ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Οι Νέες Διατάξεις Προσδιορισμού του Φόρου και η Φορολογία υπό το Κράτος
της Υγειονομικής Κρίσης
ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους και
ασκούμενους δικηγόρους, δικαστές, σπουδαστές και
υποψήφιους της Εθνικής Σχολής Δικαστών, φοιτητές
Τμημάτων Νομικής, υπαλλήλους της Διοίκησης και εν
γένει νομικούς ασχολούμενους με το Δημόσιο Δίκαιο.

ΣΚΟΠΟΣ

Είναι Δικηγόρος με ακαδημαϊκό ενδιαφέρον και
πρακτική εμπειρία στον τομέα του Φορολογικού και
του Εμπορικού Δικαίου και της ψηφιακής οικονομίας.
Έχει συμμετάσχει σε ημερίδες και σεμινάρια που
άπτονται των παραπάνω αντικειμένων και έχει
συγγράψει άρθρα και σχόλια επί σχετικών
αποφάσεων.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση και η
συγκριτική επισκόπηση των νέων φορολογικών
ρυθμίσεων προσδιορισμού του φόρου και των
διατάξεων φορολογίας εισοδήματος που εισήχθησαν
υπό το κράτος της υγειονομικής κρίσης, με ανάλυση
των σχετικών αποφάσεων.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 27/09/2022

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

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

Α) Στάδιο προσδιορισμού του φόρου
•
•
•
•

Πράξεις προσδιορισμού του φόρου
Διαδικασία προσδιορισμού του φόρου
Προσδιορισμός μετά από φορολογικό έλεγχο
Ζητήματα παραγραφής

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00
Αξία συμμετοχής:
Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 75 €
Για νομικά πρόσωπα: 95 €

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του
αντιτίμου: 22/09/2022

Β) Φορολογία και υγειονομική κρίση
•
•
•

Μείωση φορολογικών συντελεστών και
κατάργηση επιβαρύνσεων
Ενισχύσεις και φορολογική αντιμετώπιση
Αλλαγές στη φορολογική διαδικασία

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 15/09/22, θα
λάβουν
15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σιδηροκαστρίτη Αγγελική
Υποψήφια Διδάκτορας Τμήματος Νομικής ΑΠΘ,
Δικηγόρος.
Η κυρία Σιδηροκαστρίτη είναι υποψήφια διδάκτορας
του Τομέα Δημοσίου Δικαίου, του Τμήματος Νομικής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο
γνωστικό αντικείμενο του Φορολογικού Δικαίου.
Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, στο
Δημόσιο Δίκαιο και την Πολιτική Επιστήμη από το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο
Διεθνικό Εμπορικό Δίκαιο και την Εναλλακτική
Επίλυση Διαφορών από το Διεθνές Πανεπιστήμιο
Ελλάδος.

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν το υλικό του σεμιναρίου
που περιλαμβάνει την παρουσίαση και συνοδευτικό υλικό
(νομολογία, αποφάσεις, σχετική νομοθεσία).
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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