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Εκατοντάδεςχιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να δηλώσουν αναλυτικά
όλες τις δαπάνες, τα έξοδα δηλαδή που πραγματοποίησαν το 2018, στο νέο έντυπο Ε3,
ακολουθώντας τις οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Σύμφωναμε την "Καθημερινή της Κυριακής", το μέτρο της αναλυτικής καταγραφής δαπανών
επρόκειτο να εφαρμοστεί από το 2018, αλλά έπειτα από αιτήματα των λογιστών - φοροτεχνικών η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έδωσε παράταση και θα εφαρμοστεί κανονικά από φέτος. Οι
περισσότερες δυσκολίες στη συμπλήρωση του Ε3 που θα συναντήσουν οι λογιστές και οι
φορολογούμενοι εντοπίζονται στον πίνακα Ζ2 και τους κωδικούς 181 και 185.
Οισυγκεκριμένοι κωδικοί δεν απαιτούν την αναγραφή ενός μόνο ποσού, δηλαδή του συνόλου των
δαπανών, αλλά κάνοντας κλικ στον κωδικό ανοίγει νέο διαδραστικό παράθυρο όπου θα
καταγραφούν αναλυτικά για πρώτη φορά οι δαπάνες κάθε επιχείρησης, ελεύθερου επαγγελματία
και αγρότη για ενοίκια, ασφάλιστρα, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ύδρευση, τηλεφωνικά τέλη,
προμήθειες, διαφήμιση κ.λπ.
Όπως έχει μεταδώσει το Capital.gr, η νέα μορφή του εντύπου θα υποβληθεί ηλεκτρονικά από όλες
τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες μαζί με τη φετινή δήλωση φορολογίας
εισοδήματος και θα αποτελέσει τη βάση για την διενέργεια εκτεταμένων διασταυρώσεων
προκειμένου να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή.
Σταόσα θα δηλωθούν στο έντυπο Ε3 περιλαμβάνονται:
-αναλυτικά ανά κατηγορία οι επαγγελματικές δαπάνες που πραγματοποίησε ο ελεύθερος
επαγγελματίας ή η επιχείρηση
-σειριακοί αριθμοί συσκευών ηλεκτρονικών χρεώσεων POS που διαθέτουν πλέον υποχρεωτικά οι
ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις
- στοιχείων των μετόχων ανωνύμων εταιρειών που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
- "ασυνήθη έξοδα", όπως πρόστιμα, κλπ
Τονέο Ε3 που απλοποιήθηκε πέρυσι σχεδιάζεται να αξιοποιηθεί από τη φορολογική διοίκηση για

την δημιουργία λίστας επαγγελματιών και επιχειρήσεων που θα κληθούν για φορολογικό έλεγχο.
Από τα στοιχεία που θα δηλωθούν από τους φορολογούμενους θα προκύψουν μέσοι όροι
επαγγελματικών δαπανών και εσόδων ανά επαγγελματικό κλάδο. Οι επιχειρήσεις και οι
επαγγελματίες που θα εμφανίζουν σημαντική απόκλιση ανά είδος επαγγελματικών δαπανών (π.χ.
επαγγελματικά ταξίδια, γεύματα, αναβάθμιση λογισμικού) βάζουν υποψηφιότητα για πρόσκληση
προκειμένου να τους διενεργηθεί τακτικός φορολογικός έλεγχος.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

