
SingularLogic Accountant                                                                                          How to  

 

 
 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ 

θαη ππνβνιή ζηε ΓΓΠ 

 

 

 

ύληνκε πεξηγξαθή  

 
Ρνή εξγαζηώλ 

 
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 



SingularLogic Accountant                                                                                          How to  

 

 
 

 

 

2 

 

ύληνκε πεξηγξαθή  

Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Γηαδηθαζηώλ ζεζπίζηεθε από 01/01/2014 ε ππνρξέσζε ππνβνιήο 

από ηνπο ππόρξενπο απεηθόληζεο ζπλαιιαγώλ, πγθεληξσηηθώλ θαηαζηάζεσλ Πειαηώλ – 

Πξνκεζεπηώλ ζε κεληαία ή ηξηκεληαία βάζε ζην ζύζηεκα ππνβνιήο θαηαζηάζεσλ θνξνινγηθώλ 

ζηνηρείσλ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ. 

Τν πεξηερόκελν ησλ θαηαζηάζεσλ απηώλ αθνξά ζηα εμήο : 

- Α.Φ.Μ. ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ 

- Πιήζνο ηηκνινγίσλ 

- Αμία ηεο ζπλαιιαγήο, πξν Φ.Π.Α. 

- Έλδεημε ηύπνπ εγγξαθήο γηα ζπλαιιαγέο αληίζηξνθεο ξνήο (πηζησηηθά) 

- Φ.Π.Α. πνπ επηβαξύλεη ηε ζπλαιιαγή 

- Έλδεημε γηα ην αλ ν αληηζπκβαιιόκελνο είλαη ππόρξενο ππνβνιήο θαηαζηάζεσλ θνξνινγηθώλ 

ζηνηρείσλ 

Σηελ θαηάζηαζε πειαηώλ πεξηιακβάλνληαη : 

1) Φνλδξηθέο πσιήζεηο αλά ΑΦΜ αιιά αζξνίδνληαη μερσξηζηά ηα πηζησηηθά ηηκνιόγηα. Η ππνβνιή 

ησλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα γίλεη θαη αλά παξαζηαηηθό.  

2) Σπγθεληξσηηθά ηα ζηνηρεία ιηαληθώλ ζπλαιιαγώλ αλά θσδηθό αξηζκό κεηξώνπ Φνξνινγηθήο 

ηακεηαθήο κεραλήο. 

Δλώ ζηελ θαηάζηαζε πξνκεζεπηώλ πεξηιακβάλνληαη : 

1) Τα ηηκνιόγηα αλά ΑΦΜ αιιά αζξνίδνληαη μερσξηζηά ηα πηζησηηθά ηηκνιόγηα 

2) Σπγθεληξσηηθά ινηπέο δαπάλεο ρσξίο ππνρξέσζε δηαζηαύξσζεο 

Γηα ηελ ελαξκόληζε κε ηηο επηηαγέο ηνπ Νόκνπ ελζσκαηώζεθαλ ζηελ ηξέρνπζα έθδνζε ηεο εθαξκνγήο κηα 

ζεηξά από δηαδηθαζίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ εμαγσγή ησλ θνξνινγηθώλ δεδνκέλσλ ζε αξρείν ηύπνπ “xml” 

γηα ηελ ππνβνιή ηνπο ζηνλ αξκόδην θνξέα θαζώο ηελ απεπζείαο απνζηνιή ηνπο κέζα από ηελ εθαξκνγή .     

Πξηλ ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ζα πξέπεη λα αζρνιεζείηε ππνρξεσηηθά κε ηελ παξακεηξνπνίεζε ησλ 

ζρεηηθώλ νληνηήησλ (ζςναλλαζζόμενοι, ηύποι παπαζηαηικών εμποπικών παπαζηαηικών, ηύποι εγγπαθών 

εζόδων/εξόδων, ηύποι λογιζηικών άπθπων, παπαμεηποποίηζη πωλήζεων, λογιζηικήρ κ.λπ.), για ηην 

ενημέπωζη ηων καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων ππορ ςποβολή, η οποία ππέπει ςποσπεωηικά να 

πποηγηθεί ηηρ εκηέλεζηρ ηηρ διαδικαζίαρ .    

Δπηπιένλ έρεη θπθινθνξήζεη ε λέα εθαξκνγή SFP Σπγθεληξσηηθή, πνπ δηαζέηεη ιεηηνπξγηθόηεηα γηα 

θαηαρώξηζε, επεμεξγαζία θαη ππνβνιή ησλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ζηε ΓΓΠΣ. 
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Η εθαξκνγή δίλεη παξάιιεια  ηε δπλαηόηεηα εηζαγσγήο δεδνκέλσλ από αξρεία ascii, excel, xml ζύκθσλα κε 

ην κνξθόηππν ηεο ΓΓΠΣ ή από βάζεηο δεδνκέλσλ. Με απηό ηνλ ηξόπν επηηπγράλεηαη  ελνπνίεζε δεδνκέλσλ 

από δηαθνξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ή θαη εθαξκνγέο, πνπ αθνξνύλ ζην ίδην ΑΦΜ  θαη πξέπεη λα ππνβιεζνύλ 

ζπγθεληξσηηθά. 

 

 

Δπηζηξνθή 
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Ρνή εξγαζηώλ 

 Παξακεηξνπνίεζε ζπλαιιαζζνκέλσλ 

 Δλεκέξσζε ζηνηρείσλ πειαηώλ 

 Δλεκέξσζε ζηνηρείσλ πξνκεζεπηώλ 

 Δλεκέξσζε ζηνηρείσλ ρξεσζηώλ/πηζησηώλ 

 Παξακεηξνπνίεζε παξαζηαηηθώλ παξνρήο ππεξεζηώλ 

 Σύπνο παξαζηαηηθώλ παξνρήο ππεξεζηώλ 

 Παξακεηξνπνίεζε ηύπσλ εγγξαθώλ εζόδσλ/εμόδσλ 

 Παξακεηξνπνίεζε Λνγαξηαζκώλ Δμόδσλ/Δζόδσλ & Φόξσλ 

 Παξακεηξνπνίεζε ηύπσλ Λνγηζηηθώλ άξζξσλ  

 Παξακεηξνπνίεζε Λνγαξηαζκώλ Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ 

 Πίλαθαο θσδηθώλ ηακεηαθώλ κεραλώλ 

 Οξηζκόο θσδηθνύ ηακεηαθήο ζηα παξαζηαηηθά παξνρήο ππεξεζηώλ, ζηηο εγγξαθέο εζόδσλ, ζηα 

