


  Αντί για αυτά… e-απόδειξη 
  Κερδίζουµε χρόνο (ο καθένας µας) 

  Ο φορολογικός έλεγχος απλοποιείται,  
αυτοµατοποιείται… 

… Κι έτσι, η συλλογή αποδείξεων µπήκε στη 
ζωή µας 
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1000 αποδείξεις!!! 



  Ένα ηλεκτρονικό document που δηµιουργείται στην Τράπεζα µας µετά 
από κάθε συναλλαγή µε την χρεωστική κάρτα µας (ή και την πιστωτική) 
και έχει για την Εφορία την ισχύ της απόδειξης που µας δίνει ο έµπορος 
  Κάθε συναλλαγή που κάνουµε µε την κάρτα µας δηµιουργεί ούτως ή άλλως 

µια εγγραφή στο αρχείο της Τράπεζας (της εκδούσας την κάρτα Τράπεζας) 
  Αν αυτή η εγγραφή εµπλουτιστεί µε το ΑΦΜ του εµπόρου υπέχει, για την 
Εφορία, αξία αποδείξεως  

  Η Τράπεζα συγκεντρώνει όλες τις εγγραφές που προκύπτουν από τις 
συναλλαγές µας σε ένα profile που συνδέεται µε τον e-banking λογαριασµό 
µας 

  Από εκεί, εξάγεται ετησίως ένα αρχείο (λίστα) µε τις εγγραφές που θέλουµε να 
υποβάλουµε µε την φορολογική µας δήλωση , επικυρωµένο από την Τράπεζα 
µας (Βεβαίωση Εξόδων, κάτι σαν την Βεβαίωση Αποδοχών) 

Τι είναι η e-απόδειξη; 



  Βήµα 1: Ο/η φορολογούµενος εξουσιοδοτεί την Τράπεζα του 
  Αποφασίζει να συµµετέχει στο πρόγραµµα «e-απόδειξη» 

  Βήµα 2: Η Τράπεζα (η εκδούσα της κάρτας αρχή) συγκεντρώνει µετά από 
κάθε συναλλαγή του/της φορολογούµενου 
  Ηµεροµηνία,  
  Ποσό,  
  Επωνυµία εµπόρου (merchant),  
  Αριθµός συναλλαγής όπως αποτυπώνεται στην σχετική απόδειξη που 
υπογράφει ο κάτοχος της κάρτας για να επικυρώσει τη συναλλαγή 

Πώς; (1) 



  Βήµα 3: Η Τράπεζα λαµβάνει από το Μητρώο Εµπόρων,  
το ΑΦΜ του εµπόρου (για να συµπληρωθεί η εγγραφή) 

  Δεν υπάρχει, πρέπει να δηµιουργηθεί σε συνεργασία  
του Υπουργείου Οικονοµικών µε τις Τράπεζες 

  Βήµα 4: Στο τέλος του φορολογικού έτους, το σύνολο αυτών των 
εγγραφών, καθώς και το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί, παραδίδονται 
από την Τράπεζα (την εκδούσα της κάρτας), σε ειδικό επικυρωµένο 
αρχείο, στον-στην κάτοχο της κάρτας. 
  Ο φορολογούµενος µπορεί να επιλέξει τις αποδείξεις που θα υποβάλει στη φορολογική 
του δήλωση 

Πώς; (2) 



  Οφέλη 
  Βιωσιµότητα του συστήµατος συλλογής αποδείξεων 
  Ενθάρρυνση της χρήσης χρεωστικών κρατών  
  Αύξηση της φορολογητέας ύλης 

  Θέµατα προς διερεύνηση 
  e-αποδείξεις vs χαρτάκια 

o  Και τα 2?  

  Φορολογικά κίνητρα (συντελεστής αύξησης) 
  Το κράτος δηµιουργεί µια πολιτική ενθάρρυνσης χρήσης Χρεωστικών 
Καρτών, µέρος του οφέλους που προκύπτει για τις Τράπεζες 
επενδύεται στον εκσυγχρονισµό των ταµειακών µηχανών των 
εµπόρων 

Οφέλη και Θέµατα προς διερεύνηση 


