Ανάγκη κατάρτισης:

Το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται το 2019 στα φορολογικά θέματα και τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τις αντίστοιχες νομοθεσίες φορολόγησης ωφελημάτων σε είδος
των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΓΕΣΥ, επηρεάζει σημαντικά σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις και
τους εργαζομένους τους. Οι νέες πρόνοιες και ρυθμίσεις,επηρεάζουν τους τρόπους
υπολογισμού των διαφόρων υποχρεώσεων τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων. Το
σεμινάριο θα επικεντρωθεί στις αλλαγές αυτές και θα δώσει όσο περισσότερα πρακτικά
παραδείγματα εφαρμογής.Το προσωπικό και τα διευθυντικά στελέχη που ασχολούνται με
θέματα προσωπικού, υπολογισμού μισθών/ωφελημάτων, εφαρμογή των διαφόρων
νομοθεσιών (και είναι αρκετές) για αποκοπές φόρων από τις μισθωτές υπηρεσίες και
καταβολή τους στα διάφορα Κυβερνητικά Ταμεία (Κοινωνικών ασφαλίσεων, ΓΕΣΥ, εισφορές
Κατάρτισης κλπ), πρέπει να γνωρίζουν ποιες είναι οι βασικές εργοδοτικές υποχρεώσεις, ο
τρόπος υπολογισμού τους και τα χρονοδιαγράμματα καταβολής τους, για να ενεργούν νόμιμα,
έγκαιρα και με σεβασμό προς τα δικαιώματα και των δύο πλευρών (εργοδοτικής/
εργοδοτουμένων). Επομένως υπάρχει ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού που
ασχολείται με την διοίκηση/διαχείριση και της λογιστική εκτίμηση και καταχώρηση των
φορολογιών και εισφορών ΚΑ γενικότερα,καθώς και τον έλεγχο της ορθότητας τους.

Στόχοι Προγράμματος:

Nα μπορούν οι καταρτιζόμενοι να εφαρμόζουν τις σημαντικές νομοθετικές πρόνοιες για φορολογίες
ωφελημάτων σε είδος και Κοινωνικών ασφαλίσεων και να προστατεύουν τα δικαιώματα των
εργοδοτουμένων και εργοδοτών τους.

Κόστος Σεμιναρίου:

Αρχικό κόστος Συμμετοχής: 600.00 euro +Φ.Π.Α (114.00 euro)
Επιχορήγηση από ΑνΑΔ: 357.00 euro
Ποσό πληρωτέο ανά άτομο:243.00 euro + Φ.Π.Α (114.00 euro)

Περιληπτικά Στοιχεία Εκπαιδευτή:

Ο εκπαιδευτής (Ανδρέας Σιακάς) διαθέτει ευρεία επαγγελματική εμπειρία στον τομέα του οικονομικού
ελέγχου, της διοίκησης και εκπαίδευσης ενηλίκων, σε συναφή με το αντικείμενο του θέματα. Διαθέτει
πολύχρονη διευθυντική και διοικητική εμπειρία στην χρηματοοικονομική διοίκηση
περιλαμβανομένων οργανισμών δημόσιου και ευρύτερου ημι-δημόσιου τομέα (Ελεγκτική Υπηρεσία
της Δημοκρατίας, Ελεγκτική Υπηρεσία του Συνεργατισμού) και είναι έμπειρος συντονιστής/οργανωτής
και παρουσιαστής προγραμμάτων και σεμιναρίων για το ελεγκτικό επάγγελμα με εξειδίκευση σε
θέματα διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ελέγχου (IFRS, ISAs),
χρηματοοικονομικά και νομικά θέματα.
Διετέλεσε για εικοσαετία συνεργάτης με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (πρώην Intercollege), στην
οργάνωση επαγγελματικών σεμιναρίων και στην διδασκαλία του ACCA στην Κύπρο. Τα τελευταία
οκτώ χρόνια είναι συνεταίρος σε μικρομεσαίο ελεγκτικό/εκπαιδευτικό οίκο με αρμοδιότητα την
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άλλα ελεγκτικά/λογιστικά γραφεία και την οργάνωση και
εκτέλεση εγκριμένων προγραμμάτων/σεμιναρίων από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,
που απευθύνονται κυρίως σε εγκεκριμένους ελεγκτές/λογιστές. Κατέχει αρκετούς ακαδημαϊκούς
τίτλους και προσόντα: Πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων, εγκεκριμένος ελεγκτής (ACCA), εγκεκριμένος
Εσωτερικός Ελεγκτής ΗΠΑ (CIA), Εγκεκριμένος Κυβερνητικός Οικονομικός Διευθυντής ΗΠΑ (CGFM)
και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού με Εξειδίκευση στην
Επιμόρφωση και Ανάπτυξη Ενηλίκων.

