«ΕΦΑΡΜΟΓΗ του ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το Ν
4387/2016, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και σύμφωνα με το Ν.
4488/2017 & 4509/2017 και ισχύει»
1/2/2018
5 ώρες Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018/ 16:30-21:30
ΣΘΕΒ, Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας, Λάρισα
Ο ΣΘΕΒ διοργανώνει εξειδικευμένο, διαδραστικό
σεμινάριο με θέμα: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ του ΝΕΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το Ν
4387/2016, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και
σύμφωνα με το Ν. 4488/2017 & 4509/2017 και
ισχύει».
Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι
συμμετέχοντες και να συστηματοποιήσουν τις
γνώσεις τους για το νέο πλαίσιο Κοινωνικής
ασφάλισης κυρίως θεμάτων εισφορών, που
διαχειρίζονται
τα
στελέχη
της
Διεύθυνσης
Προσωπικού και οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας.
Παράλληλα να ενημερωθούν για τις νέες ρυθμίσεις
επί των εισφορών και γενικών θεμάτων του
Ν.4387/2016 της 12.5.2016. Πρόκειται για ένα ειδικά
σχεδιασμένο, εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης
για το νέο ασφαλιστικό σύστημα και τις αποφάσειςεγκύκλιοι εφαρμογής αυτού, επιπλέον περιλαμβάνει
οδηγίες και ενημερώσεις για τη μισθωτή εργασία, τη
μη μισθωτή απασχόληση και τα "μπλοκάκια".
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:
• Λογιστές - Φοροτεχνικούς,
• Υπαλλήλους του τμήματος διεύθυνσης προσωπικού
& μισθοδοσίας
• Στελέχη οικονομικών υπηρεσιών επιχειρήσεων &
οργανισμών
• Δικηγόρους που διαχειρίζονται ασφαλιστικά θέματα
• Ιδιοκτήτες Μικρών & Μεσαίων επιχειρήσεων που
επιθυμούν να ενημερωθούν για το εργασιακό
καθεστώς στην επιχείρηση τους.
Κόστος ανά άτομο:
Για μέλη του ΣΘΕΒ: 90€
Για μη μέλη του ΣΘΕΒ:120€

Δομή του Προγράμματος
Συνολικά 5 διδακτικές ώρες επιμόρφωσης, το οποίο
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:
• Ο νέος τρόπος υπολογισμού των Ασφαλιστικών
εισφορών με Ν. 4387/2016
• Υπόχρεοι σε καταβολή εισφορών
• Αυτοαπασχολούμενοι & ελεύθεροι επαγγελματίες,
απασχολούμενοι μέχρι &2 εργοδότες (μπλοκάκια)
Εγκύκλιος Υπουργείου & Ν. 4488/2017
• Εισφορές ανάλογα με την μορφή οντοτήτων
• Υπολογισμός ασφαλιστικές εισφορές και
επίπτωση στις ασφαλιστικές εισφορές και στους
φόρους σε: Ατομικές Επιχειρήσεις (2017. 2018 &
2019 κε), Προσωπικές εταιρείες, Κεφαλαιουχικές
εταιρείες(ΑΕ, ΕΠΕ), ΙΚΕ
• Παράλληλη &Πολλαπλή Απασχόληση (ασφάλιση)
• Νέο σύστημα είσπραξης εισφορών
• Ενιαίο Μητρώο Εισφορών & φόρου εισοδήματος
• Τεκμαρτές εισφορές ανάλογα με την
επιχειρηματική δραστηριότητα κλπ
• Πόροι του ασφαλιστικού συστήματος
• Καταβολή μισθοδοσίας με ηλεκτρονικούς
τρόπους πληρωμής
Εισηγητής του προγράμματος θα είναι ο κ.
Παλαιολόγος Ι. Λιάζος λογιστής - φοροτεχνικός
(Α΄τάξης), σύμβουλος επιχειρήσεων σε εργασιακά
και φορολογικά θέματα και εκδότης βιβλίων
Education@sthev.gr
2410555507
ΣΘΕΒ, Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας,
Λάρισα
(Αρμόδια η κα Αποστολία Χαρμάνη)

Δήλωση συμμετοχής στα Executive Courses του ΣΘΕΒ
Τίτλος Σεμιναρίου: Εφαρμογή του Νέου Ασφαλιστικού συστήματος
με το Ν 4387/2016
Επωνυμία επιχείρησης/Ονοματεπώνυμο
Είδος επιχείρησης/επάγγελμα
Διεύθυνση

Πόλη

Τηλέφωνο

Φαξ

E - mail

ΑΦΜ

ΔΟΥ

Τ.Κ.

Υπεύθυνος προγράμματος
επιχείρησης:

Θέση στην
επιχείρηση:

*Στοιχεία που συμπληρώνονται
μόνο αν γίνει χρήση ΛΑΕΚ 0,24%:

Ονοματεπώνυμο
συμμετέχοντα

Τ.Θ.

Κωδικός
ειδικότητας
ΙΚΑ

*Όνομα χρήστη

*ΑΜΚΑ

*Κωδικός χρήστη

*Αριθμός
δελτίου ταυτότητας

*ΑΦΜ

Παρακαλούμε τσεκάρετε τα παρακάτω (με ένα X στο κουτάκι)
Επιθυμώ να καλύψω το κόστος του σεμιναρίου από τον ειδικό λογαριασμό ΛΑΕΚ 0,24%
του ΟΑΕΔ

Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής:
Α) με μετρητά στον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
Β) με κατάθεση στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 397/480509-76
Γ) με κατάθεση στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5609-029471-960
Δ) με κατάθεση στη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 019569-017-5100-0

Παραστατικό έκδοσης από ΣΘΕΒ:
Τιμολόγιο

Απόδειξη

Αν επιλεγεί η κατάθεση σε τράπεζα θα πρέπει να αποστέλλεται η απόδειξη κατάθεσης στον ΣΘΕΒ,
στο e-mail: education@sthev.gr
Το ποσό συμμετοχής προκαταβάλλεται
Ακύρωση Συμμετοχής (Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε τουλάχιστον 6 ημέρες πριν
από την έναρξη διαφορετικά η ακύρωση δεν θα γίνεται δεκτή)

*Έτος
γέννησης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

