
 

Accountant,   Control Γενική Λογιστική,    Control Έσοδα - Έξοδα                     How to  

 

 
 

 

 

1 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Τπνινγηζκόο θαη Τπνβνιή Παξαθξαηνύκελσλ 

Φόξσλ Ακνηβώλ 

 

 

 

ύληνκε πεξηγξαθή  
 

Ρνή εξγαζηώλ 
 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 



 

Accountant,   Control Γενική Λογιστική,    Control Έσοδα - Έξοδα                     How to  

 

 
 

 

 

2 

 

ύληνκε πεξηγξαθή  

Με θαηάιιειε παξακεηξνπνίεζε είλαη δπλαηόλ από ηηο θαηαρσξηζκέλεο θηλήζεηο λα ππνινγηζηνύλ νη 

απαξαίηεηεο αμίεο πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη εθηθηόο ν ππνινγηζκόο θαη ε ππνβνιή ησλ Παξαθξαηνύκελσλ 

θόξσλ ακνηβώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα . 

 

 

Επηζηξνθή 
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Ρνή εξγαζηώλ 

 Πίλαθαο Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ  

 Λνγαξηαζκνί Δμόδσλ  

 Λνγαξηαζκνί Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ 

 Δγγξαθέο εζόδσλ – εμόδσλ  

 Λνγηζηηθά Άξζξα 

 Τπνινγηζκόο /Τπνβνιή Πξνζσξηλήο Γήισζεο Απόδνζεο Φόξσλ θαη Σειώλ Υαξηνζήκνπ    

 Οξηζηηθή ππνβνιή παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα  

 

 

 

 

 

 

 

 

Επηζηξνθή 
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Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

 

 Πίλαθαο παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ 

Σηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ησλ παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ ζα πξέπεη λα θαηαρσξηζηνύλ ηα ζηνηρεία ησλ 

παξαθξαηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε ακνηβέο πνπ ππόθεηληαη ζε παξαθξάηεζε . Σηνλ πίλαθα απηό 

πεξηγξάθνληαη ηόζν νη παξαθξαηήζεηο ακνηβώλ ηξίησλ όζν θαη νη παξαθξαηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζην : 

- “Φαξηόζεκν”  

θαη  

- “ΟΓΑ ραξηνζήκνπ”  

 

Τα ζηνηρεία ηεο παξαθξάηεζεο πξνο θαηαρώξηζε ζπλνςίδνληαη σο εμήο : 

- Κσδηθόο/ Πεξηγξαθή : Πξνζδηνξίδεηαη ν θσδηθόο θαη ε πεξηγξαθή ηεο παξαθξάηεζεο .   

- Δίδνο παξαθξάηεζεο : Τν “είδνο” παξαθξάηεζεο θαζνξίδεη αλ ε παξαθξάηεζε αθνξά ζε 

παξαθξάηεζε ακνηβήο ή Φαξηόζεκν ή ΟΓΑ ραξηνζήκνπ . Τν είδνο παξαθξάηεζεο ζα ιεθζεί ππόςε 

θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηεο νξηζηηθήο Δήισζεο ΦΜΥ πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνύλ νη αληίζηνηρεο 

αμίεο. 

- Σύπνο παξαθξάηεζεο : Ο ηύπνο ηεο παξαθξάηεζεο θαζνξίδεη αλ ε παξαθξάηεζε αθνξά ζε 

“Επηρεηξεκαηηθή Δξαζηεξηόηεηα”, “Εξγνιάβνπο”, “Μεξίζκαηα”, “Τόθνπο” ή “Λνηπέο ακνηβέο”. Απνηειεί 

δε απαξαίηεην ζηνηρείν θαη ιακβάλεηαη ππόςε ζηνλ ππνινγηζκό θαη ζηελ ππνβνιή ησλ 

παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ. 

- πληειεζηήο : Δειώλεηαη ν ζπληειεζηήο κε ηνλ νπνίν ζα ππνινγηζηεί ε παξαθξάηεζε .      