ινγηζηηθά άξζξα 

 Πξόηαζε ηακεηαθήο κεραλήο 

 Πξόηππα Δγγξαθώλ Δζόδσλ - Δμόδσλ  

 Πξόηππα Λνγηζηηθώλ Άξζξσλ 

 Παξακεηξνπνίεζε παξνρήο ππεξεζηώλ 

 Παξάκεηξνη Γηαρείξηζεο Βηβιίσλ Α’ & Β’ Καηεγνξίαο  (γεληθά/ πεξαίσζε) 

 Παξάκεηξνη Λνγηζηηθήο 

 Νέα επηινγή “ηνηρεία Τ.Φ..” ζηα παξαζηαηηθά παξνρήο ππεξεζηώλ – εγγξαθέο εζόδσλ / 

εμόδσλ – άξζξα Λνγηζηηθήο 

 Παξακεηξνπνίεζε Τπνθαηαζηήκαηνο 

 Τπνβνιή θνξνινγηθώλ ηνηρείσλ    

 Ιζηνξηθό Τπνβνιήο Φνξνινγηθώλ ηνηρείσλ 
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Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

 

 Παξακεηξνπνίεζε ζπλαιιαζζνκέλσλ 

Δλεκέξσζε ζηνηρείσλ πειαηώλ 

Η λέα παξάκεηξνο “Τπνβνιή Φνξνι\θώλ ηνηρείσλ” ζηε “ειίδα 3” ηεο θαξηέιαο ηνπ πειάηε θαζνξίδεη 

αλ νη θηλήζεηο ηνπ πειάηε ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ πξνο ηε ΓΓΠΣ.  

Τν πεδίν απηό έρεη δύν δπλαηέο ηηκέο :   

 πκκεηέρεη σο ππόρξενο : Αλ ν πειάηεο νξηζηεί όηη “ζπκκεηέρεη σο ππόρξενο” ηόηε νη θηλήζεηο 

ηνπ δύλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηα ζηνηρεία πξνο ππνβνιή .  

 Γελ ζπκκεηέρεη 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Με ηελ αλαβάζκηζε ηεο εθαξκνγήο, όζνη ινγαξηαζκνί πειαηώλ είραλ ιάβεη ην 

ραξαθηεξηζκό “Απαιιαζζόκελνη (Εμσηεξηθνύ)” ζηo “Καζεζηώο ΚΕΠΥΟ”, 

ελεκεξώλνληαη κε ηελ ηηκή “Δε ζπκκεηέρεη” ζην ζρεηηθό πεδίν ππνβνιήο .  

Γηα ηνπο πειάηεο πνπ αλήθνπλ ζε έλα από ηα ινηπά θαζεζηώηα ΚΕΠΥΟ, (Υπόρξενο,  

Δεκόζην, Με ππόρξενο), ηίζεηαη ζην πεδίν ππνβνιήο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ε ηηκή 

“Σπκκεηέρεη σο ππόρξενο”.  
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Δλεκέξσζε ζηνηρείσλ πξνκεζεπηώλ  

Γηα ηνλ ίδην ιόγν, πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, πξνζηέζεθε ε “Τπνβνιή Φνξνι\θώλ ζηνηρείσλ” ζηε 

“ειίδα 3” θαη ηεο θαξηέιαο ηνπ πξνκεζεπηή .  

Η ινγηθή ζπκπιήξσζεο ηνπ πεδίνπ είλαη ζύκθσλε κε απηή ηνπ πειάηε .   

 πκκεηέρεη σο ππόρξενο : Αλ ν πξνκεζεπηήο δεισζεί όηη “ζπκκεηέρεη σο ππόρξενο”, νη 

θηλήζεηο ηνπ δύλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ππνινγηζκνύο ησλ ζηνηρείσλ γηα ππνβνιή . 

 πκκεηέρεη σο κε ππόρξενο : Αλ ν πξνκεζεπηήο δεισζεί όηη “ζπκκεηέρεη σο κε ππόρξενο” 

ηόηε νη θηλήζεηο ηνπ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ππνινγηζκνύο ησλ ζηνηρείσλ γηα ππνβνιή 

αιιά ηαπηόρξνλα ζα ελεκεξώλνπλ θαη ηελ πιεξνθνξία όηη ν πξνκεζεπηήο είλαη κε ππόρξενο 

ππνβνιήο (πιεξνθνξία ε νπνία είλαη απαηηεηή θαηά ηελ ππνβνιή θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ) .  Να 

ζεκεησζεί όηη σο “κε ππόρξενη” ηίζεληαη νη ζπλαιιαζζόκελνη, πνπ κέρξη ηώξα δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηηο θαηαζηάζεηο ΚΔΠΥΟ ιόγσ ρακεινύ ηδίξνπ (θάησ ησλ 5.000 €) αιιά 

πιένλ νη θηλήζεηο απηώλ ζα πξέπεη λα ελεκεξώλνπλ ηηο θαηαζηάζεηο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ.   

 Γελ ζπκκεηέρεη 
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ΗΜΔΙΩΗ 

Με ηελ αλαβάζκηζε ηεο εθαξκνγήο, όζνη ινγαξηαζκνί πξνκεζεπηώλ είραλ ιάβεη ην 

ραξαθηεξηζκό “Απαιιαζζόκελνο (Εμσηεξηθνύ)” ή “Απαιιαζζόκελνο (αλαισζίκσλ)”  

ζην “Καζεζηώο ΚΕ.Π.Υ.Ο.”, ην ζρεηηθό πεδίν ππνβνιήο ζα ελεκεξώλεηαη απηόκαηα κε 

ηελ ηηκή “Δε ζπκκεηέρεη”.  

Γηα όζνπο είραλ Καζεζηώο ΚΕΠΥΟ “Με ππόρξενο” ζα ελεκεξώλνληαη κε ηελ ηηκή 

“Σπκκεηέρεη σο κε ππόρξενο”.  

Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ αλήθνπλ ζε έλα από ηα ινηπά θαζεζηώηα ΚΕΠΥΟ, (Υπόρξενο 

& Δεκόζην), ηίζεηαη ζην πεδίν ππνβνιήο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ε ηηκή “Σπκκεηέρεη σο 

ππόρξενο”.  

