ΜΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε
λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα που αφορούν κάθε είδους επιχειρήσεις, ελεύθερους
επαγγελματίες και ιδιώτες.
Με σημαντική εμπειρία σε φορολογικά, φοροτεχνικά και εργατικά θέματα, το γραφείο
μας αναλαμβάνει την μηχανογραφική τήρηση όλων των κατηγοριών βιβλίων ( Β' - Γ')
του Κ.Β.Σ. κάθε μορφής επιχείρησης και την παρακολούθηση και αντιμετώπιση όλων
των φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών υποχρεώσεων.
Βασικός μας στόχος μας είναι η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του φορολογούμενου
και η εξασφάλιση της άρτιας λειτουργίας της επιχείρησης του με τη παροχή
ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων υπηρεσιών εφαρμόζοντας τις τελευταίες
λογιστικές μεθόδους και τα πλέον σύγχρονα, από τεχνολογικής απόψεως, λογιστικά
προγράμματα, προσφέροντας λύσεις σε κάθε είδους φορολογικό και ασφαλιστικό
θέμα διασφαλίζοντας την ποιότητα και την ασφάλεια που αναζητά σήμερα κάθε
φορολογούμενος (Εταιρεία ή Ιδιώτης).
Προτεραιότητά μας, οι ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις αξίας με τους πελάτες μας
στους οποίους δεσμευόμαστε να προσφέρουμε το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών με
συνέπεια, ακεραιότητα και επαγγελματικότητα.
Πελάτες μας είναι μεγάλες εταιρείες και πολυάριθμοι ιδιώτες οι οποίοι εμπιστεύονται
το λογιστικό μας γραφείο για όλες τις οικονομικές – φορολογικές υποθέσεις τους
απευθυνόμενοι σε ένα επαγγελματικό και ταυτόχρονα φιλικό περιβάλλον
εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ
Η πολυετής εμπειρία μας στον χώρο και οι ικανοποιημένοι πελάτες μας μπορούν να
επιβεβαιώσουν τις ικανότητες και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του
γραφείου μας


Σύνταξη & Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά



Υπολογισμός του εκκαθαριστικού σημειώματος με ακρίβεια και υπευθυνότητα.



Διαδικασίες για την χορήγηση πιστοποιητικών ηλεκτροδότησης από την Εφορία



Δηλώσεις Κτηματολογίου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την άριστη και αποτελεσματική λογιστική και φορολογική
υποστήριξη της επιχείρησή σας τόσο σε επίπεδο τήρησης των βιβλίων σας όσο και σε
συμβουλευτικό επίπεδο.


Ενάρξεις, Μετατροπές, Διακοπές, Οργάνωση Εταιρειών.



Μηχανογραφική τήρηση Βιβλίων όλων των κατηγοριών του Κ.Β.Σ. (Β' - Γ') κάθε
μορφής Εταιρείας (Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ο.Ε. - Ε.Ε. -Ι.Κ.Ε.- - Ατομικές Επιχειρήσεις).



Παροχή συμβουλών σε φοροτεχνικά θέματα.



Διεκπεραίωση όλων των εξωτερικών εργασιών της επιχείρησής σας προς την Εφορία,
το Ι.Κ.Α., τον Ο.Α.Ε.Δ. και την Επιθεώρηση Εργασίας.



Παρακολούθηση της θέσης της επιχείρησης με την Ανάλυση & Αξιολόγηση των
Οικονομικών Δεδομένων (Κέρδη Περιόδου) και πραγματοποίηση προβλέψεων για την
μελλοντική της πορεία.



Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - "Φ.Π.Α.", Φόρου
Μισθωτών Υπηρεσιών "Φ.Μ.Υ." (Προσωρινών και Οριστικών) , Φόρου αμοιβών τρίτων
και Ελευθέρων Επαγγελματιών.



Σύνταξη & Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Ι.Κ.Α. "Α.Π.Δ.".



Ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας



Αποτελεσματική αντιμετώπιση ελέγχων



Παροχή υπηρεσιών σε Εργατικά & Ασφαλιστικά θέματα (Μισθοδοσία Προσωπικού)



Μισθοδοτικές καταστάσεις



Αποδείξεις πληρωμής εργαζόμενων



Παρακολούθηση προκαταβολών εργαζόμενων



Ανάλυση μισθοδοσίας σε κέντρα κόστους.



Ένταξη σε προγράμματα επιδοτήσεων νέων θέσεων εργασίας και νέων ελευθέρων
επαγγελματιών μέσω Ο.Α.Ε.Δ.



Προσλήψεις - Συμβάσεις - Αποχωρήσεις - Απολύσεις



Προγράμματα επιχορήγησης εργοδοτών



Καταστάσεις ανά εργαζόμενο και ταμείο



Επιθεώρηση εργασίας



Ενημέρωση για τις αλλαγές των συλλογικών συμβάσεων εργασίας



Προγράμματα ωρών εργασίας



Συμβάσεις μερικής απασχόλησης



Βιβλίο αδειών εργαζόμενων



Θέματα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού ασφαλείας



Επίλυση εργατικών διαφορών



Συγκεντρωτικές καταστάσεις (Πελατών - Προμηθευτών).

