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                                                                                                                      Αθήνα,  24.2.2016 
                                                                   Αρ.πρωτ.: 381 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι 

Ακολουθεί αναλυτικό Πρόγραμμα του σεμιναρίου που προγραμματίζει ο Σύλλογος, σε 

συνεργασία με τη Φορολογική Επιθεώρηση, για την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 και ώρα 16:30 μέχρι 

21:30. Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και θα μπορείτε να το 

παρακολουθήσετε μπαίνοντας στο site του Συλλόγου μας, στη διεύθυνση www.sileforath.gr. Κατά 

τη διάρκεια του Σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων οι οποίες θα 

αποστέλλονται στους εισηγητές μέσω ειδικής φόρμας που θα υπάρχει στο site του Συλλόγου.    

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ – Ε. Λ. Π. (ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ-ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) 

1. Τα νέα πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας  (Κ.Φ.Δ.)  (άρθρα 53-59) 

και οι ποινικές κυρώσεις (άρθρα 66-71),ύστερα από τον τελευταίο Νόμο 4337/2015(ΦΕΚ 

Α΄129/17.10.2015),και με τις τελικές μεταβολές μέχρι 31.12.2015. 

Μεταβατικές διατάξεις για τον Κ.Φ.Δ και τα παλαιά πρόστιμα του Κ.Β.Σ.- Κ.Φ.Α.Σ.  (άρθρο 7  Ν. 

4337/2015). 

       2.   Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  (Ε.Λ.Π.)  (άρθρα 1-15,30,38,39,40,44)με τις τελευταίες                                              

μεταβολές.    

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

(Κ.Φ.Δ. - Ν.4174/2013) 

1. Διοικητικές κυρώσεις  (Πρόστιμα) 
 Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής  (άρθρο 53) 
 Διαδικαστικές παραβάσεις  (άρθρο 54) 
 Παραβάσεις  φοροδιαφυγής (άρθρο 55) 
 Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς  Συνοπτικού Πίνακα 

Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών (άρθρο 56) 
 Πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης  (άρθρο 58) 
 Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με το Φ.Π.Α.  (άρθρο 58 Α) 
 Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρους (άρθρο 59) 
 Μεταβατικές διατάξεις για τον Κ.Φ.Δ.-Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.  (άρθρο 7  Ν.4337/2015) 
 Λήψη ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 46) 
2. Ποινικές κυρώσεις  
 Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη (55Α) 
 Εγκλήματα φοροδιαφυγής  (άρθρο 66) 
 Αυτουργοί και συνεργοί  (άρθρο 67) 

http://www.sileforath.gr/
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 Δικονομικά θέματα, παραγραφή εγκλημάτων, μετατροπές -αναστολές ποινών, μεταβατικές και 
καταργούμενες διατάξεις  (άρθρα 68-71) 

3. Διάφορα άρθρα Κ.Φ.Δ. 

 Βιβλία και στοιχεία (λογιστικά αρχεία)  (άρθρο 13) 

 Πληροφορίες από το φορολογούμενο ( άρθρο 14) 

 Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή τόκων και προστίμων  (άρθρο 62) 

 Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής   προσφυγή κατά πράξεων  της Διοίκησης  (άρθρο 
63)  
 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014) (Επισημάνσεις – Συνοπτικά) 

1. Άρθρα 1-7  (Πεδίο εφαρμογής – Οντότητες-Λογιστικά Αρχεία) 

 Πεδίο εφαρμογής. Οντότητες. Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων (άρθρα 1 και 2) 

 Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία (άρθρο 3) 

 Άλλα (πρόσθετα) λογιστικά αρχεία (άρθρο 4) 

 Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος (άρθρο 5) 

 Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων (άρθρο 6)                                                                       
Διαφύλαξης λογιστικών αρχείων (άρθρο 7) 

2. Άρθρα 8-15 ( ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) 

 Τιμολόγιο πώλησης (υποχρέωση έκδοσης, πρόσωπα έκδοσης, πιστωτικό τιμολόγιο), 
περιεχόμενο τιμολογίου, απλοποιημένο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο, χρόνος 
έκδοσης τιμολογίου (άρθρα 8-11)  

 Ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αυθεντικότητα τιμολογίου (άρθρα 14-15)  
 Στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών και  υπηρεσιών, τρόπος και χρόνος έκδοσης              

στοιχείων λιανικής πώλησης (άρθρα 12-13) 
3. Άρθρα 30,38,39,40,44 
 Απλοποιήσεις και απαλλαγές για τις πολύ μικρές οντότητες, καταργούμενες    διατάξεις, ειδικές 

ρυθμίσεις (εξαιρέσεις ) οντοτήτων φυσικών  προσώπων,  μεταβατικές διατάξεις, έναρξη ισχύος 
(άρθρα 30,38,39,40,44) 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: 

 ΗΛΙΑΣ Κ. ΑΡΓΥΡΟΣ 
(τ. Γενικός Διευθυντής ΥΠΟΙΚ & τ. Ειδ. Γραμματ. ΣΔΟΕ—Υπ.Ε.Ε.) 

 

 ΤΡΥΠΟΣΚΟΥΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
(Στέλεχος της Διεύθυνσης Ελέγχων της ΓΓΔΕ) 

 

 

                                                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο        

                       Ο Πρόεδρος                    Ο Αντιπρόεδρος 
                  
                Μέρκος Δημήτριος                                  Μποτζάκης Μανώλης 

  