- πληειεζηήο απνθνξνιόγεζεο : Ο ζπληειεζηήο απνθνξνιόγεζεο είλαη απαξαίηεην λα νξηζηεί 

εθόζνλ ππάξρεη απαιιαγή από ηνλ ΦΠΑ (π.ρ. ζηνπο ηνκείο Υγεία, Παηδεία) . Σε απηή ηελ 

πεξίπησζε ε αμία ηεο παξαθξάηεζεο ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί αθνύ γίλεη απνθνξνιόγεζε ηεο 

αμίαο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ακνηβή πνπ ππόθεηηαη ζε παξαθξάηεζε (π.ρ. 1000x23%=1230 ζύλνιν 

αθαζάξηζησλ απνδνρώλ, άξα ην 20% ζα εθαξκνζηεί ζην 1000). 

- Όξην ππνινγηζκνύ : Εθόζνλ ζπκπιεξσζεί όξην ππνινγηζκνύ, ε παξαθξάηεζε ζα ππνινγηζηεί 

ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ αμία κεγαιύηεξε από ην “Όξην ππνινγηζκνύ”, πνπ έρεη νξηζηεί (π.ρ. 

αλ ζην “όξην ππνινγηζκνύ” έρεη ηεζεί 350€ θαη ε ζπλνιηθή αμία ηνπ ηηκνινγίνπ αλέξρεηαη ζηα 300 

επξώ ν ζπλαιιαζζόκελνο δελ έρεη ππνρξέσζε παξαθξάηεζεο θόξνπ).   
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ε παξαθξάηεζε αθνξά ζε “Παξαθξάηεζε Ακνηβώλ Τξίησλ” ζηνλ 

θσδηθό ηεο παξαθξάηεζεο ζα ρξεηαζηεί λα νξηζηεί ν επίζεκνο θσδηθόο ηεο παξαθξάηεζεο 

κηαο θαη απηόο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ νξηζηηθή ππνβνιή ΦΜΥ.  

 

Επηζηξνθή 

 

 Λνγαξηαζκνί εμόδσλ 

Οη εγγξαθέο ηνπ πίλαθα παξαθξαηήζεσλ είλαη δπλαηόλ λα ζπλδεζνύλ κε ηνπο ινγαξηαζκνύο εμόδσλ 

κε ηνπο νπνίνπο παξαθνινπζνύληαη αμίεο πνπ αθνξνύλ ζε ακνηβέο . Σπγθεθξηκέλα ζηα ζηνηρεία ηνπ 

ινγαξηαζκνύ εμόδσλ είλαη δπλαηόλ λα νξηζηνύλ νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο : 

- Παξαθξάηεζε : Εθόζνλ ν ινγαξηαζκόο εμόδσλ ππόθεηηαη ζε παξαθξάηεζε ακνηβώλ είλαη 

απαξαίηεην λα ζπκπιεξσζεί ην πεδίν παξαθξάηεζε . Δηαζέζηκεο είλαη νη εγγξαθέο από ηνλ 

πίλαθα ησλ παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί “παξαθξαηήζεηο ακνηβώλ”. 

- Υαξηόζεκν :  Αλ γηα ηελ ακνηβή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν ινγαξηαζκόο εμόδσλ ζα πξέπεη λα 

ππνινγηζηεί ραξηόζεκν, ηόηε είλαη απαξαίηεηε ε ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ “ραξηόζεκν”. 
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Δηαζέζηκεο είλαη νη ηηκέο ηνπ πίλαθα παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί 

“ραξηόζεκν”. 

- ΟΓΑ Υαξηνζήκνπ : Αλ γηα ηελ ακνηβή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν ινγαξηαζκόο εμόδσλ ζα 

πξέπεη λα ππνινγηζηεί ΟΓΑ ραξηνζήκνπ, ηόηε θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ 

“ΟΓΑ ραξηνζήκνπ”. Δηαζέζηκεο είλαη νη ηηκέο ηνπ πίλαθα παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ πνπ έρνπλ 

ιάβεη ην ραξαθηεξηζκό “ΟΓΑ ραξηνζήκνπ”. 

