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Δελτίο Τύπου
Σημαντική διάκριση για τη Deloitte Ελλάδας: Ανακηρύχθηκε Tax Firm of
the Year στα Ευρωπαϊκά Φορολογικά Βραβεία 2015 του διεθνούς φήμης
περιοδικού International Tax Review.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2015 – Μια πολύ σημαντική διάκριση απέσπασε η Deloitte Ελλάδας στα
Ευρωπαϊκά Φορολογικά Βραβεία 2015 του διεθνούς φήμης περιοδικού International Tax
Review (ITR) όπου ανακηρύχθηκε Tax Firm of the Year. Η επίσημη τελετή απονομής
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Μαΐου στο Grosvenor House Hotel στο Λονδίνο.
Στο δίκτυο εταιριών της Deloitte απονεμήθηκαν τα βραβεία European Tax Innovator of the
Year, European Financial Services Tax Deal of the Year και European Court of Justice Firm of
the Year, καθώς και μια σειρά βραβείων σε 12 εθνικά τμήματα φορολογικών υπηρεσιών και
υπηρεσιών transfer pricing, συγκεντρώνοντας συνολικά 15 βραβεία του ITR φέτος –
περισσότερα από κάθε άλλο οργανισμό. Το τμήμα φορολογικών υπηρεσιών της Deloitte
Ελλάδας διακρίνεται για δεύτερη φορά στα European Tax Awards, αφού το 2013 είχε
ανακηρυχθεί Tax Firm of the Year και Transfer Pricing Firm of the Year.
H Μαρία Τρακάδη, επικεφαλής του τμήματος φορολογικών υπηρεσιών της Deloitte Ελλάδας
δήλωσε «Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τη διάκριση μας αυτή. Αποτελεί επιβράβευση της
συστηματικής μας δουλειάς κατά τα τελευταία έτη και της αφοσίωσης μας στην άρτια κατάρτιση
και εξειδίκευση των στελεχών μας, καθώς και στην παροχή ποιοτικών και καινοτόμων
υπηρεσιών προς τους πελάτες μας. Η συγκεκριμένη αναγνώριση έρχεται ως αποτέλεσμα των
αξιέπαινων προσπαθειών και του ζήλου της ομάδας του τμήματος φορολογικών υπηρεσιών της
Deloitte Ελλάδας. Συνεχίζουμε να έχουμε υψηλούς στόχους και όραμα για ακόμα περισσότερα
επιτεύγματα».

Μαρία Τρακάδη
Η Μαρία Τρακάδη είναι επικεφαλής του τμήματος φορολογικών υπηρεσιών της Deloitte Ελλάδος.
Διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στην παροχή συμβουλευτικών
φορολογικών υπηρεσιών σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες με ιδιαίτερη εμπειρία στους κλάδους
των Καταναλωτικών προϊόντων, Τηλεπικοινωνιών, Φαρμακοβιομηχανίας και Ενέργειας.
Εξειδικεύεται σε ζητήματα φορολογίας εισοδήματος, εταιρικών μετασχηματισμών και
αναδιοργανώσεων, σχεδιασμού βέλτιστης φορολογικής δομής εταιρικών ομίλων, τεκμηρίωσης των
τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing) και υποστήριξης στο πλαίσιο φορολογικών ελέγχων
από τις αρμόδιες ελληνικές φορολογικές αρχές.
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Σχετικά με τη Deloitte στην Ελλάδα
Η Deloitte Ελλάδας είναι µέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), μιας
ιδιωτικής Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, της οποίας οι εταιρίες-μέλη είναι νομικά
χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Με παρουσία σε περισσότερες από 150 χώρες και με
περίπου 200.000 επαγγελματίες που έχουν δεσμευθεί να γίνουν πρότυπα αριστείας, η Deloitte
παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε
πελάτες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων. Παρακαλούμε επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για μια λεπτομερή περιγραφή της νομικής δομής της
DTTL και των εταιριών-μελών.
Στην Ελλάδα, η «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.» παρέχει ελεγκτικές
(audit) υπηρεσίες, η «Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης
Α.Ε.» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές
(consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services A.E.»
λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). Με περίπου 500 άτομα προσωπικό και γραφεία
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η Deloitte Ελλάδας εστιάζεται σε όλους τους κυρίαρχους
τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της
ναυτιλίας, της ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα. Στους πελάτες της Deloitte συγκαταλέγονται οι περισσότερες από τις
μεγαλύτερες δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού, βιομηχανικού και
χρηματοοικονομικού τομέα.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.deloitte.gr
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