ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PBS ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2018
Για τη σωστή συμπλήρωση του Εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από
Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Φορολογικού έτους
2017 αρχικά θα θέλαμε να σας συστήσουμε να διαβάσετε την ΠΟΛ 1072/2018 που περιλαμβάνει
αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωση του εντύπου.
Όσον αφορά τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 μέσα στο PBS σας προτείνουμε τα εξής:
1ο Βήμα: Ξεκινήστε από την Σελίδα 3 και συγκεκριμένα από τον πίνακα Ζ1

Παρατηρήστε ότι στο πεδίο Πωλήσεις Αγαθών και Υπηρεσιών, στα δεξιά του, υπάρχει η αιχμή ενός
βέλους

Κάνοντας click στο κουμπί το πρόγραμμα θα σας μεταφέρει στον Υποπίνακα Ζ1 στον οποίο
μπορείτε να καταχωρήσετε την ανάλυση των πωλήσεων ανά τύπο δραστηριότητας. Οι πωλήσεις
στο καινούργιο έντυπο χωρίζονται σε επτά κατηγορίες σε αντίθεση με το παλιό έντυπο στο οποίο ο
βασικός διαχωρισμός γινόταν σε δύο κατηγορίες (Χονδρικές, Λιανικές Πωλήσεις).
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Εφόσον καταχωρήσετε στα αντίστοιχα πεδία τις τιμές, θα πρέπει να ξαναγυρίσετε στην Σελίδα 3
και στο πίνακα Ζ2 και να καταχωρήσετε, αν τυχόν χρειάζεται, τα επιπλέον πεδία (π.χ. Κέρδη από
Διάθεση μη Κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων)
2ο Βήμα: Καταχώρηση στο πίνακα Ζ2
Κάνοντας click είτε στο πεδίο Παροχές σε Εργαζόμενους είτε στο πεδίο Διάφορα Λειτουργικά
Έξοδα θα μετακινηθείτε στον ίδιο Υποπίνακα Ζ2

Σημείωση: Τα λουκέτα που εμφανίζονται σε διάφορα σημεία του εντύπου είναι κατ’ αρχάς
κλειδωμένα (αυτή είναι και η πρόταση μας) αν όμως τα ξεκλειδώσετε αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να
καταχωρήσετε στα κελιά (που κλειδώνουν) όποιες τιμές θέλετε χωρίς όμως να γίνονται στη
συνέχεια μεταφορές από Υποπίνακες ή Υπολογισμοί.
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Καταχωρώντας τιμές στα επιμέρους πεδία θα δείτε τα αθροίσματα στους κωδικούς 185, 285, 385
και 485 και στους 181, 281, 381 και 481 τα οποία θα μεταφερθούν και στη Σελίδα 3 στους ίδιους
κωδικούς.
Προσοχή: Υπάρχουν κάποια σημαντικά πεδία Εξόδων που θα πρέπει να συμπληρωθούν στη
Σελίδα 3 στον πίνακα Ζ2 (δεν υπάρχουν στον Υποπίνακα Ζ2) αναφέρουμε ενδεικτικά τις
Αποσβέσεις και το Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα.
3ο Βήμα: Μετακινηθείτε στη Σελίδα 2 στον πίνακα Δ

Και στον πίνακα αυτό υπάρχουν πεδία με κουμπιά τα οποία παραπέμπουν σε υποπίνακες.

Κάνοντας click στο συγκεκριμένο κουμπί θα μεταφερθείτε στο Υποπίνακα Δ στον οποίο θα πρέπει
να καταχωρήσετε τις Αγορές ανά τύπο δραστηριότητας. Και στον πίνακα αυτό τα στοιχεία που
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ζητούνται, συνολικά έξι, είναι περισσότερα σε σχέση με το παλαιό έντυπο στ οποίο
καταχωρούσαμε μόνο δύο (Αγορές Εσωτερικού, Εξωτερικού).

