ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΤΟ
3ΗΜΕΡΟ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΑ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ARTION
Υλοποιήθηκε το 3ήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στα στελέχη της
ARTION με εισηγητή τον Πρόεδρο της εταιρείας, κύριο Γιώργο
Δαλιάνη.

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ
ARTION ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ
Υλοποιήθηκε διαδικτυακή διημερίδα σεμιναρίων της ARTION με το
ΟΕΕ και ειδικότερα το 11ο Περιφερειακό Τμήμα ΝΑ Πελοποννήσου

Σεμινάριο
Έλεγχοι

–

Φορολογικοί

Η ΑRTION Α.Ε., μέσω της πλατφόρμας σεμιναρίων του κόμβου
TAXHEAVEN, διοργανώνει ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα:
«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ»

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ
ARTION ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ
Υλοποιήθηκε το σεμινάριο της ARTION σε συνεργασία με τον
Σύλλογο Φοροτεχνικών Βόλου

Σεμινάριο
–
Φορολογικοί
Έλεγχοι-Οι “παραδοσιακές” και
οι “έμμεσες” τεχνικές ελέγχου
Η ARTION A.E. σε συνεργασία με το TAXHEAVEN διοργανώνει ειδικό
ενημερωτικό σεμινάριο (webinar) για τους ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ
– Οι “παραδοσιακές” και οι “έμμεσες” τεχνικές ελέγχους.

Σεμινάριο
–
Φορολογικοί
Έλεγχοι , Όλες οι τελευταίες
αλλαγές και εξελίξεις
Η Artion A.E. σε συνεργασία με την Ένωση Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Λάρισας (ΕΦΕΕΛ) διοργανώνει

ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα: «Έλεγχοι – Όλες οι τελευταίες
εξελίξεις» με σκοπό την ενημέρωση των μελών του Συλλόγου για
όλα τα τελευταία δρώμενα και τις αλλαγές στη νομοθεσία.

Σεμινάριο: Ίδρυση Εταιρειών
σε
Χώρες
με
Προνομιακό
Φορολογικό Καθεστώς (Offshore
) – Κύπρος & Βουλγαρία –
Φορολογικός Έλεγχος
Η Artion A.E. διοργανώνει ενημερωτικό σεμινάριο με σκοπό την
“Ανάλυση των διατάξεων του Ν.4469/2017, των εγκυκλίων για τη
ρύθμιση έως 120 δόσεων και κατανόηση της διαδικασίας μετά από
τις τελευταίες σημαντικές τροποποιήσεις.

Σεμινάριο – Εξωδικαστικός
Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών
Επιχειρήσεων
&
Ρύθμιση
Οφειλών για χρέη σε Ταμεία

και Εφορία σε έως 120 δόσεις.
Η Artion A.E. διοργανώνει ενημερωτικό σεμινάριο με σκοπό την
“Ανάλυση των διατάξεων του Ν.4469/2017, των εγκυκλίων για τη
ρύθμιση έως 120 δόσεων και κατανόηση της διαδικασίας μετά από
τις τελευταίες σημαντικές τροποποιήσεις.

Σεμινάριο – Εξωδικαστικός
Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών
Επιχειρήσεων
&
Ρύθμιση
Οφειλών για χρέη σε Ταμεία
και Εφορία σε έως 120 δόσεις.
Ενημερωτικό Σεμινάριο Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης
οφειλών
– Ποιους αφορά ο εξωδικαστικός συμβιβασμός ρύθμισης οφειλών
– Προϋποθέσεις ένταξης
– Ποια χρέη ρυθμίζονται
– Περιεχόμενα αίτησης
– Ποιούς αφορά και ποια η διαδικασία για τη ρύθμιση οφειλών
έως 50.000€ και μέχρι 120 δόσεις

Σεμινάριο – Εξωδικαστικός
μηχανισμός ρύθμισης οφειλών
επιχειρήσεων
Ενημερωτικό

Σεμινάριο

Εξωδικαστικός

μηχανισμός

ρύθμισης

οφειλών
– Ποιους αφορά ο εξωδικαστικός συμβιβασμός ρύθμισης οφειλών
– Προϋποθέσεις ένταξης
– Ποια χρέη ρυθμίζονται
– Περιεχόμενα αίτησης
– Διαπραγμάτευση και ο ρόλος του εμπειρογνώμονα

