Λευκωσία 22 Μαΐου 2018
Προς:
ΑΠΟ:
ΘΕΜΑ:

ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ
Τμήμα Υπηρεσιών και Εμπορίου
Σεμινάριο «Βασικές Αρχές ΦΠΑ, υποχρεώσεις,
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Start-Ups»

συμμόρφωση

Αυτοεργοδοτουμένων

Κυρίες, κύριοι,
Το ΚΕΒΕ στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του και της συνεχούς προσπάθειας του για ποιοτική αναβάθμιση των
υπηρεσιών του προς τα μέλη του, είτε αυτά αφορούν αυτοεργοδοτούμενους, Start-Ups, οικογενειακές και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αποφάσισε όπως διοργανώσει σεμινάριο με θέμα:
«Βασικές Αρχές ΦΠΑ, υποχρεώσεις, συμμόρφωση Αυτοεργόδοτουμένων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
και Start-Ups»
Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 και ώρα 2:00μμ στο οίκημα του ΚΕΒΕ (Λεωφ. Γρίβα
∆ιγενή 38 & ∆εληγιώργη 3,) στη Λευκωσία (7ος όροφος).
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες και να επεξηγήσει τις βασικές αρχές ΦΠΑ, τις βασικές
υποχρεώσεις και συμμόρφωση της κάθε υφιστάμενης επιχείρησης, κάθε αυτοεργοδοτούμενου, της κάθε νεοφυούς
επιχείρησης (start-up), όπως επίσης και της κάθε οικογενειακής και Μικρομεσαίας επιχείρησης.






Τι πρέπει να γνωρίζετε και να προσέχετε όσο αφορά το ΦΠΑ, είτε ως αυτοεργοδοτούμενοι, είτε ως
νέοι και υφιστάμενοι επιχειρηματίες.
Γνωρίζοντας τις βασικές αρχές όπως επίσης και τις βασικές σας υποχρεώσεις μπορεί να σας
γλυτώσει όχι μόνο χρόνο αλλά και χρήμα.
Μάθετε πώς να επωφεληθείτε από φορολογικές επιβαρύνσεις που σας έχουν επιβληθεί και πως
μπορείτε να ρυθμίσετε τις οφειλές σας, είτε με κάποιο διακανονισμό, είτε μέσω κάποιου πλάνου
ληξιπρόθεσμών οφειλών
Μάθετε απλές διαδικασίες για επιστροφές Φ.Π.Α. από χώρες Κράτη Μέλη του εξωτερικού, για
δαπάνες που έχετε διενεργήσει για τους σκοπούς της επιχείρησής σας.

Ομιλητής του Σεμιναρίου θα είναι ο κ. Χάρης Χαραλάμπους, Υπεύθυνος Συνέταιρος, Τμήματος ΦΠΑ KPMG.
Το δικαίωμα συμμετοχής στο Σεμινάριο ανά άτομο
καθορίζεται ως:

1 άτομο
2 άτομα
3 άτομα και άνω

Οι επιταγές να εκδίδονται στο όνομα του ΚΕΒΕ
και μπορούν να κατατεθούν στους ακόλουθους λογαριασμούς:

Στα πιο πάνω ποσά περιλαμβάνεται το ΦΠΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

35 Ευρώ
65 Ευρώ
30 Ευρώ το άτομο

0194-12-006537
121-01-013924-01

Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Αρμόδιο Λειτουργό του Τμήματος
Υπηρεσιών και Εμπορίου κ.Ζαχαρία Μανιταρά τηλ. 22889890.
∆ήλωση Συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν στο
ΚΕΒΕ, Λεωφ. Γρίβα ∆ιγενή 38 και ∆εληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Τηλ. 22889890, Φαξ. 22667593,
email: martha@ccci.org.cy μέχρι 18 Ιουνίου 2018.
Εσωκλείεται η ∆ήλωση Συμμετοχής και το Πρόγραμμα του σεμιναρίου.
Με εκτίμηση
Χρίστος Πετσίδης
∆ιευθυντής Υπηρεσιών και Εμπορίου
Λεωφ. Γρίβα ∆ιγενή 38 & ∆ελιγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. +357-22889890, φαξ. +357-22665793, Email: manitaras@ccci.org.cy, Ιστοσελίδα: www.ccci.org.cy

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
«Βασικές Αρχές ΦΠΑ, υποχρεώσεις, συμμόρφωση Αυτοεργοδοτουμένων Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων και Start-Ups»
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στο πιο πάνω Σεμινάριο που
διοργανώνει το ΚΕΒΕ.
Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού
Όνομα Επιχείρησης:
Τηλ.

Φαξ.

∆ιεύθυνση:
Τ.Θ.

Τ.Κ.

E-MAIL:
Αρ. Συμμετεχόντων:

Παρακαλούμε να επιστραφεί το αργότερο μέχρι την ∆ευτέρα 18 Ιουνίου
Φαξ: 22667593, Email.martha@ccci.org.cy

Λεωφ. Γρίβα ∆ιγενή 38 & ∆ελιγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. +357-22889890, φαξ. +357-22665793, Email: manitaras@ccci.org.cy, Ιστοσελίδα: www.ccci.org.cy

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σεμινάριο «Βασικές Αρχές ΦΠΑ, υποχρεώσεις, συμμόρφωση Αυτοεργοδοτουμένων Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων και Start-Ups»
Λευκωσία 21 Ιουνίου 2018, ώρα 2μμ
Μέγαρο ΚΕΒΕ (7ος όροφος)
Ομιλητής: Χάρης Χαραλάμπους, Υπεύθυνος Συνέταιρος Τμ. Φ.Π.Α, KPMG.
2:00-2:30
2:30

Εγγραφή και Καφές
Έναρξη σεμιναρίου και Χαιρετισμός ΚΕΒΕ
Βασικές Αρχές
Τι είναι ο ΦΠΑ
Τόπος παροχής υπηρεσιών
Χρόνος Παροχής υπηρεσιών
Πότε προκύπτει υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο ΦΠΑ
Αντίστροφη χρέωση
Για ποιες υπηρεσίες εφαρμόζεται
Για ποιες υπηρεσίες εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες
Φορολογικές ∆ηλώσεις
1. ∆ηλώσεις Φ.Π.Α
Ημερομηνίες υποβολής
Τι συμπεριλαμβάνετε σε κάθε κουτί της δήλωσης
Βασικός έλεγχος της δήλωσης
2. Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ (VIES)
Ποιος ο ρόλος του VIES
Ημερομηνίες υποβολής
Τι συμπεριλαμβάνεται και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται
Επιστροφή Φ.Π.Α. από χώρες Ε.Ε.
Τι περιλαμβάνει, προϋποθέσεις & πότε μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή του
ΦΠΑ
Επισφαλείς Χρεώστες
∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 4:00 – 4:15
Κυβερνητική ∆ιαδικτυακή ∆ίοδος Ασφάλειας (Αριάδνη)
Ποιος ο ρόλος της
Που χρησιμοποιείται
Ληξιπρόθεσμες Φορολογικές οφειλές
Πρόνοιες για ένταξη σε σχέδιο ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών
Τριγωνικές Συναλλαγές
Έννοια των τριγωνικών συναλλαγών
Ποιες οι φορολογικές υποχρεώσεις / προϋποθέσεις

5:30-6:00

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Λεωφ. Γρίβα ∆ιγενή 38 & ∆ελιγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. +357-22889890, φαξ. +357-22665793, Email: manitaras@ccci.org.cy, Ιστοσελίδα: www.ccci.org.cy