 

Δλεκέξσζε ζηνηρείσλ ρξεσζηώλ/πηζησηώλ  

Καηά αληηζηνηρία κε ηα παξαπάλσ, πξνζηέζεθε ε παξάκεηξνο “Τπνβνιή Φνξνι\θώλ ηνηρείσλ” θαη ζηελ 

θαξηέια ηνπ ρξεώζηε /πηζησηή .  

Αλάινγα κε ηε θύζε ηνπ ινγαξηαζκνύ (ρξεσζηηθόο ή πηζησηηθόο) δηακνξθώλνληαη θαη νη δηαζέζηκεο ηηκέο 

ηνπ πεδίνπ “Υπνβνιή Φνξνι\θώλ Σηνηρείσλ”.  
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Οη ινγαξηαζκνί, σο πξνο ηε θύζε ηνπο, δηαθξίλνληαη ζε : 

 Φξεσζηηθνύο 

 Πηζησηηθνύο 

Όηαλ ε θύζε ηνπ ινγαξηαζκνύ είλαη “ρξεσζηηθόο” ηόηε ε “Υπνβνιή Φνξνι\θώλ Σηνηρείσλ” 

δηακνξθώλνληαη σο εμήο : 

 Σπκκεηέρεη σο ππόρξενο 

 Γε ζπκκεηέρεη 

Δλώ, όηαλ ε θύζε ηνπ ινγαξηαζκνύ είλαη “πηζησηηθόο” ηόηε νη ηηκέο ηνπ πεδίνπ “Υπνβνιή Φνξνι\θώλ 

Σηνηρείσλ” δηαθνξνπνηνύληαη σο εμήο : 

 Σπκκεηέρεη σο ππόρξενο 

 Σπκκεηέρεη σο κε ππόρξενο 

 Γε ζπκκεηέρεη 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

- Με ηελ αλαβάζκηζε ηεο εθαξκνγήο, όινη νη ινγαξηαζκνί ρξεσζηώλ – πηζησηώλ 

ελεκεξώλνληαη κε ηελ ηηκή “Δε ζπκκεηέρεη”. Σε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο 

θαηαζηάζεηο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ε ηηκή ηνπ πεδίνπ ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί 

θαηάιιεια .   
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Μαδηθή επεμεξγαζία ηεο παξακεηξνπνίεζεο Τ.Φ.. πειαηώλ / πξνκεζεπηώλ/ 

ρξεσζηώλ - πηζησηώλ 

Σε πεξίπησζε πνπ ζειήζεηε λα αιιάμεηε ηελ εμ νξηζκνύ ηηκή (ε νπνία ελεκεξώλεηαη κε ηελ αλαβάζκηζε) 

ζην πεδίν ηεο ππνβνιήο ησλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ είηε όισλ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ ζαο, πνπ 

εκθαλίδνληαη ζην αληίζηνηρν browser (κε ηε δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο), είηε επηιεθηηθά νξηζκέλσλ κόλν, 

έρεηε ηε δπλαηόηεηα αξθεί λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία ηεο καδηθήο επεμεξγαζίαο .    

 

Η δηαδηθαζία απαηηεί λα επηιέμεηε ηνπο επηζπκεηνύο ινγαξηαζκνύο ζπλαιιαζζνκέλσλ από ηε ζρεηηθή ιίζηα 

θαη λα θάλεηε δεμί θιηθ . Κάλνληαο θιηθ ελεξγνπνηείηαη ιίζηα επηινγήο, ε νπνία ελζσκαηώλεη ηε λέα επηινγή 

“Τ.Φ..” (Υπνβνιή Φνξνινγηθώλ Σηνηρείσλ) .  

Αο δνύκε έλα παξάδεηγκα καδηθήο κεηαβνιήο “ππνβνιήο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ” πειαηώλ . Έζησ όηη 

απνθαζίδεηε ηε ζπκκεηνρή θάπνησλ γηα παξάδεηγκα πειαηώλ ζηηο θαηαζηάζεηο θνξνινγηθώλ δεδνκέλσλ, 

ησλ νπνίσλ ην πεδίν “ππνβνιήο” είρε ελεκεξσζεί, κε ην πέξαο ηεο αλαβάζκηζεο, κε ηελ ηηκή “δε 

ζπκκεηέρεη” . Γηα λα απνθύγεηε ηε ρεηξνθίλεηε αιιαγή ζε θάζε πειάηε μερσξηζηά κπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ επθνιία πνπ ζαο δίλεη ε καδηθή επεμεξγαζία . Δπηιέγεηε δειαδή ηελ Τ.Φ.. θαη ζηε 
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ζπλέρεηα “Σπκκεηέρεη σο ππόρξενο”.  Με ηελ θίλεζε απηή ε εθαξκνγή ζα εκθαλίζεη ζρεηηθό κήλπκα 

“ζέιεηε λα γίλεη ελεκέξσζε κε ηελ επηιεγκέλε ηηκή” . Αλ απαληήζεηε ζεηηθά ζην εκθαληδόκελν παξάζπξν 

ηόηε ε ηηκή ζην πεδίν “Υπνβνιή Φνξνι\θώλ ζηνηρείσλ” ησλ επηιεγκέλσλ πειαηώλ (ζειίδα 3) ζα 

κεηαβιεζεί αλάινγα .  Τν ίδην ζα ζπκβεί αλ επηιέμεηε “δε ζπκκεηέρεη” είηε γηα επηιεγκέλνπο πειάηεο ή γηα 

όινπο ηνπο εκθαληδόκελνπο ζην browser πειαηώλ .  

Μηα άιιε επηινγή, ηδηαίηεξα ρξήζηκε, είλαη απηή ηεο αξρηθνπνίεζεο βάζεη ΚΔΠΤΟ . Αο ππνζέζνπκε όηη 

ζέιεηε λα αληηθαηαζηήζεηε ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ “Υπνβνιή Φνξνι\θώλ Σηνηρείσλ” θάπνησλ 

πειαηώλ/πξνκεζεπηώλ, νη νπνίεο έρνπλ ηεζεί ιαλζαζκέλα, κε ηηο ηηκέο έηζη όπσο ελεκεξώζεθαλ κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλαβάζκηζεο θαηά αληηζηνηρία κε ην θαζεζηώο ΚΔΠΥΟ . Πξάγκαηη, γηα ην παξαπάλσ αίηεκα 

απηό πνπ ρξεηάδεηαη είλαη απιώο κηα αξρηθνπνίεζε βάζεη ΚΔΠΥΟ ησλ επηιεγκέλσλ πειαηώλ/πξνκεζεπηώλ. 

