων για τα οποία εξακολουθεί να
εφαρμόζεται συντελεστής φορολόγησης
εισοδήματος της κλίμακας του 29%.
•
Από την 1η Ιανουαρίου 2020 και
έπειτα, για το Φόρο Εισοδήματος
Φυσικών Προσώπων προβλέπονται οι
ακόλουθες τροποποιήσεις:
Α. Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή
εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο
σύμφωνα με την ακόλουθη προοδευτική
κλίμακα όπως παρατίθεται στον Πίνακα 1,
βάσει της οποίας υπολογίζεται η ειδική
εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται στο
συνολικό καθαρό εισόδημα και η οποία θα
διαμορφωθεί όπως όπως περιγράφεται στον
υπ’ αριθ. 2 Πίνακα.
Πίνακας 1
Εισόδημα σε Ευρώ
[από-έως]
0-20.000
20.000,01-30.000
30.000,01-40.000
>40.000,01

Φορολογικός
Συντελεστής (%)
20%
29%
37%
45%

Εισόδημα σε Ευρώ
[από-έως]
0-30.000
30.000,01-40.000
40.000,01-65.000
65.000,01-220.000
>220.000

Συντελεστής (%)
0%
2%
5%
9%
10%

Β. Αναφορικά με τις μειώσεις φόρου όπως
προβλέπονται δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου
16 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 10 του ν. 4472/2017 εφαρμόζονται τα
ακόλουθα:
Η μείωση φόρου για εισόδημα από μισθωτή
εργασία και συντάξεις μέχρι του ποσού των
Ευρώ 20. 000 θα διαμορφωθεί ως εξής:
- Μείωση της τάξεως των 1.250 Ευρώ για
φορολογούμενους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα.
- Μείωση της τάξεως των 1.300 Ευρώ για
φορολογούμενους με ένα εξαρτώμενο τέκνο.
- Μείωση της τάξεως των 1.350 Ευρώ για
φορολογούμενους με δύο τέκνα, και τέλος
- Μείωση της τάξεως των 1.450 Ευρώ για
φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα.
Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των
ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται
στο ποσό του αναλογούντος φόρου.
Γ. Η μείωση του φόρου εισοδήματος από
ιατρικές δαπάνες καταργείται από την 1η
Ιανουαρίου 2017.
Δ. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 καταργείται η
μείωση κατά 1,5% του φόρου εισοδήματος που
παρακρατείται στα εισοδήματα από μισθωτή
εργασία και συντάξεις.
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Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝΦΙΑ)
Όταν το συνολικό ποσό ΕΝ.Φ.Ι.Α δεν
υπερβαίνει τα επτακόσια (700) ευρώ,
προβλέπεται μείωση αυτού κατά ποσοστό
30% η οποία δε μπορεί να υπερβεί το ποσό
των 70 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.
4472/2017 που τίθεται σε εφαρμογή από την
1η Ιανουαρίου 2020.
Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις όπως
τροποποιούνται θα εφαρμοστούν με την
προϋπόθεση
ότι
κατά
την
τελική
αξιολόγηση
του
Προγράμματος
Οικονομικής
Προσαρμογής,
δεν
προκαλείται
απόκλιση
από
τους
μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους
όπως αυτοί καθορίζονται στο ως άνω
Πρόγραμμα.
Πρόστιμο Φ.Π.Α για πλαστά ή εικονικά
φορολογικά στοιχεία
Τα πρόστιμα του Φ.Π.Α. που προβλέπονταν
για παραβάσεις οι οποίες διαπράχθηκαν πριν
την έκδοση του παρόντος νόμου, δηλαδή έως
την 13η Μαΐου 2017 και αφορούσαν στην
έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων,
για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οριστικές
πράξεις
επιβολής
προστίμων,
ομογενοποιούνται. Στις περιπτώσεις αυτές
επιβάλλεται μειωμένο πρόστιμο ίσο με το 50%
του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή
που δεν αποδόθηκε, ανεξάρτητα εάν
προκύπτει ή όχι τελικά ποσό φόρου προς
καταβολή.

