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Προτεινόμενη διάρκεια:
Μία ημέρα - 8 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται:
Προϊσταμένους Λογιστηρίων, Στελέχη λογιστηρίων
επιφορτισμένα με την προετοιμασία των φορολογικών
δηλώσεων και Λογιστές - Φοροτεχνικούς

Το σεμινάριο
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν οι
σημαντικότερες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία με
την ψήφιση του νέου φορολογικού καθεστώτος. Σχετικά
με τη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων
θα παρουσιαστούν οι βασικές αλλαγές ως προς 
τη σχέση τους με την εταιρεία καθώς και οι
σημαντικότερες αλλαγές στα νομικά πρόσωπα
σύμφωνα με το Ν. 4172/2013 και Ν.4174/2013 
του Υπουργείου Οικονομικών.

Μεθοδολογία
Το σεμινάριο περιλαμβάνει αφενός τη θεωρητική
επισκόπηση του νέου φορολογικού καθεστώτος 
και τις επιπτώσεις της εφαρμογής του και αφετέρου 
την ανάλυση των νέων σημαντικότερων διατάξεων.
Επιπρόσθετα θα συζητηθούν πρακτικές εφαρμογές 
και διάφορες σχετικές περιπτώσεις.

Φορολογία Εισοδήματος
Νομικών Προσώπων και Ενιαίος Φόρος
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Εισαγωγική παρουσίαση του νέου φορολογικού
καθεστώτος 

Φυσικά Πρόσωπα (σε σχέση με την εταιρεία)

• Έννοια φορολογικής κατοικίας

• Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 

• Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος

• Υπολογισμός φόρου (κλίμακα μισθωτών, εφάπαξ
αποζημιώσεων κτλ.)

• Φορολογική μεταχείριση ασφαλισμάτων που
καταβάλλονται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστήριων
συμβολαίων

• Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων

Νομικά Πρόσωπα

• Προκαταβολή και παρακράτηση φόρου εισοδήματος

• Κατάργηση φοροαπαλλαγών

• Ανάλυση νέου τρόπου φορολόγησης των Α.Ε., Ε.Π.Ε.,
Ι.Κ.Ε., καθώς και Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινοπραξιών κλπ.

• Νέοι συντελεστές φορολόγησης κερδών 

• Φορολογίες επί των τόκων των καταθέσεων, υπεραξίας
από πωλήσεις ακινήτων, ενοικίων  και άλλων
εισοδημάτων

• Φορολογική μεταχείριση μερισμάτων από συμμετοχή 
σε άλλες εταιρείες

• Φορολογικός έλεγχος εταιρειών από ορκωτούς ελεγκτές

• Κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο και από Αμοιβαία Κεφάλαια

• Φορολογική μεταχείριση τριγωνικών συναλλαγών

• Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων

• Μη έκπτωση δαπανών για συναλλαγές με εταιρείες
εγκατεστημένες σε χώρες μη συνεργάσιμες ή σε
προνομιακά φορολογικά καθεστώτα.

• Παράταση προθεσμίας παραγραφής δικαιώματος
δημοσίου

• Εξόφληση φορολογικών στοιχείων – τιμολογίων

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

• Γενικές αρχές του νέου νόμου, υπολογισμός του φόρου
και προβλεπόμενες απαλλαγές 

• Πρακτικές συμβουλές προς αποφυγή συχνών λαθών
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