Τα αλάινγα κε όζα παξαζέζακε παξαπάλσ ηζρύνπλ θαη γηα ηελ αξρηθνπνίεζε βάζεη ΚΔΠΥΟ όισλ ησλ 

πειαηώλ/πξνκεζεπηώλ πνπ βξέζεθαλ (κε ηε δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο) θαη εκθαλίδνληαη ζην browser 

ησλ πειαηώλ ή πξνκεζεπηώλ αληίζηνηρα .   

Οη εξγαζίεο επεμεξγαζίαο Υπνβνιήο Φνξνινγηθώλ Σηνηρείσλ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ ζαο καδηθά κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζηνπο ζπλαιιαζζόκελνπο (π.ρ. πειάηεο) ηεο ηξέρνπζαο εηαηξίαο κε ηελ επηινγή ηεο 

νκόηηηιεο επηινγήο . Σην παξάζπξν πνπ αλνίγεη ζα ρξεηαζηεί λα αληηθαηαζηήζεηε ην πεξηερόκελν ηνπ 

πεδίνπ “Υ.Φ.Σ.” (ησλ πειαηώλ ηεο ηξέρνπζαο) κε ηελ θαηλνύξγηα ηηκή .     

Με ηελ ίδηα κέζνδν κπνξείηε λα πξνρσξήζεηε ζε καδηθέο κεηαβνιέο ηεο παξακεηξνπνίεζεο “ππνβνιήο 

θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ” ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ (π.ρ. πειαηώλ) όισλ ησλ εηαηξηώλ ηεο πεξηνρήο 

εξγαζίαο . Καηά ηε δηεθπεξαίσζε κεηαβνιώλ όισλ ησλ εηαηξηώλ εκθαλίδεηαη ζρεηηθή νζόλε ζηελ νπνία 

θαηαγξάθνληαη νη πειάηεο όισλ ησλ εηαηξηώλ ηεο πεξηνρήο εξγαζίαο, ν αξηζκόο θνξνινγηθνύ ηνπο 

κεηξώνπ, ε παξακεηξνπνίεζε ηεο ππνβνιήο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ (κε ζθνπό ηελ αιιαγή ηνπο) θαη 

δίπια αθξηβώο ην θαζεζηώο ΚΔΠΥΟ πνπ αληηζηνηρεί ζε απηνύο  . 

Όπσο ζα πξνζέμεηε ζηε καδηθή επεμεξγαζία Υ.Φ.Σ. ππάξρεη θαη ε δπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο 

ππνβνιήο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ (π.ρ. πειαηώλ) γηα παξάδεηγκα (επηιεγκέλσλ ή 

όισλ) όισλ ησλ πεξηνρώλ εξγαζίαο . Με ηελ επηβεβαίσζε ηνπ ζρεηηθνύ κελύκαηνο (Θέιεηε λα γίλεη 

πξνβνιή ηεο παξακεηξνπνίεζεο ππνβνιήο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ όισλ ησλ ελεξγώλ πεξηνρώλ εξγαζίαο 

ηεο εθαξκνγήο), ε εθαξκνγή αλνίγεη ην παξάζπξν ηεο παξακεηξνπνίεζεο ππνβνιήο θνξνινγηθώλ 

ζηνηρείσλ κε ηνπο πειάηεο όισλ ησλ εηαηξηώλ όισλ ησλ πεξηνρώλ εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεηε ηελ 

ηηκή ηνπ πεδίνπ Υ.Φ.Σ .  . 

Αλ ζέιεηε λα αληηγξάςεηε ηελ παξακεηξνπνίεζε ππνβνιήο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ ηεο ηξέρνπζαο 

εηαηξίαο είηε ζε όιεο ηηο εηαηξίεο ηεο πεξηνρήο εξγαζίαο είηε ζε όιεο ηηο πεξηνρέο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα 

ελεξγνπνηήζεηε ηελ εληνιή “αληηγξαθή ζε όιεο ηηο εηαηξίεο” ή “αληηγξαθή ζε όιεο ηηο ΠΔ” 

αληίζηνηρα .    
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Η επεμεξγαζία όισλ ησλ πεξηνρώλ εξγαζίαο απαηηεί αλαβάζκηζε όισλ ησλ ελεξγώλ πεξηνρώλ 

εξγαζίαο ζε έθδνζε 3.55 ή κεηαγελέζηεξε . 

Οη πεξηνρέο εξγαζίαο πνπ κπνξείηε λα δείηε είλαη όζεο είλαη ελεξγέο ζηνλ e-SAS γηα ηελ 

εθαξκνγή SingularLogic Accountant.  

  

Δπηζηξνθή 

 

 Παξακεηξνπνίεζε παξαζηαηηθώλ παξνρήο ππεξεζηώλ 

Σύπνο Παξαζηαηηθώλ παξνρήο ππεξεζηώλ 

Σηηο παξακέηξνπο ησλ παξαζηαηηθώλ παξνρήο ππεξεζηώλ (παξάκεηξνη θαη πξνηηκήζεηο  εξγαζίεο έλαξμεο 

 δηαρείξηζε γξαθείνπ  ηύπνη παξαζηαηηθώλ παξνρήο ππεξεζηώλ) θαη εηδηθόηεξα ζηε “ειίδα 1” 

ελζσκαηώζεθε λέα παξάκεηξνο κε ηίηιν “Σύπνο ζπλαιιαγήο γηα Τπνβνιή” . 

Οη πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο ηνπ πεδίνπ είλαη :  

 Δθηόο ππνβνιήο 
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 Έζνδα αλά ΑΦΜ 

 Ληαληθέο πσιήζεηο 

Έηζη, κπνξνύλ λα απνζηαινύλ αλά ΑΦΜ νη θηλήζεηο εζόδσλ κε επηιεγκέλε ηελ έλδεημε “Έζνδα αλά ΑΦΜ” 

θαη σο έζνδα ιηαληθώλ πσιήζεσλ νη θηλήζεηο κε ελεξγνπνηεκέλε ηελ έλδεημε “Ληαληθέο πσιήζεηο”.  