Φορολογικοί Έλεγχοι
Διευρύνεται η δυνατότητα της Φορολογικής
Διοίκησης ως προς την επιλογή των
υποθέσεων και τον προγραμματισμό των
φορολογικών ελέγχων, και πλέον, η επιλογή
και ο προγραμματισμός των ελέγχων μπορεί
να γίνει και βάσει στοιχείων που προκύπτουν
από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές
πληροφόρησης και με βάση κριτήρια

ανάλυσης κινδύνου, με σκοπό την αύξηση της
αποτελεσματικότητας
του
ελεγκτικού
μηχανισμού και της εισπραξιμότητας των
καταλογιζόμενων ποσών ή εξαιρετικά βάσει
άλλων κριτηρίων που δε δημοσιοποιούνται
από την ελέγχουσα Αρχή.
Με ρητή διάταξη ορίζεται ότι από 1
Ιανουαρίου 2018 προτεραιότητα θα έχουν για
την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ) φορολογικοί έλεγχοι που καταρχήν
θα αφορούν την τελευταία τριετία από τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής δήλωσης, με
δυνατότητα να επεκταθούν και στην
πενταετία βάσει των κριτηρίων κινδύνου που
εφαρμόζονται από το νόμο.
Φόρος Διαμονής
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4472/2017
που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η
Ιανουαρίου 2018 επιβάλλεται ένα ενιαίο ποσό
φόρου διαμονής 0.50 ευρώ στην ημερήσια
χρήση σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια
– διαμερίσματα ανεξάρτητα με την
κατηγορία στην οποία ανήκουν.
Ενοικίαση
Ακινήτων
Διαμέσου
της
Οικονομίας του Διαμοιρασμού
Με το άρθρο 83 του ν. 4472/2017
τροποποιούνται οι διατάξεις για τα
εισοδήματα
που
προκύπτουν
από
βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων στο
πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού
και πιο συγκεκριμένα:
Α) Φυσικά Πρόσωπα
Το εισόδημα που αποκτάται από φυσικά
πρόσωπα από την ενοικίαση αυτή θα
φορολογείται ως εισόδημα από ακίνητη
περιουσία (εισόδημα από ενοίκια), με τις
ανάλογες
εφόσον
τα
ακίνητα
εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την
παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πέραν της
παροχής κλινοσκεπασμάτων, εκπτώσεις
δαπανών που προβλέπονται από το νόμο. Σε
άλλη περίπτωση, αν παρέχονται και άλλες
υπηρεσίες το εισόδημα λογίζεται ότι
προκύπτει
από
επιχειρηματική
δραστηριότητα.

Β) Νομικά Πρόσωπα
Το εισόδημα που αποκτάται από νομικά
πρόσωπα από την ενοικίαση αυτή θεωρείται
εισόδημα που προκύπτει από ακίνητη
περιουσία.
Επιπλέον, θεσπίζονται ειδικά πρόστιμα που
επιβάλλονται σε περίπτωση εκπρόθεσμης
υποβολής, μη υποβολής, ή υποβολής
ανακριβούς
δήλωσης
βραχυχρόνιας
διαμονής. Οι σχετικές διατάξεις ισχύουν
αναδρομικά για τα εισοδήματα που
αποκτώνται από το φορολογικό έτος που
αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2017 και μετά.
Ηλεκτρονικές συναλλαγές
Από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου,
τη 19η Μαΐου 2017, εισάγεται προθεσμία
συμμόρφωσης η οποία καταρχήν δε δύναται
να υπερβαίνει την τριετία στην υποχρεωτική
αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα για το
σύνολο
των
επιχειρήσεων
που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στο
πλαίσιο
των
συναλλαγών
τους
με
καταναλωτές.
Νόμος 4474/2017
Ανταλλαγή Πληροφοριών
Η Ελληνική Νομοθεσία προσαρμόζεται στις
διατάξεις
της
υπ’
αριθ.
2015/2376
Ευρωπαϊκής Οδηγίας αναφορικά με την
υποχρεωτική
αυτόματη
ανταλλαγή
πληροφοριών για τις εκ των προτέρων
διασυνοριακές φορολογικές αποφάσεις και
διαυνοριακές συναλλαγές.
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ)
Ορίζεται ρητά ότι μεταγενέστερη εγκύκλιος
που μεταβάλλει την ερμηνευτική θέση της
Φορολογικής
Διοίκησης
δεν
ισχύει
αναδρομικά σε περίπτωση που επιφέρει
χειροτέρευση της θέσης του φορολογούμενου.

Εξουσιοδοτείται ο Διοικητής της ΑΑΔΕ να
ορίζει
με
απόφασή
του
κατηγορίες
φορολογουμένων που υποχρεούνται να
παρέχουν αυτομάτως πληροφορίες για την
επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
Θεσπίζονται νέα πρόστιμα για τη μη έκδοση,
ή την έκδοση ή λήψη ανακριβών
παραστατικών για πράξεις που δεν
επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., καθώς επίσης για
τη μη έκδοση στοιχείων διακίνησης και πιο
συγκεκριμένα:
•εάν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος
τήρησης
απλογραφικού
συστήματος,
επιβάλλεται πρόστιμο ΕΥΡΩ 500 ανά
φορολογικό έλεγχο, και
•πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά φορολογικό
έλεγχο, εάν ο φορολογούμενος είναι
υπόχρεος
τήρησης
διπλογραφικού
συστήματος.
•επιβάλλεται νέο πρόστιμο 100 ευρώ για
κάθε παράβαση που αφορά στη μη
εξόφληση
αγαθών
ή
υπηρεσιών
φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας
μεγαλύτερης των 500 ευρώ και άνω με
χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή
κάρτα.
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝΦΙΑ)
•Επεκτείνεται και για τα φορολογικά έτη
2017 και 2018 η αναστολή επιβολής
συμπληρωματικού
φόρου
για
τα
αγροτεμάχια φυσικών προσώπων.
•Εισάγεται
η
δυνατότητα
χορήγησης
πιστοποιητικού
για
τη
μεταβίβαση
συγκεκριμένου ακινήτου που ανήκει σε
«πτωχό» (φυσικό/νομικό πρόσωπο), δίχως
την υποχρέωση ρύθμισης τυχόν οφειλών
ΕΝΦΙΑ ή Φόρου Ακίνητης Περιουσίας
(ΦΑΠ), για τυχόν λοιπά ακίνητα έτσι ώστε να
διευκολυνθεί η διαδικασία σταδιακής
εκποίησης της πτωχευτικής περιουσίας, η
οποία διευκολύνεται περαιτέρω και με άλλες
διαδικαστικές διατάξεις.

•

•

Προβλέπεται
η
δυνατότητα
σε
περίπτωση περισσότερων κληρονόμων ο
καθένας από αυτούς χωριστά να
καταβάλει το φόρο που αναλογεί στο
ποσοστό του ή στο δικαίωμα που
κληρονομείται, χωρίς να απαιτείται
ρύθμιση του φόρου για τα υπόλοιπα
ποσοστά
ή
ακίνητα
του
κληρονομούμενου.
Εισάγεται η δυνατότητα μεταβίβασης
του συνόλου της ακίνητης περιουσίας,
δίχως προηγούμενη ρύθμιση τυχόν
ληξιπρόθεσμων οφειλών ΕΝ.Φ.Ι.Α ή
Φ.Α.Π, υπό την προϋπόθεση ότι το
συνολικό οφειλόμενο ποσό αποδίδεται,
επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου,
από το συμβολαιογράφο μέσα στην
προθεσμία των τριών εργάσιμων
ημερών. Οι παραπάνω τροποποιήσεις
που αφορούν υποχρεώσεις τρίτων
ισχύουν
αναδρομικά
από
το
φορολογικό έτος που αρχίζει από 1
Ιανουαρίου 2017.

