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

Συμμετέχοντες*

Οικονομικοί Διευθυντές, Υπεύθυνοι 
Λογιστηρίου, Λογιστές, Ελεγκτές, Σύμβουλοι 
σε θέματα φορολογίας και επαγγελματίες που 
είναι υπεύθυνοι για οικονομικά θέματα ή/και 
εφαρμόζουν στην πράξη τις πρόνοιες της περί 
Φ.Π.Α. νομοθεσίας.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

• Φόρος εισοδήματος εταιρειών 
Ενημερώσεις (2 ώρες)
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα - 
Ενημερώσεις
Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 
Φόρων Νόμος – Ενημερώσεις
Νόμος περί Φόρου Κεφαλαιουχικών 
Κερδών - Ενημερώσεις

• Φόρος Φυσικών Προσώπων   
(1 ώρα και 30 λεπτά)

Αν επιθυμείτε να λάβετε ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με τις τροποποιήσεις στην κυπριακή άμεση 
και έμμεση φορολογική νομοθεσία, να λάβετε αναλυτική και τεκμηριωμένη γνώση για εγκυκλίους 
του Τμήματος Φορολογίας, επικείμενες αλλαγές, πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέσω παραδειγμάτων, τότε μη χάσετε την ευκαιρία να εγγραφείτε σ’ αυτό 
το ιδιαίτερα χρήσιμο σεμινάριο, το οποίο θα παραδώσουν οι επικεφαλής των τμημάτων της Έμμεσης 
και Άμεσης Φορολογίας της KPMG Κύπρου και η ομάδα τους. Με μακρόχρονη επαγγελματική πορεία, 
οι εκπαιδευτές του σεμιναρίου θα μοιραστούν με τους συμμετέχοντες τις εμπειρίες τους σχετικά με 
το χειρισμό φορολογικών θεμάτων, ώστε να τους παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια, για να μπορούν 
να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν ορθά τις πρόσφατες και επικείμενες φορολογικές αλλαγές σε 
θέματα συμμόρφωσης, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων και 
προστίμων.

Τροποποιήσεις στην Κυπριακή Άμεση και 
Έμμεση Φορολογική Νομοθεσία (ΠΑΦΟΣ)

• Γρήγορες Λύσεις - "Quick fixes" (1 ώρα)
• Πρόσφατες εγκύκλιοι και 

γνωστοποιήσεις που εκδόθηκαν από το 
Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας (1 ώρα)

• Επικείμενες τροποποιήσεις στην περί 
Φ.Π.Α. νομοθεσία (30 λεπτά) 

• Τροποποιήσεις (1 ώρα)

Λεπτομέρειες Σεμιναρίου

Ημερομηνία : 14/05/2020
Τόπος: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Πάφου, Πάφος
Ώρα: 9:30 π.μ. – 5:45 μ.μ.
Διάρκεια: 7 ώρες 
Κόστος: €280 + Φ.Π.Α. Καθαρό κόστος μετά τη 
χορηγία της ΑΝΑΔ €119: €214,20 (συμπεριλ. 
Φ.Π.Α.) για τους δικαιούχους συμμετέχοντες
Γλώσσα: Ελληνική
Εισηγητές: Χ. Χαραλάμπους, Κ. Παπανικολάου, 
Μ. Γρέκας, Σ. Στυλιανού 

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.