Καταχωρώντας τις τιμές στον Υποπίνακα Δ αυτές θα μεταφερθούν στον Πίνακα Δ της Σελίδας 2.
Επίσης στο πίνακα Δ θα πρέπει να καταχωρήσετε και την Απογραφή έναρξης και λήξης. Ιδιαίτερη
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα πεδία 105, 212, 317 και 401 καθώς και στα 123, 223, 323 και
423 τα οποία δεν συμπληρώνονται αυτόματα αλλά θα πρέπει να αποφασίσετε εσείς τα ποσά που
θα καταχωρήσετε σ’ αυτά (ανάλογα με τις αξίες που θα καταχωρήσετε στα αντίστοιχα πεδία θα
επηρεαστεί το Ποσοστό Μικτού Κέρδους).
Στην έκδοση 10.6.0 δίνεται η δυνατότητα στους κωδικούς αυτούς να επιμερίσετε αυτόματα την τιμή
με την χρήση ποσοστού
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4ο Βήμα (αν απαιτείται): Μεταφερθείτε στη Σελίδα 3 στον πίνακα Ε

Πρόκειται για τον πίνακα στον οποίο εμφανίζονται οι Προσωρινές διαφορές μεταξύ Φορολογικής
και Λογιστικής βάσης και συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν τέτοιου είδους
διαφορές. Και στο πίνακα αυτό έχουμε δύο πεδία με κουμπιά που παραπέμπουν σε Υποπίνακες
και συγκεκριμένα στον Υποπίνακα Ε

Όποιο κουμπί και αν πατήσετε από τα δύο θα μεταφερθείτε στον ίδιο Υποπίνακα Ε

Καταχωρείτε στα αντίστοιχα πεδία τις τιμές της Λογιστικής και της Φορολογικής βάσης αν όπως
είπαμε υπάρχουν διαφορές (π.χ. Ασφαλιστικές Εισφορές υποχρέωση για το 2017 5.000 € αλλά
πληρώθηκαν μόνο 3.000 €). Τα ποσά που θα καταχωρήσετε στο σημείο αυτό θα μεταφερθούν
στον πίνακα Ε της Σελίδας 3.
5ο Βήμα (αν απαιτείται): Μεταφερθείτε στη Φ.Α.
Όπως και στο παλαιό έντυπο υπήρχε ενσωματωμένο το έντυπο της Φορολογική Αναμόρφωσης
παραμένει έτσι και στο καινούργιο Ε3. Στο έντυπο αυτό θα καταχωρήσετε τις Δαπάνες η οποίες θα
πρέπει να αναμορφωθούν (δε προχωρούμε σε μεγαλύτερη ανάλυση θεωρώντας ότι το
συγκεκριμένο σημείο είναι ήδη γνωστό σε όλους).
Σε περίπτωση που το έντυπο αφορά Νομικό Πρόσωπο στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η
καταχώρησή του και προχωρείτε στη συμπλήρωση του Εντύπου Ν.
Αν πρόκειται όμως για Ατομική επιχείρηση τότε
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6ο Βήμα: Μεταφερθείτε στη Σελίδα 3 στον πίνακα ΣΤ

Θα πρέπει να κάνετε click στο πεδίο Ατομική Επιχείρηση (επάνω αριστερά), τότε τα πεδία θα
συμπληρωθούν αυτόματα με σκοπό να προκύψει το τελικό αποτέλεσμα στο κωδικό 555 αξία η
οποία θα μεταφερθεί στο έντυπο Ε1.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ
Στην πρώτη σελίδα του εντύπου εμφανίζονται καινούργιοι κωδικοί (πληροφοριακοί).
Αναλυτικότερα:

Στους παραπάνω κωδικούς 039 και 042 έρχονται στοιχεία από την καρτέλα του φορολογούμενου
εφόσον βέβαια τα έχετε καταχωρήσει στα πεδία Email και Ιστοσελίδα στο ΤΑΒ Προσωπικά
Στοιχεία.

Στον κωδικό 041 έρχονται στοιχεία από την καρτέλα του φορολογούμενου εφόσον βέβαια τα έχετε
καταχωρήσει στο ΤΑΒ Σχέσεις/Υποκ/τα/Χρήσεις/Κ.Α.Δ. στην ενότητα Ταμειακές Μηχανές
(αριστερά στην οθόνη) στην υποενότητα POS.
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Επίσης όπου βλέπετε το κουμπί με το πράσινο βελάκι
το πρόγραμμα συνδέεται με εξωτερικές
σελίδες μέσω Internet (π.χ. ΑΑΔΕ, ΟΠΕΚΕΠΕ) και αντλεί στοιχεία από αυτές και συμπληρώνει
αυτόματα τους εν λόγο πίνακες.
Εισαγωγές δεδομένων μπορείτε να κάνετε και από την αντίστοιχη επιλογή στο menu του εντύπου.

