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Προτεινόμενη διάρκεια:
Μία ημέρα - 8 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται:
Διευθυντές και Στελέχη Λογιστηρίων, Δικηγόρους,
Φορολογικούς Συμβούλους, Λογιστές-Ελεγκτές

Το σεμινάριο
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι
συμμετέχοντες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από
τον φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεών τους υπό το
πρίσμα της υποχρέωσης ελέγχου από ορκωτούς
ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 65Α του ΚΦΔ (Κώδικας
Φορολογικών Διαδικασιών) και την Υπουργική
Απόφαση ΠΟΛ 1124/22.6.2015. Στο πλαίσιο του
σεμιναρίου θα συζητηθούν θέματα που σχετίζονται με
τη διενέργεια των φορολογικών ελέγχων των
επιχειρήσεων και συγκεκριμένα με τις τεχνικές
χειρισμού των ελέγχων από τις επιχειρήσεις.

Μεθοδολογία
Το σεμινάριο περιλαμβάνει αφενός τη θεωρητική
επισκόπηση του τρέχοντος καθεστώτος φορολογικού
ελέγχου εταιρειών από ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα 
με το άρθρο 65Α του ΚΦΔ (Κώδικας Φορολογικών
Διαδικασιών) και την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ
1124/22.6.2015 και τις επιπτώσεις εφαρμογής του και
αφετέρου την ανάλυση της διαδικασίας παράλληλου
ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης και της έκδοσης
ετήσιου πιστοποιητικού για όλα τα φορολογικά
αντικείμενα.  Επιπρόσθετα θα συζητηθούν πρακτικές
οργάνωσης του φορολογικού ελέγχου όταν διεξάγεται
από τις φορολογικές αρχές καθώς και η εμπειρία από
τους επανελέγχους που διεξάγουν οι φορολογικές
αρχές στο δείγμα του 9% των φορολογικών
πιστοποιητικών.

Ο φορολογικός έλεγχος
των Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
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• Ανάλυση του τρέχοντος καθεστώτος 

• Ζητήματα που δημιουργούνται από την υποχρέωση
έκδοσης του πιστοποιητικού φορολογικού ελέγχου

• Θέματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή του
καθεστώτος του φορολογικού πιστοποιητικού*.

• Διενέργεια στοχευμένων ελέγχων από το Υπουργείο
Οικονομικών 

• Σχεδιασμός και προετοιμασία των επιχειρήσεων 
(ΑΕ και ΕΠΕ) ενόψει του ελέγχου

• Η διαχείριση του φορολογικού ελέγχου κατά 
τη διενέργειά του

• Ενέργειες μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου

* Αποτελέσματα επανελέγχου από τις φορολογικές αρχές
δείγματος 9% των χορηγηθέντων φορολογικών
πιστοποιητικών.

Γιάννης Αχείλας���������  
Γενικός Διευθυντής, Φορολογικό Τμήμα, KPMG

Χρήστος Γιαννόπουλος���������  
Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Φορολογικού Ελέγχου Υπουργείου
Οικονομικών, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, επίτιμος Πρόεδρος
Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών

Εισηγητές

Συνοπτικό πρόγραμμα


