Executive Education

Tax Expert
Certificate
Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στη Φορολογία

Αποκτήστε την πιστοποίηση
των Tax Specialists!
Σε ένα διεθνές περιβάλλον που η πολυπλοκότητα της Φορολογίας επηρεάζει άμεσα κάθε εθνικό φορολογικό σύστημα, η
ύπαρξη Tax Specialists καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική. Για το λόγο αυτό η ΕΕΔΕ θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων το εξειδικευμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα που προετοιμάζει τους συμμετέχοντες, για αυτή την εντελώς νέα
πιστοποίηση και τους προσφέρει τη δυνατότητα να ξεχωρίσουν επαγγελματικά.

Σκοπός
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Το σεμινάριο αποσκοπεί στην εμβάθυνση των γνώσεων των συμμετεχόντων στις διατάξεις που ρυθμίζουν το φορολογικό έλεγχο, τις παραβάσεις και τα πρόστιμα με βάση
τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, καθώς και στον χειρισμό των ζητημάτων που
αφορούν ομίλους και διεθνείς δραστηριότητες.

Οφέλη Προγράμματος
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Η κατανόηση και ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας, του κανονιστικού πλαισίου και των
ερμηνευτικών εγκυκλίων σχετικά με την φορολογική διαδικασία
Η κατανόηση των εννοιών/ όρων και διαδικασιών που έχει εισάγει το νομοθετικό κανονιστικό πλαίσιο για τη φορολογική διαδικασία
Ενημέρωση σχετικά με τις ερμηνευτικές εγκυκλίους της ΑΑΔΕ
Ενημέρωση σχετικά με τις νομολογιακές εξελίξεις επί των ζητημάτων της φορολογικής
διαδικασίας.
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Σε ποιους απευθύνεται
Σε επίλεκτα στελέχη και επαγγελματίες που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και γνώσεις, εφόσον ασκούν εποπτεία και έλεγχο στις
φορολογικές, τραπεζικές ακόμα και προσωπικές υποχρεώσεις τους.

Μεθοδολογία
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Το πρόγραμμα συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας και υποστήριξης,
αποτελούμενο από 3 θεματικές ενότητες. Περιλαμβάνει εισηγήσεις, παρακολούθηση
της απόδοσης και γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση της πιστοποίησης.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων πραγματοποιείται στις αίθουσες της ΕΕΔΕ, σε ένα
άνετο και επαγγελματικό περιβάλλον, το οποίο παρέχει την καλύτερη δυνατή εκπαιδευτική εμπειρία.
Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων του προγράμματος, χρησιμοποιούνται οι πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές και μεθοδολογίες, όπως:
Η παρουσίαση μέσω Η/Υ
Η χρήση πολυμέσων & Internet
Μια σειρά από case studies
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The power of taxing people and their property is
essential to the very existence of government.
James Madison

Δομή του Προγράμματος

Προϋποθέσεις για την απόκτηση πιστοποίησης

Part 1: Φορολογική Νομοθεσία (Introductory Tax Practice)

Απόφοιτοι οικονομικών επιστημών με τουλάχιστον διετή εργασιακή εμπειρία σε οικονομικό τμήμα. Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επαρκεί το ένα έτος προϋπηρεσίας.

Part 2: Φορολογικοί Έλεγχοι (Advanced Tax Practice)
Part 3: Φορολογικός Σχεδιασμός και Διεθνείς Δραστηριότητες
(Professional Tax Practice)
Σημείωση: Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης κάθε part
μεμονωμένα

Συνολική Διάρκεια: 64 ώρες
Εισηγητές: Γρηγόρης Ταπεινός, Χρήστος Αλτιπαρμάκης

Διάρκεια προγράμματος και ημερομηνίες διεξαγωγής
Part 1: 16 ώρες, 14, 16, 21, 23/11/2018, 17.00-21.00
Part 2: 24 ώρες, Φεβρουάριος 2019
Part 3: 24 ώρες, 30/11, 7/12, 17.00-21.00 και 1, 8/12/2018, 09.00-17.00

Tax Expert Certificate
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Συνοπτικό Πρόγραμμα

Part 1

Φορολογική Νομοθεσία (Introductory Tax Practice)
– ΚΦΕ - Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Νόμος 4172/2013
– ΚΦΔ - Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών, Νόμος 4174/2013
– Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων
– Δηλώσεις Νομικών Οντοτήτων
– ΕΛΠ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Νόμος 4308/2014
– ΕΝΦΙΑ - Έντυπο Ε9
– Φ.Π.Α. και Τελωνειακά θέματα - Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο
– Φορολογία Χαρτοσήμου
Στόχος του προγράμματος
Η εξοικείωση των συμμετεχόντων με βασικές έννοιες της φορολογικής νομοθεσίας και η παρουσίαση
βασικών εφαρμογών τους στη πράξη.