 

 

 

 

Επηζηξνθή 

 Λνγαξηαζκνί Λνγηζηηθνύ ζρεδίνπ 

Οη εγγξαθέο ηνπ πίλαθα παξαθξαηήζεσλ είλαη δπλαηόλ λα ζπλδεζνύλ κε ηνπο ινγαξηαζκνύο 

ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ κε ηνπο νπνίνπο παξαθνινπζνύληαη αμίεο πνπ αθνξνύλ ζε ακνηβέο. Σπγθεθξηκέλα 

ζηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνύ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ ηεο θαηεγνξίαο Εζόδσλ, Εμόδσλ, Ελεξγεηηθνύ, 

Παζεηηθνύ κπνξνύλ λα νξηζηνύλ ηα αθόινπζα : 
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- Παξαθξάηεζε : Εθόζνλ ν ινγαξηαζκόο ππόθεηηαη ζε παξαθξάηεζε ακνηβώλ είλαη απαξαίηεην 

λα ζπκπιεξσζεί ην πεδίν “παξαθξάηεζε”. Δηαζέζηκεο είλαη νη εγγξαθέο από ηνλ πίλαθα ησλ 

παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί “παξαθξαηήζεηο ακνηβώλ”. 

- Υαξηόζεκν : Αλ γηα ηελ ακνηβή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν ινγαξηαζκόο ζα πξέπεη λα 

ππνινγηζηεί ραξηόζεκν, ηόηε ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ “ραξηόζεκν”. 

Δηαζέζηκεο είλαη νη ηηκέο ηνπ πίλαθα παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί 

“ραξηόζεκν” . 

- ΟΓΑ Υαξηνζήκνπ : Αλ γηα ηελ ακνηβή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν ινγαξηαζκόο ζα πξέπεη λα 

ππνινγηζηεί ΟΓΑ ραξηνζήκνπ, ηόηε είλαη απαξαίηεηε ε ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ “ΟΓΑ 

ραξηνζήκνπ”. Δηαζέζηκεο είλαη νη ηηκέο ηνπ πίλαθα παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί “ΟΓΑ ραξηνζήκνπ” . 

Σην ζεκείν απηό ζα πεξηγξάςνπκε ηελ απινύζηεξε δπλαηή δηαδηθαζία έθδνζεο ελόο 

παξαζηαηηθνύ απόδεημεο δαπαλώλ, όπνπ εθηόο ηεο παξαθξάηεζεο θόξνπ πξέπεη λα 

παξαθξαηεζεί ραξηόζεκν θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ . Έζησ όηη γίλεηαη παξαθξάηεζε θόξνπ 20% 

επί ηεο απόδεημεο δαπάλεο ζπλνιηθνύ πνζνύ 100 θαη ππνινγίδεηαη ραξηόζεκν 3% θαη ΟΓΑ 

ραξηνζήκνπ 0,6% . Η ηειηθή ακνηβή κεηά ηηο παξαθξαηήζεηο δηακνξθώλεηαη ζηα 76,4 επξώ  

(100 - 23,6) .   

 

Επηζηξνθή 
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 Λνηπέο Κξαηήζεηο 

Αλ ζηηο ακνηβέο πνπ ππόθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θόξνπ ππάξρεη αλάγθε λα ππνινγηζηνύλ θαη άιιεο 

θξαηήζεηο πεξάλ ηνπ Φαξηνζήκνπ ή ηνπ ΟΓΑ ραξηνζήκνπ, είλαη απαξαίηεηό λα δεκηνπξγεζεί 

ινγαξηαζκόο θόξνπ ηεο θαηεγνξίαο “Κξαηήζεηο” (ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεξνύληαη “Απινγξαθηθά 

βηβιία”) π.ρ. θάπνηεο άιινπ είδνπο Υπεξεζίεο (Δεκόζηεο θαη Δεκνηηθέο) παξαθξαηνύλ, εθηόο ηνπ 

ραξηνζήκνπ θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ, θαη άιιεο θξαηήζεηο θαηά ηε ζπλαιιαγή ηνπο κε ηηο επηρεηξήζεηο. 

Σηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνύ είλαη απαξαίηεην λα ελεξγνπνηεζεί ε παξάκεηξνο “Παξαθξάηεζε” 

πξνθεηκέλνπ ν ινγαξηαζκόο λα ζπκκεηέρεη ζηνλ ππνινγηζκό ηεο παξαθξάηεζεο θόξνπ ακνηβώλ. 

 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ηεξνύληαη Δηπινγξαθηθά βηβιία, γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ινηπώλ θξαηήζεσλ 

είλαη απαξαίηεην λα δεκηνπξγεζεη ινγαξηαζκόο ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ ηεο θαηεγνξίαο “ΦΠΑ”, ζηνλ νπνίν 

ζα ελεξγνπνηεζεί ε παξάκεηξνο “Παξαθξάηεζε”, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε αμία ησλ ινηπώλ 

θξαηήζεσλ .  
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Επηζηξνθή 

 Δγγξαθέο εζόδσλ – εμόδσλ 

Σηηο εγγξαθέο εμόδσλ όπνπ θηλνύληαη ινγαξηαζκνί πνπ αθνξνύλ ζηηο ακνηβέο, πξνηείλεηαη ε 

“παξαθξάηεζε”, ην “ραξηόζεκν” θαη ην “ΟΓΑ ραξηνζήκνπ”, πνπ έρνπλ νξηζηεί ζηα ζηνηρεία ηνπ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

- H αμία ηνπ ινγαξηαζκνύ πνπ έρεη ην ραξαθηεξηζηηθό “παξαθξάηεζε” ιακβάλεηαη 

ππόςε ζηνλ ππνινγηζκό ηεο νξηζηηθήο ππνβνιήο παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ, κόλν 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ινγαξηαζκόο παξαθξάηεζεο θηλείηαη ζε νηθνλνκηθή εγγξαθή ή 

ζε άξζξν ινγηζηηθήο όπνπ ζηελ πξώηε γξακκή γηα ηηο νηθνλνκηθέο εγγξαθέο θαη ζηε 

δεύηεξε γξακκή γηα ηα ινγηζηηθά άξζξα, έρεη νξηζηεί παξαθξάηεζε ακνηβώλ. 

- Τα ζηνηρεία “Παξαθξάηεζε”, “Φαξηόζεκν”, “ΟΓΑ Φαξηνζήκνπ” πξνηείλνληαη εθόζνλ 

είλαη ζπκπιεξσκέλα θαηά ηελ θαηαρώξηζε ησλ εγγξαθώλ εμόδσλ θαη κπνξνύλ λα 

κεηαβιεζνύλ. 
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ινγαξηαζκνύ . Μέζσ ηεο  αλάιπζεο γξακκήο ηεο εγγξαθήο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη δπλαηόλ λα 

κεηαβιεζνύλ θαη λα επηιεγεί θάπνηα άιιε επηινγή ηνπ πίλαθα παξαθξαηήζεσλ θόξσλ . 

 

 

 

 

 

Επηζηξνθή 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα ζηνηρεία “Παξαθξάηεζε”, “Φαξηόζεκν”, “ΟΓΑ Φαξηνζήκνπ” πξόθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ ησλ ζηνηρείσλ από ηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ  

Πξνζσξηλήο Δήισζεο Απόδνζεο Φόξσλ θαη Τειώλ Φαξηνζήκνπ .  