Τέλος στην περίπτωση που θέλετε η δήλωση να σταλεί με τους κωδικούς του επιχειρηματία
(εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις) θα πρέπει να κάνετε click στον κωδικό 049 Ο δηλών είναι
ο Επιχειρηματίας και στον κωδικό 050 Το έντυπο συμπληρώθηκε από Τον Δηλούντα

Αναφορικά με τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα Calculus εσόδων εξόδων &
γενικής λογιστικής για ενημέρωση του Ε3 έχουμε να επισημάνουμε τα εξής :
Στην προσπάθεια μας να αυτοματοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη συμπλήρωση του
Ε3 ειδικά για το φορολογικό έτος 2017, ώστε να μειώσουμε το χρόνο που θα χρειαστείτε στην
περίοδο των Φορολογικών Δηλώσεων, προχωρήσαμε στη δημιουργία μιας διαδικασίας
αντικατάστασης των παλαιών κωδικών από τους νέους μέσα στο Calculus.
Οι οδηγίες για τον τρόπο υλοποίησης περιγράφονται στην έκδοση 5.28 που θα βρείτε εδώ
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό εκ των προτέρων ότι δεν υπάρχει αντιστοίχηση, πλην ελαχίστων
εξαιρέσεων, ανάμεσα στους παλιούς και τους νέους κωδικούς.
Η διαδικασία αυτή αποφασίστηκε μετά από τη δυνατότητα που δόθηκε στην ΠΟΛ1072/2018 η
οποία επιτρέπει συγκεντρωτικές καταχωρήσεις στον Πίνακα Ζ και ειδικότερα στον Υποπίνακα Ζ2
που αφορά τις Δαπάνες.
Θα πρέπει να έχετε στο νου σας ότι μέχρι πέρυσι Εμπορία και Μεταποίηση ήταν ενοποιημένες
δραστηριότητες ενώ φέτος στο καινούργιο έντυπο διαχωρίζονται.
Τέλος η διαδικασία αυτή είναι προαιρετική πράγμα που σημαίνει ότι εσείς θα επιλέξετε αν
θα την κάνετε ή όχι.
Στη συνέχεια σας παρουσιάζουμε αναλυτικά πιο κωδικοί αντικαθίστανται και από ποιους.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3

Ε3 2017

Ε3 2016

Εμπορεύματα έναρξης

101

256

Βασική ενίσχυση

71

901

Πράσινες ενισχύσεις

72

902

Συνδεδεμένες ενισχύσεις

73

903

7

Επενδυτικές ενισχύσεις Πυλώνας 1

74

907

Λοιπές περιπτώσεις ενισχύσεων Πυλώνας 1

75

908

Επενδυτικές ενισχύσεις Πυλώνας 2

76

910

Λοιπές περιπτώσεις ενισχύσεων Πυλώνας 2

77

911

Πρόωρη συνταξιοδότηση Πυλώνας 2

78

912

Αγροτικές Αποζημιώσεις

70

909

Επενδυτικές ενισχύσεις (αλιείς)

79

913

Λοιπές περιπτώσεις ενισχύσεων Αλιείς

80

914

Τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους

Φ2001

Φ2001

Δαπάνη για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών άνω των 500

Φ2002

Φ2002

Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές

Φ2003

Φ2003

Μη εκπιπτόμενες προβλέψεις

Φ2004

Φ2004

Πρόστιμα, ποινές και προσαυξήσεις

Φ2005

Φ2005

Παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα

Φ2006

Φ2006

Φόροι τέλη που δεν εκπίπτουν

Φ2007

Φ2007

Τεκμαρτό μίσθωμα κατά το μέτρο που υπερβαίνει το 3% της αντ. αξίας ακινήτου

Φ2008

Φ2008

Δαπάνες για οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων κ συναντήσεων

Φ2009

Φ2009

Δαπάνες για διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων

Φ2010

Φ2010

Δαπάνες ψυχαγωγίας

Φ2011

Φ2011

Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες

Φ2012

Φ2012

Δαπάνες προς φορολογικούς κατοίκους με έδρα σε κράτος μη συνεργάσιμο

Φ2013

Φ2013

Δαπάνες που αφορούν ενδοομιλικά μερίσματα που εμπίπτουν στο άρθρο 48

Φ2014

Φ2014

Μη εκπιπτόμενες δαπάνες τόκων - Υποκεφαλαιοποίηση

Φ2015

Φ2015

Μη εκπιπτόμενες δαπάνες αποσβέσεων από υπεραξία λόγω συγχώνευσης

Φ2016

Φ2016

Δαπάνες φορέων κυβέρνησης που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα φορολογίας

