ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, φοιτητές της
νομικής, λογιστές, στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και σε
εφοριακούς υπαλλήλους και δικαστικούς λειτουργούς.

ΣΚΟΠΟΣ
Η κατανόηση του θεμελιώδους νομοθετήματος της
φορολογικής διαδικασίας προς το σκοπό πρακτικής
εφαρμογής του, τόσο στην καθημερινότητα της
φορολογίας, όσο και στις περιπτώσεις φορολογικών
ελέγχων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Πεδίο εφαρμογής – Σχέση με παλαιότερα νομοθετήματα
και με νομοθετήματα του ουσιαστικού φορολογικού
δικαίου – Ρυθμιστικό εύρος και είδη διατάξεων –
Παρουσίαση της δομής του ΚΦΔ.
Ειδικότερη διδακτική έμφαση θα δοθεί στα ζητήματα:
❖ της φορολογικής δήλωσης

φορολογικό δίκαιο σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια
(Α.Π.Θ., Δι.Πα.Ε., Universität Heidelberg). Έχει μετάσχει
ως εισηγητής σε πλήθος επιστημονικών συνεδρίων στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι συγγραφέας τριών
μονογραφιών και σαράντα τριών επιστημονικών
μελετών εκτάσεως άρθρου, στα πεδία του φορολογικού
και του λογιστικού δικαίου.
Ημερομηνία διεξαγωγής: 28/01/2021
Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00
Αξία συμμετοχής:
Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80 €
Για νομικά πρόσωπα: 95 €
(Για πληροφορίες σχετικά με την εκπτωτική πολιτική
του Ιδρύματος επισκεφτείτε την σελίδα:
https://www.cecl.gr/katigoriaseminaria/2008/05/08/seminars_discount_policy/ )

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του
αντιτίμου: 21/01/2021

❖ των φορολογικών ελέγχων
❖ της διαδικασίας προβολής των επιχειρημάτων των
φορολογουμένων κατά τον φορολογικό έλεγχο

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής
Όσοι εγγραφούν έως 11/01/21, θα λάβουν
15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.

❖ της έκδοσης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου
❖ της αλληλέγγυας ευθύνης των διοικούντων τα νομικά
πρόσωπα
❖ της παραγραφής
❖ της ενδικοφανούς προσφυγής και της οικείας
αιτήσεως αναστολής
❖ των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων στη
φορολογία

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γεώργιος Ι. Μάτσος
Ο κ. Μάτσος είναι δικηγόρος με ειδίκευση στο
φορολογικό δίκαιο και διδάκτωρ του φορολογικού
δικαίου του Πανεπιστημίου του Bayreuth. Έχει διδάξει

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν το κωδικοποιημένο
κείμενο του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, καθώς και
υποδείγματα Ενδικοφανών Προσφυγών.
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας
Zoom
Απαραίτητος εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να
διαθέτει ηχεία ή ακουστικά
Προαιρετικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα
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