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Κεφαλαιουχικές Καταστάσεις

Αυξανόμενη ανάγκη 
προετοιμασίας
Το Τμήμα Φορολογίας, σε μία προσπάθεια να καταπολεμήσει 
τη φοροδιαφυγή απαιτεί από τους φορολογούμενους να 
συμπληρώσουν και να υποβάλουν Κεφαλαιουχικές Καταστάσεις.

Εμπειρία, εμπιστοσύνη 
και γνώση

Αν είστε αυτοεργοδοτούμενοι, Διευθυντές εταιρειών, 
επιχειρηματίες ή επενδυτές, χρειάζεστε επαγγελματίες με 
εμπιστοσύνη, εμπειρία και γνώση στην κατάρτηση και στις 
μετέπειτα συζητήσεις με το Τμήμα Φορολογίας για την 
Κεφαλαιουχική σας Κατάσταση.



Εμπιστευτικότητα
Ελαχιστοποίηση του κινδύνου έκθεσης εμπιστευτικών και προσωπικών σας πληροφοριών σε μη 
αρμόδια ή/και μη έμπιστα πρόσωπα.

Άμεση και πλήρης συμμόρφωση
Άμεση ενημέρωση της Κεφαλαιουχικής Κατάστασης με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς όπως 
αυτοί ορίζονται στους Φορολογικούς Νόμους.

Αποδοτικότητα
Μείωση ταλαιπωρίας του φορολογουμένου που προκύπτει από την απαιτητική διαδικασία 
της προετοιμασίας και υποβολής στο Τμήμα Φορολογίας καθώς επίσης και εκπροσώπηση του 
στο Τμήμα Φορολογίας από το έμπειρο προσωπικό μας έτσι ώστε η εξέταση και συμφωνία της 
Κεφαλαιουχικής Κατάστασης να γίνει με πιο γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο.

Άμεση ενημέρωση και πρόληψη
Πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών προσωπικών ή/και οικογενειακών φορολογικών 
θεμάτων, καθώς και αυτών που προκύπτουν από αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο. Επίσης, 
έγκαιρη και μεθοδευμένη συλλογή και φύλαξη στοιχείων που θα χρειαστούν για μελλοντική 
ετοιμασία των Κεφαλαιουχικών Καταστάσεων.

Γιατί η PwC; Τι μπορούμε να σας προσφέρουμε:

 • Προετοιμασία Κεφαλαιουχικής Κατάστασης προσωπικής περιουσίας, ετήσιων 
καταστάσεων εσόδων και εξόδων καθώς επίσης και κατάστασης προσδιορισμού του 
φορολογητέου εισοδήματος για τα υπό εξέταση έτη. 

 • Εξέταση για το κατά πόσο έσοδα που συμπεριλαμβάνονται στην Κεφαλαιουχική 
Κατάσταση υπόκεινται σε φορολογία.

 • Αξιόπιστη μεταφορά των προσωπικών σας οικονομικών πληροφοριών σε εξειδικευμένο 
λογισμικό σύστημα.

 • Προσωπικές συναντήσεις για επεξήγηση και ανάλυση της Κεφαλαιουχικής Κατάστασης.

 • Υποβολή και επικοινωνία με το Τμήμα Φορολογίας για οριστικοποίηση της 
Κεφαλαιουχικής  σας Κατάστασης.

 • Προετοιμασία διαγνωστικού τύπου Κεφαλαιουχικής Κατάστασης για καθορισμό της 
υφιστάμενης θέσης.

Η ομάδα μας αποτελείται από άτομα με μακρόχρονη πείρα στην προετοιμασία, υποβολή και συμφωνία των Κεφαλαιουχικών Καταστάσεων 
με το Τμήμα Φορολογίας. Διαθέτουμε όλες τις τεχνικές γνώσεις για να σας συμβουλεύσουμε σε όλα τα φορολογικά θέματα που αφορούν 
Κεφαλαιουχικές Καταστάσεις και τη διαχείριση επικοινωνίας με το Τμήμα Φορολογίας.
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