Πξέπεη λα ζπλερίζεηε ηελ θαηαρώξηζε ησλ εγγξαθώλ εμόδσλ κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ 

γίλνληαλ κέρξη ζήκεξα πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζσζηό ην θαζαξό πιεξσηέν κεηά θόξσλ . 
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 Λνγηζηηθά άξζξα 

Σηηο γξακκέο ησλ ινγηζηηθώλ άξζξσλ πνπ θηλνύληαη ινγαξηαζκνί ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ (54.04 θόξνη – 

ηέιε ακνηβώλ ηξίησλ) πνπ αθνξνύλ ζηηο ακνηβέο, πξνηείλεηαη ε “παξαθξάηεζε”, ην “Φαξηόζεκν” θαη 

ην “ΟΓΑ ραξηνζήκνπ” πνπ έρνπλ νξηζηεί ζηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνύ . Μέζσ ηεο αλάιπζεο γξακκήο 

είλαη δπλαηόλ λα κεηαβιεζνύλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία : 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

- Τα ζηνηρεία “Παξαθξάηεζε”, “Φαξηόζεκν”, “ΟΓΑ Φαξηνζήκνπ” πξνηείλνληαη 

εθόζνλ είλαη ζπκπιεξσκέλα θαηά ηελ θαηαρώξηζε ησλ εγγξαθώλ εμόδσλ θαη 

κπνξνύλ λα κεηαβιεζνύλ. 

- Τα ζηνηρεία “Παξαθξάηεζε”, “Φαξηόζεκν”, “ΟΓΑ Φαξηνζήκνπ” πξόθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ ησλ ζηνηρείσλ από ηε δηαδηθαζία 

ππνινγηζκνύ Πξνζσξηλήο Δήισζεο Απόδνζεο Φόξσλ θαη Τειώλ Φαξηνζήκνπ . Η 

θαηαρώξηζε ησλ άξζξσλ ινγηζηηθήο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ 

γηλόηαλ κέρξη ζήκεξα.  

 

Επηζηξνθή 
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 Μεηαβνιή θαηαρσξεκέλσλ θηλήζεσλ 

Αληηγξαθή παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ  

Μέζσ ηεο επηινγήο “Αληηγξαθή παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ” παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηηο 

εγγξαθέο / ινγηζηηθά άξζξα, πνπ έρνπλ επηιεγεί, λα αληηγξαθνύλ ηα ζηνηρεία ησλ παξαθξαηνύκελσλ 

θόξσλ πνπ έρνπλ νξηζηεί ζηα ζηνηρεία ησλ ινγαξηαζκώλ .  

 

Μέζσ ηεο επηινγήο “αληηγξαθή παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ” παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα λα επηιεγεί λα 

γίλεη αληηγξαθή είηε κόλν ησλ παξαθξαηήζεσλ ακνηβώλ είηε κόλν ηνπ ραξηνζήκνπ είηε ηνπ ΟΓΑ 

ραξηνζήκνπ είηε λα αληηγξαθνύλ όινη νη παξαθξαηνύκελνη θόξνη . Η δπλαηόηεηα ηεο αληηγξαθήο ησλ 

παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ηόζν “ζηηο εγγξαθέο πνπ βξέζεθαλ” όζν θαη 

“ζηηο επηιεγκέλεο εγγξαθέο”. 

Μαδηθή κεηαβνιή παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ  

Μέζσ ηεο επηινγήο “Μαδηθή κεηαβνιή παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ” ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ζηηο 

εγγξαθέο / ινγηζηηθά άξζξα, πνπ έρνπλ επηιεγεί, λα γίλεη επεμεξγαζία ησλ παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ 

ησλ γξακκώλ ησλ εγγξαθώλ εμόδσλ /άξζξσλ ινγηζηηθήο. 
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Σηελ παξαπάλσ νζόλε εκθαλίδνληαη νη γξακκέο ησλ επηιεγκέλσλ εγγξαθώλ εμόδσλ/άξζξσλ 

ινγηζηηθήο . Γηα θάζε γξακκή εγγξαθήο ή άξζξνπ είλαη δπλαηόλ λα νξηζηνύλ ηα ζηνηρεία ησλ 

παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ (Παξαθξαηήζεηο ακνηβώλ, Φαξηόζεκν, ΟΓΑ ραξηνζήκνπ) . Δηαζέζηκεο είλαη 

νη εγγξαθέο ηνπ αληίζηνηρνπ πίλαθα .    

