Βασικές προβληματικές και ζητήματα αιχμής στο πεδίο συνάντησης
δικαίου και λογιστικής
Καβάλα, 13-15 Μαΐου 2016

Παρασκευή, 13/5/2016
17.30-21.30
1η θεματική ενότητα: Γενική εισαγωγή
(Προεδρία: Γ. Δέλλιος, Κοσμήτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ)
1. Ο ρόλος της επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας των λογιστών (Α.
Μανδήλας, Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ)
2. Μεθοδολογική εισαγωγή: Η λογιστική και το λογιστικό δίκαιο ως σημεία
τομής της οικονομικής και της νομικής επιστήμης (Γ. Μάτσος, ΔΝ-Δικηγόρος)
3. Εντοπισμός

παραποιημένων

οικονομικών

καταστάσεων

(Χ.

Σπαθής,

Καθηγητής ΑΠΘ)

2η θεματική ενότητα: Ζητήματα εταιρικού δικαίου με λογιστικό ενδιαφέρον
(Προεδρία: Ν. Τέλλης, Καθηγητής ΑΠΘ)
1. Συναλλαγές της ανώνυμης εταιρίας με πρόσωπα που ασκούν επιρροή σε
αυτήν (ιδίως άρθρα 10, 23 α κωδ.ν. 2190/20) (Ν. Τέλλης, Καθηγητής ΑΠΘ)
2. Λογιστική – κατάχρηση αγοράς (Γ. Ψαρουδάκης, Λέκτορας ΑΠΘ)
3. Τακτικός έλεγχος ανώνυμης εταιρίας (Ρ. Γιοβαννόπουλος, Επ. Καθηγητής
ΑΠΘ)
4. Έκτακτος έλεγχος της ανώνυμης εταιρίας (Έφη Τζίβα, Αν. Καθηγήτρια
ΑΠΘ)

Σάββατο, 14/5/2016
10.00-16.00
3η θεματική ενότητα: Ζητήματα φορολογικού δικαίου
(Πρεοδρία: Κ. Φινοκαλιώτης, Καθηγητής ΑΠΘ)
1. Το τραπεζικό και φορολογικό απόρρητο: όροι άρσης τους (Κ. Καλαμπούκα,
Αν. Καθηγήτρια ΤΕΙ ΑΜΘ)
2. Φορολογικός σχεδιασμός, φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή (Στ. Μαυρίδης,
ΔΝ, Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος ΔΣΘ)
3. Φορολογικές παραβάσεις, φορολογική απάτη σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο
(Κ. Φινοκαλιώτης, Καθηγητής ΑΠΘ)
4. Το φορολογικό πιστοποιητικό: Θεσμικό πλαίσιο, περιεχόμενο και ευθύνη
συντάκτη (K. Φινοκαλιώτης, Καθηγητής ΑΠΘ / Γ. Μάτσος, Δικηγόρος Δ.Ν.)

4η θεματική ενότητα: Ζητήματα φορολογικού ποινικού δικαίου
(Προεδρία: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Καθηγήτρια ΑΠΘ)
1. Βασικά χαρακτηριστικά του (νέου) φορολογικού ποινικού δικαίου με έμφαση
στα εγκλήματα που σχετίζονται με την τήρηση λογιστικών αρχείων και
στοιχείων –Φοροδιαφυγή στον φόρο εισοδήματος και στους φόρους
περιουσίας – Φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ και στους παρακρατούμενους και
επιρριπτόμενους φόρους – Έκδοση και αποδοχή πλαστών και εικονικών
φορολογικών στοιχείων - Η ποινική ευθύνη των διοικητών νομικών
προσώπων και άλλων νομικών οντοτήτων – Ειδικά ζητήματα ποινικής
ευθύνης των λογιστών και ελεγκτών (Θ. Παπακυριάκου, Επ. Καθηγητής ΑΠΘ)
2. Ιδιαιτερότητες στην ποινική δικονομική διαχείριση των φορολογικών
εγκλημάτων (Αθ. Ζαχαριάδης, Επ. Καθηγητής ΑΠΘ / Θ. Παπακυριάκου, Επ.
Καθηγητής ΑΠΘ)

5η θεματική ενότητα
Ζητήματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
1. Η

τοπική

φορολογία

ως

μέσο

χρηματοδότησης

της

τοπικής

αυτοδιοίκησης: αρχές και προκλήσεις (Κ. Σαββαΐδου, Λέκτορας ΑΠΘ)
2. Το δημοσιονομικό δίκαιο της λογιστικής των ΟΤΑ: πεδίο συνάντησης της
ανάγκης προστασίας του δημοσίου χρήματος, σύγχρονων αναπτυξιακών
προκλήσεων και ‘μνημονιακών’ προβλέψεων (Γ. Μάτσος, Δικηγόρος, Δ.Ν.)

Κυριακή, 15/5/2016
10.30-15.00
6η θεματική ενότητα: Ζητήματα αστικής ευθύνης των ελεγκτών
(Προεδρία: Εμμ. Μαστρομανώλης, Επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ)
1. Αστική ευθύνη του νόμιμου ελεγκτή έναντι του εντολέα του (Α. Δεσποτίδου,
Λέκτορας ΑΠΘ)
2. Αστική ευθύνη του νόμιμου ελεγκτή έναντι τρίτων (Εμμ. Μαστρομανώλης, Επ.
Καθηγητής ΕΚΠΑ)

7η θεματική ενότητα: Λογιστικά Πρότυπα
(Προεδρία: Α. Καρασαββόγλου, Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ)
1. Ομοιότητες και διαφορές στους κανόνες τήρησης λογιστικών αρχείων και
στοιχείων υπό το πρίσμα των αναγκών του φορολογικού και του
εμπορικού δικαίου (Επ. Μπατσινίλας, Εισηγητής ΙΕΣΟΕΛ)
2. Το νομικό πλαίσιο της τήρησης λογιστικών αρχείων και στοιχείων στο
φορολογικό δίκαιο: η μετάβαση από τον ΚΒΣ και τον Κώδικα Φορολογικής
Απεικόνισης Συναλλαγών στους κανόνες του Ν. 4308/2014 (Ι. Μαρίνης,
Εισηγητής ΙΕΣΟΕΛ)
3. Αρχές χρηματοδότησης για την οικονομική διαχείριση των επιχειρήσεων.
(Ιω. Κατσαμποξάκης, Εισηγητής ΙΕΣΟΕΛ)

4. Αναμόρφωση

λογιστικού

αποτελέσματος

στη

δήλωση

φορολογίας

εισοδήματος (Α. Ζωιτσάς, νόμιμος ελεγκτής – συνεργάτης ΤΕΙ ΑΜΘ)