 

Ο  Σύπνο εγγξαθήο Δζόδσλ (ζειίδα 2) είλαη απηόο πνπ θαζνξίδεη ηελ πιεξνθνξία “ρξεσζηηθά 

ηηκνιόγηα” ή “ηηκνιόγηα αληίζηξνθεο ρξέσζεο” (πηζησηηθά) ε νπνία απαηηείηαη ζηα ζηνηρεία ππνβνιήο 

θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Με ηελ αλαβάζκηζε ελεκεξώλεηαη ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν αλάινγα κε ην “είδνο” ηνπ 

παξαζηαηηθνύ . Σε θάζε πεξίπησζε ζπλίζηαηαη λα γίλεη έιεγρνο ηεο ηηκήο πνπ πξνέθπςε κε ηελ 

αλαβάζκηζε .  
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Μαδηθή επεμεξγαζία ηεο παξακεηξνπνίεζεο “Τ.Φ..” ησλ ηύπσλ παξαζηαηηθώλ 

παξνρήο ππεξεζηώλ 

Η καδηθή επεμεξγαζία ησλ ηηκώλ “ππνβνιήο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ” επηιεγκέλσλ ηύπσλ παξαζηαηηθώλ 

παξνρήο ππεξεζηώλ ή όισλ ησλ ηύπσλ, νξαηώλ ζην browser ησλ ηύπσλ παξαζηαηηθώλ παξνρήο 

ππεξεζηώλ, είλαη δπλαηή κέζσ ηεο επηινγήο “Παξάκεηξνη Υπνβνιήο Φνξνινγηθώλ Σηνηρείσλ  Μαδηθή 

Δπεμεξγαζία”, ε νπνία βξίζθεηαη ελζσκαησκέλε ζηε ιίζηα επηινγήο, πνπ ζα εκθαληζηεί αλ θάλεηε δεμί 

θιηθ πάλσ ζηνπο ηύπνπο παξαζηαηηθώλ .  

Οη δπλαηόηεηεο ηεο καδηθήο επεμεξγαζίαο ηεο παξακεηξνπνίεζεο ππνβνιήο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ησλ 

ηύπσλ παξαζηαηηθώλ είλαη παλνκνηόηππεο κε απηέο πνπ αλαιύζακε ζηελ ελόηεηα ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ. 

Σπλεπώο θαη εδώ νη δπλαηόηεηεο επεμεξγαζίαο εθηείλνληαη ζηνπο ηύπνπο παξαζηαηηθώλ ηεο ηξέρνπζαο 

εηαηξίαο ή ζηνπο ηύπνπο παξαζηαηηθώλ όισλ ησλ εηαηξηώλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο εξγαζίαο ή 

ζηνπο ηύπνπο όισλ ησλ εηαηξηώλ όισλ ησλ πεξηνρώλ εξγαζίαο   .     

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Η επεμεξγαζία όισλ ησλ πεξηνρώλ εξγαζίαο απαηηεί  αλαβάζκηζε όισλ ησλ ελεξγώλ πεξηνρώλ 

εξγαζίαο ζε έθδνζε 3.55 ή κεηαγελέζηεξε. 

Οη πεξηνρέο εξγαζίαο πνπ κπνξείηε λα δείηε είλαη όζεο είλαη ελεξγέο ζηνλ e-SAS γηα ηελ 

εθαξκνγή SingularLogic Control .  

Αλάινγα ινηπόλ κε ηελ επηινγή ζαο (ζην κελνύ καδηθήο επεμεξγαζίαο) ζα δηαθνξνπνηνύληαη θαη νη 

πεξηερόκελεο ζηελ νζόλε “παξακεηξνπνίεζεο ππνβνιήο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ” πιεξνθνξίεο .  Σηελ 

πεξίπησζε ηεο ηξέρνπζαο εηαηξίαο ζην εζσηεξηθό ηνπ παξαζύξνπ ζα εκθαλίδεηαη αλά ηύπν παξαζηαηηθώλ 

θαη ν ηύπνο ζπλαιιαγήο γηα ππνβνιή . Δπηιέγεηε ηνλ ππνςήθην γηα αιιαγή ηύπν θαη πιεθηξνινγείηε ηε 

λέα ηηκή ππνβνιήο .    

Σηε δεύηεξε πεξίπησζε “όισλ ησλ εηαηξηώλ” ζα εκθαλίδνληαη αλά εηαηξία, εληαγκέλε ζε ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή εξγαζίαο, νη ηύπνη παξαζηαηηθώλ θαη ν “ηύπνο ζπλαιιαγήο γηα ππνβνιή” . Τελ ηηκή απηή 

κπνξείηε λα ηελ ηξνπνπνηήζεηε επηιέγνληαο απεπζείαο ην λέν πεξηερόκελν ηνπ πεδίνπ. Αλ είζηε  ζίγνπξνη 

γηα ηελ νξζόηεηα ησλ κεηαβνιώλ κπνξείηε λα απνδερζείηε ηηο ξπζκίζεηο παηώληαο “Οθ” .    

Δλώ ζηελ ηξίηε ζα απεηθνλίδνληαη όιεο νη πεξηνρέο εξγαζίαο πνπ είλαη ελεξγέο νη εηαηξίεο θαζώο θαη ν 

ηύπνο ζπλαιιαγήο γηα ππνβνιή ησλ ηύπσλ παξαζηαηηθώλ ησλ εηαηξηώλ ησλ πεξηνρώλ εξγαζίαο .  
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Μαδηθή αληηγξαθή 

Η ιεηηνπξγία ηεο καδηθήο αληηγξαθήο είλαη εθνδηαζκέλε κε όιεο ηηο απαξαίηεηεο επηινγέο γηα ηελ εύθνιε 

αληηγξαθή ηεο παξακεηξνπνίεζεο ππνβνιήο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ πνπ νξίδεηαη ζε επίπεδν εηαηξίαο ζε : 

 Όιεο ηηο εηαηξίεο : Πξόθεηηαη γηα ηελ αληηγξαθή ησλ παξακέηξσλ ππνβνιήο θνξνινγηθώλ 

ζηνηρείσλ από ηελ ηξέρνπζα εηαηξία ζηηο ππόινηπεο εηαηξίεο ηεο ίδηαο πεξηνρήο εξγαζίαο . 

