Από
Τηλ
Φαξ
Ε-mail

Γεωργία Μανώλη
2107231260
2107231262
g.manoli@ep-gnosi.gr

Προς
Υπόψη :

ΕΠΙΚΑΙΡA ΣΕΜΙΝΑΡΙA –ΔΙΗΜΕΡΙΔΕΣ
με εισηγητή τον κ.

ΘΕΟΔΩΡΟ ΨΥΧΟΓΥΙΟ
Ο Θεόδωρος Γ. Ψυχογυιός είναι Νομικός Σύμβουλος του Κράτους και υπηρετεί στο Ειδικό Νομικό Γραφείο
Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών. Εισήλθε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους το έτος 1983 μετά από
ολιγοετή άσκηση δικηγορίας. Το 1993 προήχθη σε Πάρεδρο και το 2007 σε Νομικό Σύμβουλο. Έχει δημοσιεύσει
δεκάδες άρθρα και επιστημονικές παρατηρήσεις σε νομικά περιοδικά, από το έτος 1986 μέχρι σήμερα, ενώ έχει
συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και έχει εκδώσει βιβλία με αντικείμενο τη φορολογία και τη
διοικητική εκτέλεση. Από το 1994 μέχρι και το 2011 ήταν εισηγητής στα σεμινάρια της Σχολής Επιμόρφωσης
Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.), ενώ, κατά καιρούς, έχει διδάξει και σε σεμινάρια ιδιωτικών
επιμορφωτικών φορέων.
Ι. Ενότητα πρώτη: Τρίτη 19 και Τετάρτη 20 Ioυνίου 2012 και ώρες 17:00-21:15
1. Αστική και ποινική ευθύνη για χρέη προς το Δημόσιο. 2. Διασφαλιστικά και διοικητικά μέτρα. Δικαστική
προστασία
Α. Η αστική ευθύνη, για χρέη προς το Δημόσιο, των προσώπων που διοικούν νομικά πρόσωπα ή συμμετέχουν
σε αυτά (άρθρο 115 Κ.Φ.Ε. κλπ.).
Β. Η ποινική ευθύνη λόγω φοροδιαφυγής και μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.
Γ. Τα διασφαλιστικά μέτρα κατά το άρθρο 14 ν. 2523/97 (δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων κλπ.). Φύση των
μέτρων. Προϋποθέσεις επιβολής και άρσης. Δικαστική προστασία.
Δ. Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης (άρθρο 13 ν. 2523/97) Προϋποθέσεις, δικαστική
προστασία.
Ε. Απαγόρευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας (φύση θεσμού, προϋποθέσεις, πρόσωπα
στα οποία αφορά, εξαιρέσεις, δικαστική προστασία).
Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στην ανάλυση της αστικής ευθύνης των στελεχών των επιχειρήσεων για χρέη
των τελευταίων προς το Δημόσιο ως και της ποινικής ευθύνης για φοροδιαφυγή και μη καταβολή των χρεών
προς το Δημόσιο. Επίσης αναπτύσσονται τα μέτρα που μπορεί να ληφθούν κατά των υποχρέων και η δικαστική
άμυνα που αυτοί διαθέτουν.
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ΙΙ. Ενότητα δεύτερη: Τετάρτη 27 - Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρες 17:00-21:15
Η διαδικαστική πορεία του φορολογικού καταλογισμού από την έναρξη του ελέγχου μέχρι τη δικαστική
προσβολή του.
Α. Φορολογικός έλεγχος (είδη ελέγχου, αρμοδιότητα, διαδικασία, προϋποθέσεις νομιμότητας ελέγχου, έκθεση
ελέγχου).
Β. Καταλογιστική πράξη φόρου και προστίμων (είδη πράξεων, κατάρτιση, περιεχόμενο, κοινοποίηση,
εκτελεστότητα).
Γ. Διοικητική επίλυση της διαφοράς (φορολογικός συμβιβασμός) (φύση, στάδια και είδη συμβιβασμού,
διαδικασία, αποτελέσματα αυτού).
Δ. Δικαστική προσβολή καταλογιστικής πράξης και πρακτικού συμβιβασμού (προθεσμία, διαδικασία,
νομιμοποιούμενα πρόσωπα, δυνατότητα αναστολής).
Η δεύτερη ενότητα διερευνά το φορολογικό έλεγχο, τις προϋποθέσεις νόμιμης διεξαγωγής του και το τελικό
του αποτέλεσμα που είναι η κατάρτιση της έκθεσης ελέγχου και η έκδοση της καταλογιστικής πράξης φόρων ή
προστίμων. Ακολουθεί η ανάλυση του σταδίου της διοικητικής επίλυσης της φορολογικής διαφοράς και, τέλος,
αναπτύσσεται το στάδιο της δικαστικής αμφισβήτησης του καταλογισμού.

