
Το σεμινάριο αυτό μπορεί να συμβάλει στις προϋποθέσεις για Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη.

Συμμετέχοντες*
Οικονομικοί Διευθυντές, Υπεύθυνοι 
Λογιστηρίου, Λογιστές, Βοηθοί Λογιστές 
και Επαγγελματίες που είναι Υπεύθυνοι για 
Οικονομικά θέματα ή/και εφαρμόζουν στην 
πράξη τις πρόνοιες της κυπριακής περί Φ.Π.Α 
νομοθεσίας.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου
• Ανάλυση περιεχομένου του 

Τροποποιητικού Νόμου 39(Ι) του 2018 
που αφορά στην κατ’ ουσία μεταβίβαση 
δικαιώματος επί της ακίνητης 
ιδιοκτησίας (1 ώρα)

• Ανάλυση Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 
(ΕΕ) 233 που αφορά στην παράδοση 
μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης 
γης (μ.α.ο.γ.) και διευκρινίσεις που 
δόθηκαν από το Τμήμα Φορολογίας                             
(1 ώρα & 15 λεπτά)

• Νέες διατάξεις σε σχέση με τη 
φορολογική μεταχείριση κουπονιών 

           (1 ώρα)

Ο επικεφαλής του Τμήματος Έμμεσης Φορολογίας της KPMG Κύπρου και η ομάδα του θα ενημερώσουν 
τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου τόσο για τις πρόσφατες τροποποιήσεις στην κυπριακή περί Φ.Π.Α. 
νομοθεσία, που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ κατά το διάστημα 2017 -2019, όσο και για τις τροποποιήσεις 
εκείνες που αναμένεται να επέλθουν στην κυπριακή περί Φ.Π.Α. νομοθεσία κατά τη διάρκεια του 
τρέχοντος έτους. 

Πρόσφατες Τροποποιήσεις στην κυπριακή 
περί Φ.Π.Α. Νομοθεσία

• Ανάλυση πρόσφατων Ερμηνευτικών 
Εγκυκλίων που δημοσιεύτηκαν από το 
Τμήμα Φορολογίας (1 ώρα & 30 λεπτά)

• Σημαντικές αποφάσεις Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου (30 λεπτά)

• Νέες τροποποιήσεις της Φ.Π.Α. 
Νομοθεσίας (45 λεπτά)

• Επικείμενες τροποποιήσεις στην Περί 
Φ.Π.Α. Νομοθεσία  (45 λεπτά)

• Ερωτήσεις και απαντήσεις (15 λεπτά)

Λεπτομέρειες Σεμιναρίου

Ημερομηνία: 21/10/2019

Τόπος: Γραφεία KPMG, Λευκωσία

Ώρα: 8:30 π.μ. – 4:45 μ.μ.

Διάρκεια: 7 ώρες 

Κόστος: €305 + Φ.Π.Α. Καθαρό κόστος μετά τη 
χορηγία της ΑΝΑΔ €119: €243,95 (συμπεριλ. 
Φ.Π.Α.) για τους δικαιούχους συμμετέχοντες

Γλώσσα: Ελληνική

Εισηγητές: Χ. Χαραλάμπους, Μ. Γρέκας

Contact Details:
T: +357 22 209 053, F: +357 22 513 294, E: academy@kpmg.com.cy
www.kpmg.com.cy

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ.
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν 

με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι  
ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ,

θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

*Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος σε 28.