Φ2017

Φ2017

Δαπάνες ναυτιλιακών επιχειρήσεων που αφορούν έσοδα απαλλασ. της φορολογίας

Φ2018

Φ2018

Δαπάνες απαλλασσόμενες ΝΠ

Φ2019

Φ2019

Δαπάνες αστικών μη κερδ. εταιρειών που αφορούν μη υποκ. στο φόρο

Φ2021

Φ2021

Δαπάνες ΤΟΕΒ που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα φορολογίας

Φ2022

Φ2022

104

257

Χονδρικές Αγορές εμπορευμάτων χρήσης

102-001

231

Εξωτερικού ενδοκοινοτικές αγορές εμπορευμάτων χρήσης

102-004

232

201

261+264

Εμπορεύματα λήξης

Πρώτες ύλες και υλικό έναρξης παραγωγικής δραστηριότητας
Απόθεμα λήξης πρώτων υλών και υλικών παραγωγικής δραστηριότητας

204

262+265

202-001

235+239+247

Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη έναρξη παραγωγικής δραστηριότητας

207

259

Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη παραγωγικής δραστηριότητας

209

260

202-003

236+240+248

Πρώτες ύλες και υλικό έναρξης αγροτική βιολογική δραστηριότητα

301

261Α + 264Α

Απόθεμα λήξης πρώτων υλών και υλικών αγροτική βιολογική δραστηριότητα

304

262Α + 265Α

Χονδρικές αγορές πρώτων υλών αγροτικής βιολογικής δραστηριότητας

302-001

235Α + 239Α

Ενδοκοινοτικές αγορές πρώτων υλών αγροτικής βιολογικής δραστηριότητας

302-003

236Α + 240Α

Ενσώματα πάγια λογιστική βάση

700

765

Ενσώματα πάγια φορολογική βάση

708

773

Άυλα στοιχεία λογιστική βάση

701

766

Άυλα στοιχεία φορολογική βάση

709

774

Χρηματοοικονομικά στοιχεία λογιστική βάση

702

767

Χρηματοοικονομικά στοιχειά φορολογική βάση

710

775

Προβλέψεις λογιστική βάση

703

768

Προβλέψεις φορολογική βάση

711

776

Λοιπές διαφορές ενεργητικού λογιστική βάση

704

769

Λοιπές διαφορές ενεργητικού φορολογική βάση

712

777

Λοιπές διαφορές παθητικού λογιστική βάση

705

770

Λοιπές διαφορές παθητικού φορολογική βάση

713

778

Χονδρικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών εμπορική δραστηριότητα

161-001

263

Χονδρικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών παραγωγική δραστηριότητα

261-001

269

Χονδρικές αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης παραγωγικής δραστηριότητας

Ενδοκοινοτικές αγορές πρώτων υλών παραγωγικής δραστηριότητας

8

Χονδρικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών αγροτική βιολ. Δραστηριότητα

361-001

643

Χονδρικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών παροχή υπηρεσιών

461-001

280+279+276

Λιανικές πωλήσεις ιδιωτική πελατεία εμπορικής δραστηριότητας

161-003

266

Λιανικές πωλήσεις ιδιωτική πελατεία παραγωγικής δραστηριότητας

261-003

272

Λιανικές πωλήσεις ιδιωτική πελατεία παροχής υπηρεσιών

461-003

274

Λοιπές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών εμπορική δραστηριότητα

161-007

273

Λοιπές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών αγροτικής βιολογικής δραστηριότητας

361-007

644

Λοιπές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών παροχή υπηρεσιών

461-007

282

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα εμπορικής δραστηριότητας

186

537

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα αγροτικής βιολογικής δραστηριότητας

386

539

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα παροχής υπηρεσιών

486

538

Αποσβέσεις εμπορικής δραστηριότητας

187

541

Αποσβέσεις αγροτικής βιολογικής δραστηριότητας

387

543

Αποσβέσεις παροχής υπηρεσιών

487

542

Μικτές αποδοχές εμπορικής δραστηριότητας

181-001

522

Μικτές αποδοχές αγροτικής βιολογικής δραστηριότητας

381-001

524

Μικτές αποδοχές παροχής υπηρεσιών

481-001

523

Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων εμπορικής δραστηριότητας

185-007

516

Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων αγροτικής βιολογικής δραστηριότητας