 Όιεο ηηο πεξηνρέο εξγαζίαο : Αθνξά ζηελ αληηγξαθή ηεο παξακεηξνπνίεζεο ππνβνιήο 

θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ από ηελ ηξέρνπζα εηαηξία ζηηο εηαηξίεο όισλ ησλ άιισλ ελεξγώλ 

πεξηνρώλ εξγαζίαο ηεο εθαξκνγήο  (ζε όιεο δειαδή ηηο πεξηνρέο εξγαζίαο θαη θαηά επέθηαζε ζε 

όιεο ηηο εηαηξίεο) . Σηελ πεξίπησζε απηή απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε απνηειεί λα έρεηε πξσηίζησο 

πξνβεί ζε αλαβάζκηζε όισλ ησλ πεξηνρώλ εξγαζίαο ζε έθδνζε 3.55 ή κεηαγελέζηεξε . Η 

δηαδηθαζία ζα αληηγξάςεη ηελ παξακεηξνπνίεζε κόλν ζηνπο ηύπνπο παξαζηαηηθώλ κε θνηλή 

ζπληνκνγξαθία .    



SingularLogic Accountant                                                                                          How to  

 

 
 

 

 

15 

 

Δπηζηξνθή 

 

 

 Παξακεηξνπνίεζε εζόδσλ /εμόδσλ 

Σύπνη εγγξαθώλ εζόδσλ /εμόδσλ  

Σηηο παξακέηξνπο ησλ εγγξαθώλ εζόδσλ/εμόδσλ θαη εηδηθόηεξα ζηε “ειίδα 1” ελζσκαηώζεθε λέα 

παξάκεηξνο κε ηίηιν “Σύπνο πλαιιαγήο” . 

Οη πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ γηα ηνπο ηύπνπο εγγξαθώλ “εζόδσλ” ζπλνςίδνληαη σο 

εμήο: 

 Δθηόο ππνβνιήο 

 Έζνδα αλά ΑΦΜ 

 Ληαληθέο πσιήζεηο 

Δλώ γηα ηνπο ηύπνπο εγγξαθώλ εμόδσλ νη αθόινπζεο : 

 Δθηόο ππνβνιήο 

 Έμνδα αλά ΑΦΜ  

 Λνηπά έμνδα 
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Η ελ ιόγσ παξάκεηξνο θαζνξίδεη αλ νη εγγξαθέο ηνπ ηύπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ή όρη ζηελ ππνβνιή 

θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ θαζώο επίζεο θαη ηνλ ηξόπν απεηθόληζήο ηνπο ζην αξρείν xml πνπ ζα παξαρζεί 

θαη ζα ππνβιεζεί ζηε ΓΓΠΣ .  

Σπλεπώο, αλ ν ηύπνο ηεο εγγξαθήο αθνξά ζε “έζνδα” ζα απνζηέιινληαη αλά ΑΦΜ νη θηλήζεηο εζόδσλ κε 

επηιεγκέλε ηελ έλδεημε “Έζνδα αλά ΑΦΜ” θαη σο έζνδα ιηαληθώλ πσιήζεσλ νη θηλήζεηο κε 

ελεξγνπνηεκέλε ηελ έλδεημε “Ληαληθέο πσιήζεηο”.  

Γηαθνξεηηθά, αλ ν ηύπνο ηεο εγγξαθήο αθνξά ζε “έμνδα” ζα απνζηέιινληαη αλά ΑΦΜ νη θηλήζεηο αγνξώλ 

- εμόδσλ κε επηιεγκέλε ηελ έλδεημε “έμνδα αλά ΑΦΜ” θαη ζπγθεληξσηηθά, κε κία εγγξαθή δαπαλώλ, νη 

θηλήζεηο κε ελεξγνπνηεκέλε ηελ έλδεημε “Λνηπά έμνδα”.  

 
Ο Σξόπνο θίλεζεο ησλ ηύπσλ εγγξαθώλ Δζόδσλ ή Δμόδσλ (θαλνληθή θίλεζε, θίλεζε 

επηζηξνθήο/πίζησζεο) είλαη απηόο πνπ θαζνξίδεη ηελ πιεξνθνξία “ρξεσζηηθά ηηκνιόγηα” ή “ηηκνιόγηα 

αληίζηξνθεο ρξέσζεο” (πηζησηηθά), ε νπνία απαηηείηαη ζηα ζηνηρεία ππνβνιήο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Με ηελ αλαβάζκηζε ελεκεξώλεηαη ην ελ ιόγσ πεδίν αλάινγα κε ην “είδνο” ηνπ παξαζηαηηθνύ . 

Σε θάζε πεξίπησζε ζπλίζηαηαη λα γίλεη έιεγρνο ηεο ηηκήο πνπ πξνέθπςε κε ηελ αλαβάζκηζε. 

Καη εδώ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε δπλαηόηεηα ηεο καδηθήο επεμεξγαζίαο /καδηθήο 

αληηγξαθήο, γλσζηή από ηηο πξνεγνύκελεο ελόηεηεο (ηύπνο παξαζηαηηθώλ παξνρήο 

ππεξεζηώλ).  
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Δπηζηξνθή 

 

 Παξακεηξνπνίεζε Λνγαξηαζκώλ Δζόδσλ, Δμόδσλ & Φόξσλ   

Σηελ νζόλε “Λνγαξηαζκόο Δμόδσλ” (από ην κελνύ Αξρεία  Λνγαξηαζκνί  Δζόδσλ, Δμόδσλ & Φόξσλ), 

ελζσκαηώζεθε λέα παξάκεηξνο κε ηίηιν “% ΦΠΑ Δμόδνπ αλά ΑΦΜ ηεο Τ.Φ..” ζηελ νπνία δειώλεηαη 

ν ζπληειεζηήο ΦΠΑ πνπ ζα αθαηξεζεί ζε πεξίπησζε απνθνξνιόγεζεο . 