Καζαξηζκόο παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ  

Μέζσ ηεο επηινγήο “Καζαξηζκόο παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ” παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηηο 

επηιεγκέλεο εγγξαθέο/ινγηζηηθά άξζξα λα γίλεη δηαγξαθή ησλ παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ ησλ 

γξακκώλ ησλ εγγξαθώλ εμόδσλ / άξζξσλ ινγηζηηθήο . 
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Μέζσ ηεο επηινγήο “θαζαξηζκόο παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ” ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηεο δηαγξαθήο 

είηε κόλν ησλ παξαθξαηήζεσλ ακνηβώλ είηε κόλν ηνπ ραξηνζήκνπ είηε ηνπ ΟΓΑ ραξηνζήκνπ . Αλ 

ζέιεηε λα αληηγξάςεηε όινπο ηνπο παξαθξαηνύκελνπο θόξνπο ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ 

αληίζηνηρε επηινγή “όινη”. Η αληηγξαθή ησλ παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ, κπνξεί λα γίλεη είηε “ζηηο 

εγγξαθέο πνπ βξέζεθαλ” είηε “ζηηο επηιεγκέλεο εγγξαθέο”. 

 

Επηζηξνθή 

 Τπνινγηζκόο / Τπνβνιή Πξνζσξηλήο Γήισζεο Απόδνζεο Φόξσλ θαη 

Σειώλ Υαξηνζήκνπ   

Σηηο θνξνινγηθέο δειώζεηο ελζσκαηώζεθε ν ηύπνο Πξνζσξηλήο Γήισζεο απόδνζεο Φόξσλ θαη 

Σειώλ Υαξηνζήκνπ . Θα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί δήισζε γηα θάζε πεξίνδν γηα ηελ νπνία είλαη 

απαξαίηεηνο ν ππνινγηζκόο ηεο πξνζσξηλήο δήισζεο απόδνζεο θόξσλ θαη ηειώλ ραξηνζήκνπ . 
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Καηά ηνλ ππνινγηζκό ηεο δήισζεο ππνινγίδνληαη νη ζπλνιηθέο ακνηβέο πνπ έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζην 

δηάζηεκα ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε πξνζσξηλή δήισζε απόδνζεο παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ θαη ηειώλ 

ραξηνζήκνπ . Σηα ζηνηρεία ηεο δήισζεο ππνινγίδνληαη νη ακνηβέο πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε 

παξαθξαηήζε θόξνπ πνπ αλαθέξεηαη ζε “επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα” θαη έρνπλ πνζνζηό 

παξαθξάηεζεο 20% .  

Η αμία θξαηήζεσλ ππνινγίδεηαη από ηε ζπλνιηθή αμία ησλ θξαηήζεσλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί 

“Παξαθξάηεζε” θαη ζπκκεηέρνπλ ζηηο θηλήζεηο ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε κία 

παξαθξάηεζε, ε νπνία έρεη πνζνζηό 20% θαη αθνξά ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα . 

     

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Γηα λα είλαη δηαζέζηκνο ν ηύπνο “Πξνζσξηλή δήισζε απόδνζεο θόξσλ & Τειώλ 

Φαξηνζήκνπ” ζα πξέπεη λα έρεη εθηειεζηεί ε εξγαζία “Αναβάθμιζη μεηαβληηών 

θορολογικών δηλώζεων” πνπ είλαη δηαζέζηκε ζην κελνύ Εηδηθέο εξγαζίεο - 

Φνξνινγηθέο δειώζεηο .  
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Τέινο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο ησλ πνζώλ ηεο δήιώζεο ζην Taxis κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ 

πιήθξνπ “Υπνβνιή”, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα ζηνηρεία ηεο δήισζεο. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

- Αλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο εκθαληζηεί κήλπκα ζθάικαηνο αλαθνξηθά κε 

ηελ νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο δήισζεο πνπ ππνβάιιεηαη, ζα πξέπεη λα θιείζεη 

ν Browser, πνπ έρεη αλνίμεη κε ηα ζηνηρεία ηεο δήισζεο . Γηα λα είλαη δπλαηή ε 

δηόξζσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο δήισζεο ζηνλ Accountant ζα πξέπεη κε δεμί θιηθ ζηα 

ζηνηρεία ηεο δήισζεο λα επηιεγεί “Αρτικοποίηζη Ηλεκηρονικής σποβολής”. 

