
Φορολόγηση Επιχειρήσεων-Πρακτικά  
και Εξειδικευμένα Θέματα για  Εσωτερικούς Ελεγκτές

17:00-20:15

Στόχος Σεμιναρίου
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου πρόκειται να αναλυθούν βάσει των διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος 
και μέσω πρακτικών εφαρμογών τα ακόλουθα θέματα:
•  Η κατανόηση της έννοιας των οικονομικών καταστάσεων, προσδιορισμός των φορολογικών αποτελεσμά-

των και υποχρεώσεων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
•  Διακρίσεις μεταξύ ΕΓΛΣ και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων  Ν. 4308/2014 και ο λογιστικός χειρισμός 

των διαφόρων κλαδικών λογαριασμών. 

Σε ποιούς απευθύνεται 
• Σε εσωτερικούς ελεγκτές
• Σε μέλη επιτροπών ελέγχου και λοιπών φορέων  εταιρικής διακυβέρνησης
• Σε στελέχη οικονομικών διευθύνσεων, επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα
• Σε υπεύθυνους διαχείρισης κινδύνων και πιστωτικού ελέγχου
• Σε συμβούλους επιχειρήσεων που ασχολούνται με θέματα αναδιοργάνωσης και αποτίμησης επιχειρήσεων
• Σε φοιτητές οικονομικών και πολιτικών επιστημών 

Περιγραφή Σεμιναρίου  Ευαγγελία Θ. Παππά
• Η φορολογική αντιμετώπιση ειδικότερων ζητημάτων που αφορούν:

-  Σύστημα φορολόγησης των επιχειρήσεων
-  Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
-  Μεταβίβαση επιχειρήσεων
-  Εκκαθάριση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας
-  Επιπτώσεις μισθοδοσίας στην φορολόγηση των επιχειρήσεων, και γενικότερα πρακτικά θέματα  σχετικά 

με τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σε ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, και ΕΡΓΑΝΗ
-  Τρόποι και διαδικασίες δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. 

                      
•  Η συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων. Η εκκαθάριση και η καταβολή του φόρου.

Ανδρέας Παπαδάκης

3-4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 CPE’s: 7



Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί 
από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ). 

Τόπος διεξαγωγής
Γραφεία ΙΕΕΕ
3ης Σεπτεμβρίου 101, 
Αθήνα 10434 (Σταθμός: Βικτώρια)

Κόστος
€ 130
€ 100 (Μέλη ΙΕΕΕ)

Φορολόγηση Επιχειρήσεων-Πρακτικά 
και Εξειδικευμένα Θέματα για  Εσωτερικούς Ελεγκτές

Εγγραφές – Πληροφορίες: τηλ. 210 8259504, fax: 210 8229405, e-mail: info@hiia.gr

Βιογραφικό Εισηγητή
O κ. Ανδρέας Παπαδάκης είναι Λογιστής- Φοροτέχνης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Είναι 
απόφοιτος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά (Πανεπιστήμιο Πειραιά), του τμή-
ματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, με επιπλέον πτυχία εξειδίκευσης στο Marketing και στη 
Διοίκηση Προσωπικού.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), κάτοχος Άδειας ασκήσε-
ως οικονομικού επαγγέλματος, Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή-φοροτεχνικού 
Α΄ τάξης, τακτικό μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (Ι.Ε.Ε.Ε.), και μέλος του Διεθνούς 
Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Ι.Ι.Α.).

Είναι κάτοχος της διεθνούς πιστοποίησης από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Ι.Ι.Α.), CRMA 
(Certification in Risk Management Assurance).

Είναι κάτοχος της διεθνούς πιστοποίησης από το Διεθνές Association of Certified Fraud Examiners 
(ACFE), CFE (Certified Fraud Examiners).

Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς στην Σχολή Χρηματοοικονομικής κα Στατιστικής στο Τμήμα Χρημα-
τοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, και συγκεκριμένα στην Χρηματοοικονομική Κατεύθυνση στο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών το μάθημα «Φορολόγηση Επιχειρήσεων».

Είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών, για τις μη εισηγμένες 
εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και τις Δημόσιες επιχειρήσεις.

Έχει εργαστεί σε μεγάλες εταιρίες και Ομίλους του τραπεζικού, χρηματοοικονομικού, ασφαλιστικού, και 
ελεγκτικού-συμβουλευτικού τομέα και έχει συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας για την υλοποίηση μεγάλων 
έργων (projects) όπως εξαγορές συγχωνεύσεις και απορροφήσεις διαφόρων εταιριών.

Έχει διατελέσει σε εταιρίες των ανωτέρω τομέων, κατά περίπτωση ως Οικονομικός Διευθυντής, Εσωτερικός 
Ελεγκτής, Project Manager, Credit Controller, Υπεύθυνος Reporting, Υπεύθυνος Σχεδίασης Εσωτερικών 
Διαδικασιών, Κατάρτισης και Υλοποίησης Προϋπολογισμών, και Διαχείρισης Διαθεσίμων. Επίσης έχει εργα-
σθεί σε πολυεθνική Ελεγκτική-Συμβουλευτική εταιρία όπου προσέφερε υπηρεσίες σε εταιρίες ως Εξωτερι-
κός Ελεγκτής των οικονομικών καταστάσεων και των διαδικασιών τους.

Έχει αναλάβει την οργάνωση και παρακολούθηση τμημάτων εσωτερικού ελέγχου και των εσωτερικών ελε-
γκτικών διαδικασιών, και συμμετείχε στο Reporting στις αντίστοιχες Μητρικές εταιρίες των Ομίλων.

Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται πλέον ως ελεύθερος επαγγελματίας με δικό του Γραφείο με κύρια 
αντικείμενα υπηρεσιών τα λογιστικά, την παροχή συμβουλών σε φοροτεχνικά, συμβουλευτικά και ελεγκτικά 
θέματα.