Δπηπξόζζεηα εθηόο ηεο απνθνξνιόγεζεο κπνξείηε λα επεξεάζεηε ηελ αμία ΦΠΑ πνπ έρεη ππνινγηζηεί θαη 

θαη’ επέθηαζε θαη ηελ θαζαξή αμία πξνο ππνβνιή . Απηό κπνξείηε λα ην πεηύρεηε αλ πξαγκαηνπνηήζεηε 

είζνδν ζηελ “αλάιπζε γξακκήο” ησλ εγγξαθώλ εμόδσλ θαη ζπκπιεξώζεηε ην πεξηερόκελν ηνπ πεδίνπ 

“Αμία ΦΠΑ ΤΦ” κε ηελ παξαδεθηή ηηκή . Σηελ πεξίπησζε απηή ην Σύζηεκα ζα αθαηξέζεη ηελ αμία απηή 

από ηελ αμία ηεο γξακκήο γηα λα βξεη ηελ θαζαξή αμία πξνο ππνβνιή .    

Τν πεδίν ΦΠΑ ΥΦΣ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλεμάξηεηα από ην ζπληειεζηή ΥΦΣ . 

Όινη νη ινγαξηαζκνί εζόδσλ – εμόδσλ ελεκεξώλνπλ ηηο θαηαζηάζεηο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ . Γηα ηνπο 

ινγαξηαζκνύο εζόδσλ - εμόδσλ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα εμαίξεζήο ηνπο από ηελ ππνβνιή κε ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο παξακέηξνπ “Δμαηξείηαη από ηελ Τ.Φ..”. Σηελ πεξίπησζε απηή ε αμία ηνπ 
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ινγαξηαζκνύ είηε δε ζα ζπκκεηέρεη ζηελ ππνβνιή θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ είηε ζα νξηζηεί πνηα αμία ζα 

εμαηξεζεί από ηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ .  

Οη δηαζέζηκεο επηινγέο ηεο παξακέηξνπ "Δμαηξείηαη από ηελ Υ.Φ.Σ." ζπλνςίδνληαη σο εμήο : 

- Όρη 

- Ναη, Καζαξή αμία & Αμία ΦΠΑ  

- Ναη, κόλν ε Καζαξή Αμία 

- Ναη, κόλν ε αμία ΦΠΑ 

Η παξάκεηξνο απηή κπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα θαλεί ρξήζηκε ζηελ θαηαρώξηζε εγγξαθήο εμόδνπ γηα ηηο 

πεξηπηώζεηο ινγαξηαζκώλ ΓΔΗ, όπνπ ην πνζό ηνπ ΔΔΤΗΓΔ (Έθηαθην Δηδηθό Τέινο Ηιεθηξνδνηνύκελσλ 

Δπηθαλεηώλ) θαη ΔΔΤΑ εμαηξείηαη ηεο θαζαξήο αμίαο ππνθείκελεο ζε ΦΠΑ γηα ηελ Υ.Φ.Σ. . Σηελ πεξίπησζε 

απηή ζα πξέπεη λα νξηζηεί ζηελ παξαπάλσ παξάκεηξν ε ηηκή “Ναη”, Καζαξή αμία θαη Αμία ΦΠΑ” . Όπσο 

επίζεο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εγγξαθήο πνπ αθνξά ζηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο, όπνπ ν ΦΠΑ ησλ θόξσλ 

πνπ εηζπξάηηεη ν ζπκβνιαηνγξάθνο γηα ινγαξηαζκό ηνπ πειάηε, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηηο 

θαηαζηάζεηο Φνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ, ελώ ε θαζαξή αμία δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη . Σπλεπώο ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε ζηα ζηνηρεία ηνπ αληίζηνηρνπ ινγαξηαζκνύ ρξεηάδεηαη λα επηιεγεί ε ηηκή “Ναη, κόλν ε 

θαζαξή Αμία” .  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρεη ζπκπιεξσζεί ν ζπληειεζηήο 

δαπάλεο κε εθπηπηόκελεο ζην ΦΠΑ . Γηα παξάδεηγκα γηα ηελ αγνξά θαπζίκσλ, αλ ην 

είδνο παξαζηαηηθνύ ηεο δαπάλεο αθνξά ζε απόδεημε (δειαδή ελεκεξώλεηαη ν ηνκέαο ησλ 

ινηπώλ δαπαλώλ ζηα ζηνηρεία θνξνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ) ν ινγαξηαζκόο ζα ελεκεξώλεη 

ηελ θαζαξή αμία ηνπ ηνκέα  κε ηε κηθηή αμία ηεο δαπάλεο, ελώ ε αμία ΦΠΑ ζα είλαη 

κεδεληθή. Σε πεξίπησζε έθδνζεο ηηκνινγίνπ, (δειαδή ελεκεξώλεηαη ν ηνκέαο ησλ 

εμόδσλ αλά ΑΦΜ ζηα ζηνηρεία θνξνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ) ζα ιεθζεί ππόςε ε αμία ΦΠΑ 

ΥΦΣ θαη ε θαζαξή αμία ζα πξνθύςεη από ηελ αμία ηεο γξακκήο κείνλ ηελ αμία ΦΠΑ ΥΦΣ. Αλ 

ε αμία ΦΠΑ ΥΦΣ είλαη κεδεληθή ηόηε ιακβάλεηαη ππόςε ν ζπληειεζηήο απνθνξνιόγεζεο θαη 

από ηε κηθηή αμία κε ηελ νπνία ελεκεξώζεθε ν ινγαξηαζκόο ζα πξνθύςεη ε θαζαξή αμία θαη 

ε αμία ΦΠΑ πνπ ζα ελεκεξώζνπλ ηηο θαηαζηάζεηο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ .          

 

 

 

Δπηζηξνθή 
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 Παξακεηξνπνίεζε Σύπσλ Λνγηζηηθώλ άξζξσλ  

Αλά ηύπν ινγηζηηθώλ άξζξσλ (Παξάκεηξνη & Πξνηηκήζεηο  Δξγαζίεο Έλαξμεο  Τύπνη  Λνγηζηηθώλ 

άξζξσλ) θαζνξίδεηε ηνλ ηύπν Σπλαιιαγήο Υπνβνιήο ζηε ΓΓΠΣ . 

