ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Έντυπο Ε3 και Προσαρμογή στα ΕΛΠ – Έντυπα Ε1-Ε2-Ν και
Εκπιπτόμενες Δαπάνες. Αλλαγές στην φορολογία αγροτών και η
συμπλήρωση του εντύπου Ε3
ΩΡΕΣ : 10:00-15:00
KOΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 20 Ευρώ ανά άτομο (Δυνατότητα εξόφλησης είτε μετρητοίς κατά την
έναρξη του σεμιναρίου είτε με κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς
λογαριασμούς – ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Λογιστής Φοροτεχνικός Α’ Τάξης
Καθηγητής Θεμάτων Λογιστικής & Φορολογίας

CAPSIS - ASTORIA
Πλατεία Ελευθερίας 11 - 71201 – Ηράκλειο Κρήτης
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ και ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.
Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ είναι διαθέσιμη στο www.union.gr
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τηλ
Τηλ :: 210-6926910
210-6926910 -- Fax
Fax :: 210-6915624
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Θεματολογία Προγράμματος:
Στο σεμινάριο θα γίνει ανάλυση στη συμπλήρωση του νέου εντύπου Ε3 για το φορολογικό
έτος 2017 καθώς και του προσαρτήματός του (έντυπο φορολογικής αναμόρφωσης). Επίσης
αναφορά στα φορολογικά έντυπα Ε1 + Ε2 + Ν και όλες τις αλλαγές φορολογίας
εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα-οντότητες
Ποιο συγκεκριμένα θα αναλυθούν:















Κωδικοί ανέντακτων αγροτών με πλήρη ανάλυση.
Έννοια των συνδεδεμένων επιχειρήσεων καθώς και στα κριτήρια μεγέθους των
επιχειρήσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ με παραδείγματα και εφαρμογές.
Οι κωδικοί των ανομοιώσεων των αποθεμάτων. Πότε θα συμπληρωθούν.
Ανάλυση του πίνακα των προσωρινών διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης
με παραδείγματα και εφαρμογές.
Η ενοποίηση των Απλογραφικών και Διπλογραφικών στοιχείων στο νέο Έντυπο Ε3
(ανάλυση με παραδείγματα και εφαρμογές) .
Η σύμπτυξη των εξόδων και η αντίστοιχη ανάλυση μόνο των διαφορών
λειτουργικών εξόδων.
Ο πίνακας των παροχών σε είδος (άρθρο 13 Ν.4172/2013) και η χρησιμότητά του.
Πλήρης ανάλυση όλων των κωδικών που αφορούν στη φορολογική αναμόρφωση
των δαπανών σύμφωνα με τα άρθρα 22-26 του Ν.4172/2013 και των αντίστοιχων
εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών με παραδείγματα και εφαρμογές.
Ένυπτο Ε1 της φορολογίας εισοδήματος. Ποιές θα είναι οι αλλαγές μετά και τις
τροποποιήσεις του φορολογικού νόμου περί φορολόγησης του εισοδήματος των
φυσικών προσώπων όπως χτίσιμο αφορολόγητου με κάρτες κλπ. με παραδείγματα
και εφαρμογές.
Έντυπο Ε2 μετά τις αλλαγές που επέρχονται λόγω διάφορων κατηγοριών
εισοδημάτων, όπως της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, των ανείσπρακτων
ενοικίων κλπ. με παραδείγματα και εφαρμογές καθώς και η συμπλήρωση κωδικών
που αφορούν σε Νομικά Πρόσωπα ή Νομικές οντότητες όπως ιδιόχρησης ή της
δωρεάν παραχώρησης με παραδείγματα και εφαρμογές.
Έντυπο Ν. Όλες οι αλλαγές του εντύπου Ν όπως προκύπτουν μετά τις αλλαγές στη
φορολογία εισοδήματος των Νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