ΙΙΙ. Ενότητα τρίτη: Δευτέρα 2 & Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 και ώρες 17:00-21:15
1.Προσέγγιση της έννοιας του εισοδήματος. 2.Τεκμήρια. 3.Ζητήματα σχετικά με τη φορολογική δήλωση.
4.Ακύρωση του άρθρου 75 Κ.Φ.Ε. 5. Φορολογικό απόρρητο.
Α. Έννοια εισοδήματος. Περιπτώσεις εσόδων που δεν αποτελούν εισόδημα. Τεκμαρτή μέθοδος εξεύρεσης του
εισοδήματος. Είδη και λειτουργία τεκμηρίων.
Β. Φορολογική δήλωση (υπόχρεα πρόσωπα, φύση, συνέπειες δήλωσης).
Γ. Φορολογική δήλωση με επιφύλαξη. Προϋποθέσεις. Συνέπειες. Δικαστική Προστασία.
Δ. Ανάκληση φορολογικής δήλωσης. Προϋποθέσεις. Συνέπειες. Δικαστική προστασία.
Ε. Ακύρωση οριστικού φύλλου ελέγχου (άρθρο 75 Κ.Φ.Ε.). Προϋποθέσεις. Διαδικασία. Συνέπειες. Δικαστική
προστασία.
ΣΤ. Φορολογικό απόρρητο (έννοια, σκοπός του θεσμού, εξαιρέσεις, αναλυτική περιπτωσιολογία, δεσμευτικότητα
εισαγγελικής παραγγελίας, δικαστική προστασία).
Η τρίτη ενότητα πραγματεύεται την έννοια εισοδήματος στο φορολογικό μας δίκαιο και τη τεκμαρτή μέθοδο
εξεύρεσής του. Επίσης, αναλύονται ζητήματα σχετικά με τη φορολογική δήλωση, την ανάκληση της φορολογικής
δήλωσης, την ακύρωση του οριστικού φύλλου ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 75 Κ.Φ.Ε. και τέλος γίνεται ανάλυση
του θεσμού του φορολογικού απορρήτου και αναφορά σε συγκεκριμένη περιπτωσιολογία.
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ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Κυρίως σε φοροτεχνικούς, νομικούς και διοικητικά στελέχη του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα,
αλλά και σε σπουδαστές ή αποφοίτους νομικών ή οικονομικών σχολών που επιθυμούν την
προσέγγιση με το φορολογικό δίκαιο.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ανά ενότητα :
390 € για Νομικά Πρόσωπα , φυσικά πρόσωπα 290 € ,
φοιτητές – ασκούμενοι –άνεργοι 160 €
Το κόστος συμμετοχής μπορεί να διαμορφωθεί αναλόγως τον αριθμό των συμμετεχόντων.

To σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ 0,45%
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να σταλούν μέσω φαξ στο 210 7231262 ή στο e-mail :
g.manoli@ep-gnosi.gr
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν πακέτο σημειώσεων καθώς επίσης και βεβαίωση
παρακολούθησης του σεμιναρίου.
Στη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται coffee breaks
ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΑΣ Ή ΣΤΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΣ.

Η παρούσα επικοινωνία διενεργείται όπως ορίζει το άρθρο 11 του νόμου 3471/2006. Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίου
αποστέλλεται με την συγκατάθεση σας και έχει σκοπό την ουσιαστική & έγκυρη κατάρτιση των στελεχών σας.Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε
πλέον ενημέρωση παρακαλώ αποστείλετε πίσω το έντυπο με την ένδειξη διαγραφή στο fax: 210-7231262.
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ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ

……….

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ος

ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΑΘΗΝΑ–ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 29 - 1 ΟΡΟΦΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΠΟΛΗ- Τ.Κ.
ΑΦΜ - ΔΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ
E-MAIL
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ
ΙΚΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠ/ΝΟΥ ΛΑΕΚ

USER NAME

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΑΦΜ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΚΙΝΗΤΟ

ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

E-MAIL

ΑΦΜ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
PASSWORD
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ : 390 € για Νομικά Πρόσωπα , φυσικά πρόσωπα 290 € , φοιτητές –

ασκούμενοι –άνεργοι 160 €
ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ EUROBANK IBAN 1702602370000870200909337 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΚ. ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ
ΥΠ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΗΛ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΑΞ: 210 7231262 ή μέσω e-mail : g.manoli@ep-gnosi.gr τηλέφωνο
επικοινωνίας 210 7231260
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