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ)
Τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες
που έχουν τη φορολογική τους κατοικία σε
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
που λαμβάνουν αμοιβές για τεχνικές
υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για
συμβουλευτικές υπηρεσίες και αμοιβές για
παρόμοιες υπηρεσίες εξομοιώνονται με τα
πρόσωπα και οντότητες που έχουν τη
φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και
δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. Η
παραπάνω εξομοίωση γίνεται στα πλαίσια
ευθυγράμμισης του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος με το Ενωσιακό Δίκαιο και τις
Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάταξη
αυτή εφαρμοζόταν ήδη από τη Διοικητική
Αρχή δυνάμει της ΠΟΛ 1007/18.1.2017 και
θεσπίζεται και νομοθετικά δια του παρόντος.
Φ.Π.Α.
Στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής κρίσης
απαλλάσσονται
από
την
υποχρέωση
απόδοσης Φ.Π.Α. οι επιχειρήσεις και/ή οι
επαγγελματίες που δωρίζουν είδη σίτισης
στους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Παιδείας
και το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής
Ασφάλισης) για να διανεμηθούν περαιτέρω
άνευ ανταλλάγματος για την κάλυψη
αναγκών
σίτισης
των
μαθητών
της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας
εκπαίδευσης.

Κώδικας Φορολογίας Κληρονομιών
Διευρύνεται η απαλλαγή που εφαρμοζόταν
μέχρι σήμερα στους κατοίκους Ελλάδας και
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από
το φόρο σε περίπτωση απόκτησης πρώτης
κατοικίας από κληρονομιά και σε εκείνους
που
είναι
πολίτες
του
Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας
Ύλης
Με τις περαιτέρω ρυθμίσεις που τέθηκαν για
την οικειοθελή αποκάλυψη της φορολογητέας
ύλης παρατείνεται η προθεσμία υποβολής
δηλώσεων έως την 30η Σεπτεμβρίου 2017 με
αναπροσαρμογή του τυχόν οφειλόμενου
φόρου σε ποσοστό 12% από 10% που ίσχυε.
Ν. 4469/2017
Εξωδικαστικός
μηχανισμός
ρύθμισης
οφειλών επιχειρήσεων
Με τις διατάξεις του νόμου 4469/2017
ρυθμίζεται η διαδικασία εξωδικαστικής
ρύθμισης
χρηματικών
οφειλών
προς
οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε
προέρχονται
από
την
άσκηση
επιχειρηματικής
δραστηριότητας
του
οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη
αιτία, εφόσον η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών
κρίνεται από τους συμμετέχοντες στη
διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να
εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οφειλέτη.
Η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης
οφειλών όπως περιγράφεται στον παρόντα
νόμο θα διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω
ψηφιακής
πλατφόρμας
ηλεκτρονικής
υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων του
Υπουργείου Οικονομικών και η υποβολή
αιτήσεων ξεκινάει από τις 3 Αυγούστου 2017.
Αίτηση για υπαγωγή στον ν. 4469/2017
μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό πρόσωπο
με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό
πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από
επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με
τα άρθρα 21 και 47 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄167) και έχει
φορολογική κατοικία στην Ελλάδα εφόσον:

α) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε οφειλή
προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή
πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον
ενενήντα (90) ημερών ή οφειλή που
ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή είχε
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική
Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή είχε
βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς
του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου κατά το
άρθρο 40 του ν. 5960/1933 (Α΄ 401) ή είχαν
εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές
αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων
εις βάρος του,
β)οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του
ξεπερνούν το ποσό των είκοσι χιλιάδων
(20.000) ευρώ και
γ)πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του
άρθρου 3 (ανάλογα με το αν χρησιμοποιεί
απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό
σύστημα).
Ενώ από το δικαίωμα υπαγωγής στη
διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών
εξαιρούνται:
α) τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά
ιδρύματα, καθώς και τα υποκαταστήματα
αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηματοδοτικών
ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα,
β) οι πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς
και
τα
υποκαταστήματα
αλλοδαπών
παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών που
λειτουργούν στην Ελλάδα,
γ) οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε
Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), οι Οργανισμοί
Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), καθώς και
οι διαχειριστές αυτών,
δ)οι ασφαλιστικές εταιρίες.

