
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο  Λογιστικός  Σύλλογος  Αθηνών  σε  συνεργασία  με  την  «ΝΟΜΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» 
διοργανώνει  σεμινάριο  με θέμα  «Φ.Π.Α.  & Δικηγόροι»,  και  απευθύνεται  σε  λογιστές  και 
βοηθούς λογιστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές.

Εισηγητής  του  σεμιναρίου  είναι  ο  κος  ΝΙΚΟΣ  ΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ,  Λογιστής  – 
Φοροτεχνικός Α’, διδάσκων Λογιστική στη Σχολή Διοίκησης Οικονομίας του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, 
με σημαντική συγγραφική δραστηριότητα σε φορολογικά – λογιστικά περιοδικά και εκδόσεις.

Η ημερίδα σκοπό έχει να την ενημέρωση σχετικά με τα ζητήματα που ανακύπτουν από 
την  ένταξη  των  Δικηγόρων,  Συμβολαιογράφων,  Δικαστικών  Επιμελητών,  Άμισθων 
Υποθηκοφυλάκων στον Φ.Π.Α. από 01/07/2010 με πρακτικά παραδείγματα, συμπληρωμένα 
έντυπα  περιοδικών  δηλώσεων  και  εκκαθαριστικής  δήλωσης  Φ.Π.Α..  Κύρια  σημεία  της 
ημερίδας είναι :

 Παρακολούθηση του Φ.Π.Α. στα λογιστικά βιβλία
 Συμπλήρωση περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.
 Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.
 Σύνδεση Φ.Π.Α. με εισόδημα
 Ειδικά θέματα Φ.Π.Α.( ενδοκοινοτικές συναλλαγές, κλάσμα  pro-data, διακανονισμός 

Φ.Π.Α. παγίων)
 Νομοθεσία
 Πρακτικά παραδείγματα

Η διεξαγωγή του σεμιναρίου θα γίνει την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 17 00׃  έως 21׃
00 στο  κτίριο  της  ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ,  στην αίθουσα Ευρώπη,  Μαυρομιχάλη 23, 
Αθήνα. Το κόστος  συμμετοχής  είναι  60,00  €  ανά  άτομο,  είτε  φυσικό  είτε  νομικό,  και  θα 
τηρηθεί αυστηρώς σειρά προτεραιότητας.

ΔΗΛΩΣΗ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΦΠΑ & ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ»
14 Οκτωβρίου 2010

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : .................................................................................................………..

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ / ΙΔΙΟΤΗΤΑ : .......................................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ...................................………………..………………….. ΤΚ : ………..………

ΑΦΜ : .......................................................ΔΟΥ : .............................................................……….

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΚΙΝΗΤΟ : ........................................................................ΦΑΞ:............................

E – MAIL : ……………………………………….

ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ : 

1. ……………………………………………………………..……………………………

2. ……………………………………………………………..…………………………… 

Συμπληρώνετε τα στοιχεία τιμολόγησης και συμμετοχής σας και αποστέλλετε τη δήλωση στο 
fax 210 51.38.289 ή στο e-mail : lsaath  @  otenet  .  gr  .

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με κατάθεση στην :
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 151/470622-67 με ΙΒΑΝ GR  46 0110 1510 0000 1514 7062 267   ή 
EFG EUROBANK με IBAN GR 0502601800000940200024515 0026.0180.94.0200024515 
στην Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ και αποστολή του καταθετηρίου με fax.

Σαρπηδόνος 22, 104 42 Αθήνα – Τηλ.: 210 51.38.289, 210 51.57.310-FAX:210 51.32.661
Email: lsaath  @  otenet  .  gr   - Web: www.lsa.gr
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