385-007

518

Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων παροχής υπηρεσιών

485-007

517

Διάφορα έξοδα εμπορικής δραστηριότητας

185-016

525+528+534

Διάφορα έξοδα αγροτικής βιολογικής δραστηριότητας

385-016

527+530+536+515

Διάφορα έξοδα παροχής υπηρεσιών

485-016

526+529+535

Αξία εργολαβικού

651

682

Αξία εργολαβικού

652

683

Αξία εργολαβικού

653

692

Αξία εργολαβικού

654

693

Ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις διαμερισμάτων

656

685

Ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις διαμερισμάτων

657

686

Ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις διαμερισμάτων

658

694

Ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις διαμερισμάτων

659

695

Αγορές υλικών και παγίων

666

377

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

668

379

Διάφορα έξοδα

670

381

Αμοιβές προσωπικού

667

378

Παροχές τρίτων φόροι τέλη

669

380

Φ2023

Φ2023

Δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης

ΔΑΠΑΝΕΣ
Να επισημάνουμε ότι με βάση τους κωδικούς που βλέπετε παραπάνω, το σύνολο των Δαπανών
εκτός από τις Αποσβέσεις, τη Μισθοδοσία, τους Χρεωστικούς Τόκους και τις Εισφορές των
αυτοαπασχολουμένων θα μετακινούνται στον κωδικό Λοιπά Έξοδα (016).
Η μισθοδοσία προσωπικού (όλοι οι λογαριασμοί) θα μετακινούνται στον υποπίνακα Παροχές σε
Εργαζόμενους στο πεδίο Μικτές Αποδοχές (001)
Στις Αποσβέσεις, Χρεωστικούς Τόκους και συναφή έξοδα καθώς και στις Εισφορές
Αυτοαπασχολουμένων έχουμε αντιστοιχία οπότε θα μετακινηθούν στους αντίστοιχους κωδικούς
λαμβάνοντας όμως υπόψη τον παρακάτω περιορισμό.
Σε περίπτωση που η δραστηριότητα της επιχείρησης είναι Παραγωγική ή μικτή δηλαδή Εμπορίας
και Παραγωγής όλες οι Δαπάνες θα μετακινηθούν στη δραστηριότητα της Εμπορίας (στο νέο
έντυπο) μια και δεν υπήρχε διαχωρισμός στο παλιό έντυπο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει μόνοι
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σας να κάνετε την μεταφορά στην αντίστοιχη στήλη . Επίσης δίνεται η δυνατότητα ο επιμερισμός
των δαπανών να γίνει από το πρόγραμμα με βάση τα έσοδα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Στους κωδικούς των πωλήσεων η αντικατάσταση αφορά μόνο τις Χονδρικές και Λιανικές πωλήσεις
και Λοιπά έσοδα του νέου εντύπου, χωρίς να μπορούμε να ταυτοποιήσουμε τις πωλήσεις στο
εξωτερικό ή αυτές που αφορούν τα είδη που υπάγονται στον 39α της παραγράφου 5 του Κώδικα
ΦΠΑ.
Το σημαντικό όμως είναι ότι τις πωλήσεις μπορούμε να τις διαχωρίσουμε με βάση τον τύπο της
δραστηριότητας της επιχείρησης (π.χ. πωλήσεις προϊόντων αφορούν την παραγωγή).
ΑΓΟΡΕΣ
Όσον αφορά τις Αγορές, με βάση το παλιό έντυπο δεν υπήρχε διαχωρισμός σε Αγορές Χονδρικής
και Λιανικής όπως επίσης δεν υπήρχε διαχωρισμός σε Εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή
Τρίτες Χώρες.
Με βάση τον παραπάνω περιορισμό όλες οι Αγορές εσωτερικού θα μετακινούνται στο Αγορές
Χονδρικές και όλες οι Εισαγωγές θα μετακινηθούν στο Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές.
Θα υπάρχει όμως διαχωρισμός ανά δραστηριότητα όπου τηρούνταν αγορές Α’ & Β’ υλών, καθώς
και οι αγορές των Αγροτών.
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