Επιπλέον
ορίζεται
ότι
οι
Εταιρείες
Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και
Πιστώσεις μπορούν να διαχειρίζονται
ακίνητα υπό την προϋπόθεση ότι:
•

τα ακίνητα αυτά είχαν επιβαρυνθεί με
προσημειώσεις
ή
υποθήκες
για
εξασφάλιση απαιτήσεων από δάνεια ή
πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί και
πλέον τα ακίνητα αυτά ανήκουν κατά
κυριότητα στον εντολέα των εταιρειών
και αφετέρου τα δάνεια

•

και οι πιστώσεις προς εξασφάλιση των
οποίων
προσημειώθηκαν
ή
υποθηκεύτηκαν τα ακίνητα αυτά, τα
διαχειρίζονται οι εταιρίες του νόμου
αυτού κατόπιν σχετικής σύμβασης με
τον κύριο των απαιτήσεων.

Η
διαχείριση
περιλαμβάνει
πράξεις
διοίκησης ακινήτου, ήτοι την εκμίσθωση
αυτού, τη συντήρησή του και την επίβλεψή
του, οι οποίες θα πραγματοποιούνται για
λογαριασμό του κυρίου του ακινήτου.

In case you have further questions
please contact us:
ECOVIS Hellas Tax Advisors:

44 Syggrou, 117-42 Athens, Greece
Tel.: +30 210 3842325
Fax-No: +30 210 3842327
Internet: www.ecovis.gr
Leventakis, Dimitrios
Partner, Tax Advisor
E-Mail: dimitrios.leventakis@ecovis.gr,
athenstax@ecovis.com
Koutra, Antonia
Tax Lawyer
E-Mail: antonia.koutra@ecovis.gr
About Ecovis
Ecovis is a leading global consulting firm with
its origins in Continental Europe. It has over
4,500 people operating in over 50 countries. Its
consulting focus and core competencies lie in
the areas of tax consultation, accounting,
auditing and legal advice. The particular
strength of Ecovis is the combination of
personal advice at a local level with the
general expertise of an international and
interdisciplinary network of professionals.
Every Ecovis office can rely on qualified
specialists in the back offices as well as on the
specific industrial or national know-how of all
the Ecovis experts worldwide. This diversified
expertise provides clients with effective
support, especially in the fields of
international transactions and investments
from preparation in the client‘s home country
to support in the target country. In its
consulting work Ecovis concentrates mainly
on mid-sized firms. Both nationally and
internationally, its one-stop-shop concept
ensures all-round support in legal, fiscal,
managerial and administrative issues. The
name Ecovis, a combination of the terms
economy and vision, expresses both its
international character and its focus on the
future and growth.
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About Ecovis services:
Ecovis is a leading global consulting
firm with its origins in Europe. It has over
4,500 people operating in over 50 countries.
Its consulting focus and core competencies
lie in the areas of tax consultation, auditing
and
accounting,
legal
advice
and management consulting services.
Ecovis Hellas brings a surprising range of
focus, experience and professional expertise.
We are comfortable dealing with the needs
of inbound Multinational Groups and Listed
Companies as well as fast growing,
entrepreneurial businesses. We deliver what
we say we will, within agreed deadlines and
agreed fee arrangements. We provide
services in the fields of:
• Audit & Assurance
• Tax
• VAT Customs & Duties
• Accounting & Book keeping Services
• Tax Support for Corporate Clients
• High Net-worth Individuals & Private
Clients
• International Tax Planning
• Payroll services
• Business Advisory Services

www.ecovis.com

