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Προτεινόμενη διάρκεια:
Μία ημέρα - 8 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται:
Προϊσταμένους & Στελέχη Επιχειρήσεων, Υπεύθυνους
Φορολογικής παρακολούθησης Λογιστηρίου εταιριών,
Λογιστές και Φοροτεχνικούς.

Το σεμινάριο
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάλυση των αρχών και
των κανόνων που διέπουν τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα σύμφωνα με τον νόμο 4308/2014.  

Μεθοδολογία
Το σεμινάριο παρουσιάζει τον νόμο 4308/2014
εστιάζοντας στην εισαγωγή και κατανόηση των κανόνων
και απαιτήσεων των νέων Ελληνικών Λογιστικών
Προτύπων και την επίλυση πρακτικών ερωτημάτων.

Το σεμινάριο μπορεί να επιλύσει ζητήματα σχετικά με: 
• Τις υποκείμενες στο νόμο εταιρείες και την

κατηγοριοποίησή τους,
• Τις νέες διατάξεις που αντικατέστησαν τον Κώδικα

Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
• Τις γενικές αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών

καταστάσεων και τις λογιστικές αρχές που διέπουν
την παρακολούθηση των στοιχείων Ενεργητικού,
Παθητικού και Καθαρής Θέσης,

• Την πρώτη χρήση εφαρμογής των νέων Ελληνικών
Λογιστικών Προτύπων και τις ενέργειες που
απαιτούνται για την πρώτη εφαρμογή

• Το περιεχόμενο των σημειώσεων (προσάρτημα) κατά
τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
(N. 4308/2014)
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Αναλυτική ανάπτυξη του νόμου N. 4308/2014

• Γενική Παρουσίαση του νόμου και της φιλοσοφίας του
• Κατηγοριοποίηση των υποκείμενων στο νόμο οντοτήτων
• Αναλυτική παρουσίαση των νέων ελληνικών λογιστικών

προτύπων με επισήμανση των αλλαγών σε σύγκριση με
το υπάρχον σύστημα 
▫ Κανόνες Επιμέτρησης των ενσώματων, των άυλων

περιουσιακών στοιχείων και των επενδυτικών
ακινήτων

▫ Κανόνες Επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών
στοιχείων και αποθεμάτων

▫ Αναβαλλόμενοι φόροι & λογιστική αντιμετώπιση
κρατικών επιχορηγήσεων

▫ Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, απαιτήσεις και
προβλέψεις

▫ Μεταγενέστερα της ημερομηνίας ισολογισμού
γεγονότα

▫ Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα
▫ Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και

διόρθωση λαθών

• Υποχρεώσεις επιχειρήσεων σχετικά με την πρώτη
εφαρμογή (εξαιρέσεις, απαλλαγές)

• Το περιεχόμενο των σημειώσεων (προσάρτημα)

• Παρουσίαση αλλαγών στη σύνταξη των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων

• Σχέδιο λογαριασμών που πρέπει να τηρείτε από τις
εταιρείες

• Παρουσίαση των νέων διατάξεων που αντικατέστησαν
τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και
σύνδεση με τις φορολογικές υποχρεώσεις
▫ Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία
▫ Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος
▫ Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων
▫ Τιμολόγηση συναλλαγών (τιμολόγιο, απόδειξη

λιανικής πώλησης)
▫ Ηλεκτρονικό τιμολόγιο
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Συνοπτικό πρόγραμμα
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