Εθόζνλ πξαγκαηνπνηεζνύλ νη απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο ζηα ζηνηρεία ηεο δήισζεο 

κπνξεί λα γίλεη εθ λένπ ππνβνιή.   

Επηπιένλ, αλ μεθηλήζεη ε ππνβνιή ηεο δήισζεο (Πξνζσξηλή ή Οξηζηηθή) θαη 

θιείζεη o ρξήζηεο ην Browser, κε ηα ζηνηρεία ηεο δήισζεο, ζα πξέπεη, γηα λα είλαη 

εθηθηή ε δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο δήισζεο από ηελ εθαξκνγή, λα επηιεγεί, 

κε δεμί θιηθ, “Αρτικοποίηζη Ηλεκηρονικής σποβολής” . Ελαιιαθηηθά, ε 

επηινγή ηεο αξρηθνπνίεζεο εκθαλίδεηαη ζαλ επηινγή ζην Leading Bar . 

 

- Όια όζα ήδε αλαθέξζεθαλ γηα ηηο εθαξκνγέο “Accountant”, “Control Γεληθή 

Λνγηζηηθή” θαη “Control Έζνδα- Έμνδα”, ηα νπνία εμππεξεηνύλ ην ζθνπό ηνπ 

ππνινγηζκνύ θαη ππνβνιήο παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ ακνηβώλ, ηα ίδηα αθξηβώο 

ηζρύνπλ θαη γηα ηελ εθαξκνγή “Control” κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη γίλεηαη ηήξεζε 

απινγξαθηθώλ θαη δηπινγξαθηθώλ βηβιίσλ. 

 

Επηζηξνθή 

 Οξηζηηθή ππνβνιή παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ από επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα 

Σηηο εηδηθέο εξγαζίεο πξνζηέζεθε ε εξγαζία “Οξηζηηθή Υπνβνιή παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ από 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα”. Με ηελ εξγαζία απηή ππνινγίδνληαη αλά ινγαξηαζκό 

ζπλαιιαζζνκέλνπ, νη αμίεο παξαθξάηεζεο αλά ηύπν ακνηβήο .  
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Οξίδνληαο ηα θαηάιιεια θξηηήξηα (Ηκεξνκεληαθό δηάζηεκα, ΑΦΜ ζπλαιιαζζόκελνπ, ηύπνο ακνηβήο) 

κε ην πιήθηξν “Δύξεζε” εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηελ παξαθξάηεζε ακνηβώλ από 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα.  

Γηα θάζε ζπλαιιαζζόκελν γηα ηνλ νπνίν έρεη γίλεη παξαθξάηεζε ακνηβήο πξνβάιινληαη ν ηύπνο ηεο 

ακνηβήο, νη αθαζάξηζηεο απνδνρέο, ν Φόξνο πνπ παξαθξαηήζεθε, ην Φαξηόζεκν θαη ην ΟΓΑ 

Φαξηνζήκνπ.  

Με ην πιήθξν “Δθηύπσζε” γίλεηαη εθηύπσζε ησλ ζηνηρείσλ παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ. 

Με ην πιήθηξν “Δμαγσγή αξρείνπ” γίλεηαη εμαγσγή ησλ ζηνηρείσλ παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ ζηε 

δηαδξνκή πνπ έρεη νξηζηεί. 

