Άντζελα Ηλιάδη
Όνομα

Άντζελα Ηλιάδη

Θέση

Γενική Διευθύντρια, Φορολογικό Τμήμα

Εκπαίδευση και
Πιστοποιήσεις

― Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρυ, Αλμπέρτα, Καναδάς.
― Προπτυχιακές Σπουδές στα Οικονομικά, Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρυ, Αλμπέρτα, Καναδάς.
― Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
― Μέλος των Δικηγορικών Συλλόγων Κάλγκαρυ, Αλμπέρτα, Καναδά και Λονδίνου, Ηνωμένου Βασιλείου (μη
ενεργό).
― Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Εμπορικολόγων και της Διεθνούς Φορολογικής Ένωσης (IFA).

Εμπειρία

Η Άντζελα είναι Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις και διαθέτει μεγαλύτερη από 25 χρόνια εμπειρία σε φορολογικά και νομικά
θέματα με την KPMG στην Ελλάδα, μετά από διεθνή καριέρα στο εταιρικό, εμπορικό και φορολογικό δίκαιο.

Επαγγελματική
Εμπειρία

Η Άντζελα έχει εκτεταμένη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών και φορολογικών υπηρεσιών σε θέματα
εμπορικών συναλλαγών, εμπορικού δικαίου, διεθνούς εμπορίου, εξαγορών, εταιρικών αναδιοργανώσεων,
χρηματοδότηση εγκατάστασης και λύσης/εκκαθάρισης επιχειρήσεων, ενδοομιλικές συναλλαγές, ακινήτων και
πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εργασιακά και μεταναστευτικά θέματα με
εκτεταμένη εμπειρία σε διασυνοριακές αποσπάσεις εργαζομένων.
Έχει συντελέσει επικεφαλής σημαντικού αριθμού έργων σχετικών με το σχεδιασμό εγχώριων και διεθνών
επενδύσεων, εξαγορών, χρηματοδοτήσεις, διαπραγματεύσεων και λοιπών συναλλαγών για πολυεθνικές και
εγχώριες εταιρίες, παρέχοντας υπηρεσίες μεταξύ άλλων στον τομέα των συμβάσεων αποφυγής διπλής
φορολογίας, σε άμεσους και έμμεσους φόρους (ΦΠΑ, ΦΜΑΠ, ΕΤΑΚ, ΦΑΠ, χαρτόσημο) στη φορολόγηση
διασυνοριακών συναλλαγών και σε εγχώρια φορολογικά και νομικά ζητήματα.
Δημοσιεύει άρθρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε θέματα φορολογικού δικαίου, επενδύσεων, εμπορικών
συναλλαγών και εγκατάστασης επιχειρήσεων στην Ελλάδα και συμμετέχει ως εισηγήτρια διαλέξεις σε διάφορους
οργανισμούς σχετικά με τα θέματα αυτά.

Αντιπροσωπευτικοί
Τομείς

Βιομηχανία, Τηλεπικοινωνίες και Πληροφορική, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Λιανικό Εμπόριο, Τουρισμός και
Ψυχαγωγία, Μεταφορές, Φαρμακευτική, Ακίνητη Περιουσία και Κατασκευές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
Ενέργεια, Τραπεζικού και Χρηματοοικονομικό.
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