Part 2

Φορολογικοί Έλεγχοι (Advanced Tax Practice)
Φορολογικοί έλεγχοι
– Ελεγκτικές Αρχές και αρμοδιότητες ελέγχου
– Έλεγχος και οι ελεγκτικές επαληθεύσεις - Είδη φορολογικών ελέγχων
– Επιλογή υποθέσεων: Έμμεσες τεχνικές ελέγχου και κριτήρια επιλογής υποθέσεων για έλεγχο Μέθοδος Risk Analysis.
– Υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα με βάση την απόφαση Α.Α.Δ.Ε. ΔΕΛ Β 1189202 ΕΞ
2016/28.12.2016
– Δικαιώματα και υποχρεώσεις της ελεγκτικής αρχής και του ελεγχόμενου
– Τα αποτελέσματα του ελέγχου και ο προσδιορισμός του φόρου
– Η διαδικασία μετά τον έλεγχο-επανέλεγχος και πότε προβλέπεται. Τι θεωρούνται νέα και
συμπληρωματικά στοιχεία
– Η έκδοση της πράξης προσδιορισμού του φόρου, φορολογικές κυρώσεις και ποινικά φορολογικά
αδικήματα
– Μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου
– Διοικητική προστασία - Ενδικοφανής Προσφυγή
Έλεγχος προσαύξησης περιουσίας
– Έννοια της προσαύξησης και έλεγχος προσαύξησης περιουσίας και τραπεζικών εμβασμάτων
– Δικαιολόγηση ποσών - Δικαιολογητικά και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία
– Η φορολόγηση της προσαύξησης περιουσίας - Κυρώσεις - Δικαστική προστασία
Παραβάσεις της Φορολογικής Νομοθεσίας
– Διαδικαστικές Παραβάσεις
– Παρεμπόδιση ελέγχου, υπόθαλψη παραβάτη, συνέργεια στη διάπραξη φορολογικής παράβασης,
Αυτουργοί - Συνεργοί
– Εγκλήματα Φοροδιαφυγής - Ποινικά Αδικήματα
Τόκοι - Πρόστιμα
– Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής
– Πρόστιμα Διαδικαστικών Παραβάσεων
– Πρόστιμα ΕΝ.Φ.Ι.Α., Φ.Π.Α., Παρακρατούμενων Φόρων
– Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής
– Πρόστιμα υποβολής ανακριβούς δήλωσης
– Πρόστιμο ανακριβούς ή/και ατελούς πίνακα πληροφοριών Φακέλου Τεκμηρίωσης
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Ενδοομιλικών Συναλλαγών
– Πρόστιμα Εγκλημάτων Φοροδιαφυγής
– Έκδοση και κοινοποίηση πράξεων επιβολής προστίμων
– Απαλλαγή από τα πρόστιμα λόγω ανωτέρας βίας
Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου
– Χρόνος παραγραφής φορολογικών υποθέσεων και διαμόρφωση
του τοπίου μετά την έκδοση της απόφασης του ΣΤΕ 1738/2017.
– Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων
– Η προβολή της παραγραφής των υποθέσεων ενώπιον των
φορολογικών Αρχών
– Πρόσφατες εξελίξεις στην νομολογία - Τι αναμένεται για
την παραγραφή
– Φορολογικοί Σχεδιασμοί και πλάνα για το 2019, μετά τις
αλλαγές στην φορολογική Νομοθεσία

Part 3

Φορολογικός Σχεδιασμός και Διεθνείς Δραστηριότητες
(Professional Tax Practice)
– Φορολογικός Σχεδιασμός, Φοροδιαφυγή, Φοροαποφυγή και τρόποι υλοποίησής τους
– Επιθετικός Φορολογικός Σχεδιασμός: μέτρα - τρόποι καταπολέμησης (general and special anti-avoidance rules)
– Έννοια του πραγματικού δικαιούχου "beneficial owner", ιδιοκτήτη αλλοδαπής επιχείρησης, διεθνείς συμβάσεις,
Ευρωπαϊκές οδηγίες και τοπικές νομοθεσίες, πρόσφατες εξελίξεις
– Σύσταση και λειτουργία αλλοδαπών εταιρειών με σκοπό την μείωση των φορολογικών υποχρεώσεων
– Μεταφορά κινδύνων και λειτουργιών σε αλλοδαπή δικαιοδοσία
– Η αρχή των ίσων αποστάσεων - Arm's Length Principle, στις ενδοομιλικές συναλλαγές
– Έννοια του πραγματικού τόπου διοίκησης και λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων αλλοδαπών εταιρειών
– Έννοια της πραγματικής εμπορικής υπόστασης των αλλοδαπών εταιρειών
– Πωλήσεις από απόσταση
– Περιγραφή μορφών συνήθων Αλλοδαπών Εταιρειών
>> Εταιρείες Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Finance Companies)
>> Εταιρείες Χαρτοφυλακίου (Holding Companies)
>> Εταιρείες αδειών-δικαιωμάτων (Lincencing Companies)
>> Εμπορικές Εταιρείες (Trading Companies)
>> Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (Administration Companies)
>> Ναυτιλιακές Εταιρείες (Shipping Companies)
>> Εμπιστεύματα (Trusts)
>> Επενδυτικές Εταιρείες (Investments Companies)
>> Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας-Σ.Α.Δ.Φ.
>> Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer pricing) και Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης (Thin Capitalization)
– Χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς και Μη Συνεργάσιμες
– Ψηφιακή φορολογική κατοικία
Tax Expert Certificate
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www.eede.gr

Η ΕΕΔΕ στην Ελλάδα
Αθήνα

Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος

Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61
Κ. Πατήσια, 111 44 Αθήνα
Τηλ.: 210 2112000
Fax: 210 2112024, 210 2112028
e-mail: eede@eede.gr

Πλατεία Πίνδου 1 Γούναρη & Αγ. Ανδρέου
262 22 Πάτρα
Τηλ.: 2610 318573
Fax: 2610 361517
e-mail: patra@eede.gr

Τμήμα Μακεδονίας

Τμήμα Κρήτης

Καρατάσου 7
546 26 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 522314, 2310 516639
Fax: 2310 546218
e-mail: macedonia@eede.gr

Κονδυλάκη 105 & Βάρνης
713 05 Θέρισσος, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 258869, 2810 263351
Fax: 2810 258413
e-mail: creta@eede.gr

Follow us:

