Λογιστής Φοροτεχνικός A’ Τάξης

Ειδικός Εισηγητής Λογιστικής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Στη συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων

Το περίγραμμα ύλης του εν λόγω προγράμματος επικεντρώνεται στη φορολογία εισοδήματος των
φυσικών και νομικών προσώπων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, απευθυνόμενο σε ιδιώτες,
εργαζόμενους και επαγγελματίες που επιθυμούν να μάθουν σε βάθος τον Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος, χωρίς να προαπαιτείται κάποιο επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας.
ΕΝΟΤΗΤΑ

1Ο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ιδιώτες)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

• Έννοια πραγματικού εισοδήματος: πηγές, φορολογούμενα και
απαλλασσόμενα εισοδήματα, ανάλυση εισοδημάτων από ακίνητα
• Έννοια τεκμαρτού εισοδήματος: από απόκτηση και χρήση περιουσιακών
στοιχείων, διαβίωσης, τρόποι κάλυψης τεκμηρίων
• Έννοια πόθεν έσχες: φορολογητέο εισόδημα, κλίμακα φορολόγησης

8 ώρες

 Συμπλήρωση φορολογικών εντύπων Ε1 και Ε2 με πραγματικά
παραδείγματα και εφαρμογές

 Ανάλυση και σύγκριση των διατάξεων φορολογίας από το 2010 και μετά.
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2ο

Συμπλήρωση Εντύπου Ε9

• Τρόποι απόκτησης περιουσιακών στοιχείων: δωρεά, γονική παροχή,
αγοραπωλησία, κληρονομιά
• Εμπράγματα δικαιώματα: πλήρη και ψιλή κυριότητα, επικαρπία, οίκηση,
χρήση
• Έννοιες οριζοντίου και κάθετης ιδιοκτησίας
• Πολεοδομικές έννοιες: διαφορά οικοπέδου και γηπέδου, κατοικίας και
μονοκατοικίας, δικαίωμα υψούν, τακτοποίηση ημιυπαιθρίου, αλλαγή χρήσης,
νομιμοποίηση αυθαιρέτου

3 ώρες



Συμπλήρωση ε9 με πραγματικά παραδείγματα και χρήση συμβολαίων
απόκτησης περιουσιακών στοιχείων με ανώνυμα στοιχεία
• ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΑΕ, ΕΠΕ)

3ο

• Συμπλήρωση εντύπου Ε3 για επαγγελματίες ανεξαρτήτως κατηγορίας
βιβλίων και ύψους ακαθαρίστων εσόδων
• Συμπλήρωση ενιαίου εντύπου φορολογίας Ν για όλα τα νομικά
πρόσωπα: υπολογισμός φόρου εισοδήματος, προκαταβολής φόρου για
• Συμπλήρωση κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης με βάση το
άρθρο 22-23 του Ν.4172/2013: μη εκπιπτόμενες δαπάνες

5 ώρες

 Πρακτικές εφαρμογές στα πραγματικά έντυπα της εφορίας με προσομοίωση
επιχειρήσεων όλων των νομικών μορφών

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

Υμηττού 75, 11633 Παγκράτι Αθήνα – Τ: 211.0149320, F: 211.0122995

16 ώρες
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Πληροφορίες:



Η παραπάνω ύλη διδάσκεται σε συναντήσεις των 2ωρών ως ιδιαίτερο μάθημα. Προτείνεται
μια συνάντηση κάθε εβδομάδα για πιο αποδοτική κάλυψη της ύλης.



Παρέχεται έντυπο υλικό πλήρως ενημερωμένο με τις ισχύουσες
χρησιμοποιούνται πραγματικά έντυπα εφορίας για περισσότερη εξοικείωση.

διατάξεις,

ενώ



Λόγω της ύλης του συγκεκριμένου προγράμματος μπορεί να διδαχθεί διακριτά η μία μόνο
ενότητα από τις προαναφερθείσες συνολικά τρεις, ενώ γίνεται πλήρη προσαρμογή της ύλης στις
απαιτούμενες ανάγκες του σπουδαστή με περαιτέρω τροποποίηση αυτής.



Δεν διδάσκονται διατάξεις άλλων Νόμων, μόνο ο ισχύον Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος.

 Στη διδακτέα ύλη παραδίδονται επιπλέον εφαρμογές πραγματικών επιχειρήσεων για
περαιτέρω εξοικείωση και εξάσκηση σε προσωπικό χρόνο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, είμαι στη διάθεσή σας!
Σωτηρία Ελευθερίου
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