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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

• Φορολόγηση γης και μισθώσεις (1 ώρα)

• Διευκρινίσεις για μισθώσεις και μη 
ανεπτυγμένη οικοδομήσιμη γη -     
μ.α.ο.γ (3 ώρες)

       Μισθώσεις
• Αντίστροφη χρέωση σε σχέση με 

τη μεταβίβαση κεφαλαιουχικών 
στοιχείων στο πλαίσιο του σχεδίου 
αναδιάρθρωσης δανείων (1 ώρα)

Πώς επηρεάζονται οι επιχειρήσεις από τις πρόσφατες τροποποιήσεις της περί Φ.Π.Α. νομοθεσίας αναφορικά 
με τα ακίνητα; Τι αλλαγές έχουν επέλθει σε ό, τι αφορά την παράδοση μη οικοδομήσιμης γης και τις μισθώσεις 
ακινήτων; Ποιες είναι οι νέες ερμηνευτικές εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί από το Τμήμα Φορολογίας και την 
Υπηρεσία Φ.Π.Α.;  Οι απαντήσεις θα δοθούν από τους Διοικητικούς Συμβούλους του Τμήματος Έμμεσης 
Φορολογίας της KPMG, οι οποίοι θα αναλύσουν τις επιδράσεις των νέων αλλαγών στη νομοθεσία που αφορά 
τα ακίνητα, θα επεξηγήσουν τι προνοεί η νέα νομοθεσία και θα εφοδιάσουν τους συμμετέχοντες με σημαντικές 
γνώσεις, ώστε να αποφύγουν τυχόν επιβολή κυρώσεων και επιβαρύνσεων από λανθασμένη ή μη εφαρμογή του 
νόμου. Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο και εποικοδομητικό σεμινάριο, απαραίτητο για επαγγελματίες που καταπιάνονται 
με οικονομικά θέματα και με την εφαρμογή των προνοιών της περί Φ.Π.Α. νομοθεσίας.  

Επιπτώσεις Φ.Π.Α. που αφορούν στην 
Πώληση και Μίσθωση Ακίνητης Ιδιοκτησίας

• Ανακαινίσεις (30 λεπτά)
• Κεφαλαιουχικές δαπάνες (30 λεπτά)

Λεπτομέρειες Σεμιναρίου
Ημερομηνία: 04/06/2020
Τόπος: Γραφεία KPMG, Λευκωσία
Ώρα: 8:30 π.μ. – 3:30 μ.μ.
Διάρκεια: 6 ώρες 
Κόστος: €294 + Φ.Π.Α. Καθαρό κόστος μετά τη 
χορηγία της ΑΝΑΔ €102: €247,86 (συμπεριλ. 
Φ.Π.Α.) για τους δικαιούχους συμμετέχοντες
Γλώσσα: Ελληνική
Εισηγητές: Χ. Χαραλάμπους, Μ. Γρέκας

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.