 

Όια ηα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηε θόξκα ησλ παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ από επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα κπνξνύλ λα κεηαβιεζνύλ πξνθεηκέλνπ λα  εμαρζνύλ ζην αξρείν ηα ζηνηρεία πνπ ζα  

νξηζηνύλ από ην ρξήζηε. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Σηνλ Κσδηθό ηνπ είδνπο απνδνρώλ ζα πξέπεη λα έρεη νξηζηεί ν επίζημος κωδικός 

είδοσς αποδοτών από επιτειρημαηική δραζηηριόηηηα . Επίζεο ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί όηη γηα λα πξνθύςεη ην επώλπκν θαη ην όλνκα ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ γηα ηνπο 

νπνίνπο έρεη γίλεη παξαθξάηεζε ακνηβήο, ιακβάλεηαη ππόςε ην πξώην ηκήκα ηεο 

επσλπκίαο ηνπ ινγαξηαζκνύο κέρξη ην πξώην θελό, σο επώλπκν, θαη ην δεύηεξν ηκήκα 

σο όλνκα. Σε θάζε πεξίπησζε κπνξεί λα γίλεη κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηώλ από ηελ 

θόξκα κε ηα ζηνηρεία ησλ παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ππνβνιή.      

Τα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα, πνπ αθνινπζεί, ηζρύνπλ γηα ηελ παξαθξάηεζε θόξνπ από 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα γηα ην έηος 2014 . 

 

 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Κσδηθόο 
Σπλη/ήο 

παξ/ζεο 

θόξνπ(%) 

Είδνο ακνηβώλ 

1. 20 Άξζξν 64§1 πεξ. δ' εδάθην 1 ηνπ λ.4172/2013 ακνηβέο από 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

2. 3 Άξζξν 64§1 πεξ. δ' εδάθην 2 ηνπ λ.4172/2013 

3. 1 Άξζξν 64§2 ππνπεξίπησζε αα' ηνπ λ.4172/2013 

4. 4 Άξζξν 64§2 ππνπεξίπησζε ββ' ηνπ λ.4172/2013 

5. 8 Άξζξν 64§2 ππνπεξίπησζε γγ' ηνπ λ.4172/2013 

6. 20 Αθαζάξηζηα έζνδα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

απαιιαζζνκέλσλ, κε ππόρξεσλ ζε ηήξεζε βηβιίσλ (ειεγθηέο 

ΑΕ, εηζεγεηέο ζεκηλαξίσλ, ζπγγξαθείο δεκόζηνη ππάιιεινη, θηι) 

7. 15 Πξνθαηαβνιή θόξνπ ζηηο ειάρηζηεο ακνηβέο ησλ δηθεγόξσλ από 

ηνπο δηθεγνξηθνύο ζπιιόγνπο Άξζξν 69§5 πεξ. α ηνπ 

λ.4172/2013 



 

Accountant,   Control Γενική Λογιστική,    Control Έσοδα - Έξοδα                     How to  

 

 
 

 

 

19 

8. 15 Παξαθξάηεζε θόξνπ ζην κέξηζκα πνπ θαηαβάιιεηαη από ηνπο 

νηθείνπο δηθεγνξηθνύο ζπιιόγνπο Άξζξν 69§5 πεξ. γ ηνπ 

λ.4172/2013 

9. 0 Ειάρηζηεο ακνηβέο από ζπκβόιαηα (π.ρ. κεηαβηβάζεηο αθηλήησλ) 

πνπ αλαγξάθνληαη ζηα γξακκάηηα πξνείζπξαμεο ησλ νηθείσλ 

δηθεγνξηθώλ ζπιιόγσλ.  

10. 0 Ακνηβή κηθξόηεξε ησλ 300€ άξζξνπ 64 §8 λ.4172/2013 

11. 0 Αηνκηθή εθάπαμ θαηαβνιή ζε δηθαηνύρνπο εξγαδνκέλνπο ζηνλ 

Ο.Τ.Ε. 

12. 0 Πξνκήζεηεο αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ 

 

Εθόζνλ ν δηθαηνύρνο έρεη ακνηβέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε πεξηζζόηεξνπο από έλαλ 

θσδηθνύο ζα επαλαιακβάλεηαη ην record γηα ηνλ ίδην δηθαηνύρν ηόζεο θνξέο όζνη 

είλαη νη θσδηθνί . 

Επηζηξνθή 

 


