ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΜΕ ΘΕΜΑ:
«

Εργασίες τέλους χρήσης 2018 σύμφωνα με τα
Ε.Λ.Π. & τη Φορολογία Εισοδήματος»

Χώρος διεξαγωγής: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑ
Χρόνος διεξαγωγής: Τρίτη 26 Φεβρουαρίου
Ώρα έναρξης:16:30 μ.μ.

2019

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………………...
2. ΟΝΟΜΑ: …………………………………………………………………….
3. ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………………..
4. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Λ/Φ: ……..…………………………………………………..
5. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ……………………………………………………………….
6. e- mail: ………………………………………………………………………
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ……….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……. / ……. / ……..
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη του ΟΕΕ που έχουν εξοφλήσει τη
συνδρομή έτους 2019, οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεώσει
την Επαγγελματική τους Ταυτότητα για το έτος 2019 καθώς και οι
άνεργοι και μη απασχολούμενοι Οικονομολόγοι και Λογιστές
Φοροτεχνικοί με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σχετική
ανακοίνωση.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ANAΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του Οικονομικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη
διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών
διοργανώνει στην Καβάλα σεμινάριο με θέμα:

«Εργασίες τέλους χρήσης 2018 σύμφωνα με τα
Ε.Λ.Π. & τη Φορολογία Εισοδήματος»
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του Επιμελητηρίου
στην πόλη της Καβάλας 26 Φεβρουαρίου 2019& θα έχει διάρκεια 5
ώρες.
Ώρα έναρξης 16:30 μ.μ.
Εισηγητής του σεμιναρίου είναι o κ. Κων/νος Νιφορόπουλος
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για
το τρέχον έτος.
2. Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική
τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή
μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν στο 2ο ΠΤ Ανατολικής
Μακεδονίας με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το
αργότερο μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2019 , αντίγραφο Κάρτας
Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών
από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την
υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.
Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2019,η αίτηση του δε θα
λαμβάνεται υπόψη.
Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.
Έντυπο αίτησης διατίθεται από τα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος
Ανατολικής Μακεδονίας (Μεραρχίας 4-Σέρρες) αλλά και από τη σχετική
ιστοσελίδα του ΟΕΕ (www.oe-e.gr).
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα
γραφεία του Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 23210 67970.

