ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Σε νομικούς,
επιθυμούν να
φορολογία
συνδυάζοντας
σκοπιά.

αλλά και οικονομολόγους, οι οποίοι
αποκτήσουν βασικές γνώσεις για την
εισοδήματος
νομικών
προσώπων,
την θεωρητική γνώση με πρακτική

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός είναι η απόκτηση των θεωρητικών και
πρακτικών εφοδίων για την καλύτερη κατανόηση των
ζητημάτων της φορολογίας εισοδήματος νομικών
προσώπων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

το Πανεπιστήμιου Aix-Marseille III και Πτυχίο Νομικής
Αθηνών.
Ο Δημήτρης Χρονόπουλος είναι Δικηγόρος και
Φορολογικός Σύμβουλος. Είναι Tax Manager στην Grant
Thornton από το 2018.
Διαθέτει
πιστοποίηση
Advanced
Diploma
in
International Taxation (London CIOT), Δίπλωμα
Εξειδίκευσης στο Φορολογικό Δίκαιο (ΚΕΚ Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών), Μεταπτυχιακό Δημοσίου
Δικαίου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πτυχίο
Νομικής Αθηνών.
Ημερομηνία διεξαγωγής: 10/06/2021
Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00

Θα μελετηθούν οι διατάξεις του ν. 4172/2013 (Κώδικας
Φορολογίας Εισοδήματος) αναφορικά με τα νομικά
πρόσωπα, σχετική ερμηνεία της φορολογικής διοίκησης,
όπως προκύπτει από της εκδοθείσες εγκυκλίους,
αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, αλλά
και βασική νομολογία του ΣτΕ και των Διοικητικών
Δικαστηρίων.

Αξία συμμετοχής:
Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 70 €
Για νομικά πρόσωπα: 95 €

Στο πλαίσιο αυτό θα αναλυθούν οι διατάξεις για την
φορολογική κατοικία και μόνιμη εγκατάσταση νομικών
προσώπων, οι διατάξεις για τον προσδιορισμό του
εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι
διατάξεις περί μετασχηματισμών, οι δηλωτικές
υποχρεώσεις, στοιχεία περί ενδοομιλικών συναλλαγών,
παρακρατούμενοι
φόροι,
προκαταβολή
φόρου,
ελεγχόμενες
αλλοδαπές
εταιρείες,
προνομιακά
φορολογικά καθεστώτα, υποκεφαλαιοδότηση κ.λπ.

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του
αντιτίμου: 03/06/2021

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Κωνσταντίνος Κουνάδης –
Δημήτρης Χρονόπουλος

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν σε ηλεκτρονική μορφή
την παρουσίαση που θα πραγματοποιηθεί.

Ο Κωνσταντίνος Κουνάδης είναι Δικηγόρος Παρ’
Αρείω Πάγω και Φορολογικός Σύμβουλος. Είναι Tax
Director στην Grant Thornton, με την οποία
συνεργάζεται από το 2014.
Διαθέτει
πιστοποίηση
Advanced
Diploma
in
International Taxation (London CIOT), Δίπλωμα
Εξειδίκευσης στο Φορολογικό Δίκαιο (ΚΕΚ Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών), Master Δημοσίου Δικαίου από

(Για πληροφορίες σχετικά με την εκπτωτική πολιτική
του Ιδρύματος επισκεφτείτε την σελίδα:
https://www.cecl.gr/katigoriaseminaria/2008/05/08/seminars_discount_policy/ )

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής
Όσοι εγγραφούν έως 24/05/21, θα λάβουν
15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας
Zoom
Απαραίτητος εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να
διαθέτει ηχεία ή ακουστικά
Προαιρετικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ
Ακαδημίας 43, 106 72, Αθήνα
Τηλ.: 210-3623089, 3623029, Fax: 210-3390522
E-mail: seminars@cecl.gr Website: www.cecl.gr