Δμ νξηζκνύ νη δπλαηέο ηηκέο ηνπ πεδίνπ είλαη : 

 Δθηόο ππνβνιήο 

 Έζνδα αλά ΑΦΜ 

 Ληαληθέο πσιήζεηο 

 Έμνδα αλά ΑΦΜ 

 Λνηπά έμνδα 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

- Με ηελ αλαβάζκηζε ελεκεξώλεηαη ε ηηκή ηνπ πεδίνπ κόλν γηα ηνπο ηύπνπο άξζξσλ 

“ΠΩ”, “ΠΜ”, “ΑΓ”, “ΑΜ” εθόζνλ απηνί βξεζνύλ ζηνπο ηύπνπο ινγηζηηθώλ άξζξσλ θαηά 

ηε δηαδηθαζία ηεο αλαβάζκηζεο . Γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ηνκέσλ ησλ θαηαζηάζεσλ 

θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνύλ νη θαηάιιεινη ηύπνη πνπ ζα 

ελεκεξώλνπλ ηνλ θάζε ηνκέα (π.ρ. έλαο ηύπνο άξζξνπ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ινηπώλ 

δαπαλώλ θαη έλαο άιινο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ιηαληθώλ πσιήζεσλ) . 

- Σηελ πεξίπησζε εκπνξηθήο δηαρείξηζεο θαη ηήξεζεο δηπινγξαθηθώλ βηβιίσλ νη 

ππνβαιιόκελεο θαηαζηάζεηο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ζα ελεκεξώλνληαη από ηηο θηλήζεηο 

ηνπ εκπνξηθνύ θπθιώκαηνο .  

- Δηαρσξηζκόο σο πξνο ηνπο ηύπνπο άξζξσλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηα πξόηππα 

ελεκέξσζεο ινγηζηηθώλ άξζξσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο ινγηζηηθήο (γηα θηλήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ην πξόηππν απηό), ζα πξέπεη λα γίλεη . Δηαθνξεηηθνί ηύπνη άξζξσλ ζα 

νξηζηνύλ γηα ηηο θηλήζεηο από ηελ ελεκέξσζε ηεο εκπνξηθήο δηαρείξηζεο θαη άιινη γηα ηηο 

εγγξαθέο πνπ θαηαρσξίδνληαη απεπζείαο ζηε ινγηζηηθή . 

- Μπνξείηε θαη εδώ λα πξνρσξήζεηε ζε καδηθέο κεηαβνιέο ησλ ηηκώλ ηεο ππνβνιήο 

θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ θαιώληαο ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο (Παξάκεηξνη Υπνβνιήο 

Φνξνινγηθώλ Σηνηρείσλ  Μαδηθή επεμεξγαζία  ηξέρνπζαο εηαηξίαο) θαη 

ζπκπιεξώλνληαο θαηάιιεια ζην αληίζηνηρν πεδίν “Υ.Φ.Σ.” ηεο νζόλεο 

παξακεηξνπνίεζεο ππνβνιήο ηελ ηηκή πνπ ζέιεηε λα εθαξκνζηεί ζηηο θαηαρσξηζκέλεο 

ηηκέο.  
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Δπηζηξνθή 

 Παξακεηξνπνίεζε Λνγαξηαζκώλ Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ     

Σηελ νζόλε “Λνγαξηαζκόο Λνγηζηηθνύ Σρεδίνπ” (από ην κελνύ Αξρεία  Λνγαξηαζκνί  Λνγηζηηθνύ 

Σρεδίνπ), πξνζηέζεθε λέα παξάκεηξνο κε ηίηιν “Οη αμίεο ηνπ ππόθεηληαη ζε Τ.Φ..” ε νπνία 

ελεξγνπνηείηαη γηα ηηο θαηεγνξίεο ινγαξηαζκώλ : Δλεξγεηηθνύ, Παζεηηθνύ, Δμόδσλ, ΦΠΑ, Δζόδσλ . Η ελ 

ιόγσ παξάκεηξνο, αλ ηζεθαξηζηεί, θαζνξίδεη αλ νη αμίεο ηνπ ινγαξηαζκνύ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ππνβνιή 

θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ .  

Γηα ηνπο ινγαξηαζκνύο πνπ αλήθνπλ ζε κηα από ηηο θαηεγνξίεο Δλεξγεηηθνύ, Παζεηηθνύ, Δμόδσλ θαη 

ππόθεηληαη ζε ππνβνιή, ελζσκαηώζεθε λέα παξάκεηξνο “% ΦΠΑ Δμόδνπ αλά Α.Φ.Μ. ηεο Τ.Φ..” 

ζηελ νπνία δειώλεηαη ν ζπληειεζηήο Φ.Π.Α. κε ζθνπό ηελ απνθνξνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο, κε ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη απηνί ελεκεξώλνληαη κε κηθηέο αμίεο (δαπάλεο κε εθπηπηόκελεο ζην ΦΠΑ).   

Δπηπξόζζεηα εθηόο ηεο απνθνξνιόγεζεο κπνξείηε λα επεξεάζεηε ηελ αμία ΦΠΑ πνπ έρεη ππνινγηζηεί θαη 

θαη’ επέθηαζε θαη ηελ θαζαξή αμία πξνο ππνβνιή . Απηό κπνξείηε λα ην πεηύρεηε αλ πξαγκαηνπνηήζεηε 

είζνδν ζηελ “αλάιπζε γξακκήο” ησλ ινγηζηηθώλ άξζξσλ θαη ζπκπιεξώζεηε ην πεξηερόκελν ηνπ πεδίνπ 
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“Αμία ΦΠΑ ΤΦ” κε ηελ παξαδεθηή ηηκή . Σηελ πεξίπησζε απηή ην Σύζηεκα ζα αθαηξέζεη ηελ αμία απηή 

από ηελ αμία ηεο γξακκήο γηα λα βξεη ηελ θαζαξή αμία πξνο ππνβνιή .     

Τν πεδίν ΦΠΑ ΥΦΣ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλεμάξηεηα από ην ζπληειεζηή ΥΦΣ.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

- Με ην πέξαο ηεο αλαβάζκηζεο θαλέλαο ινγαξηαζκόο ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ δελ 

ελεκεξώλεηαη όηη “νη αμίεο ηνπ ππόθεηληαη ζε Υ.Φ.Σ.” . Γηα ην ιόγν απηό ζα πξέπεη λα 

νξίζεηε ηνπο ινγαξηαζκνύο νη αμίεο ησλ νπνίσλ ππόθεηληαη ζε ππνβνιή θνξνινγηθώλ 

ζηνηρείσλ .    

- Αλάινγα ηώξα κε ηε θύζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ε αμία ηνπ ζα επεξεάζεη είηε ηελ θαζαξή 

αμία είηε ηελ αμία ΦΠΑ ζηηο ππνβαιιόκελεο θαηαζηάζεηο . Οη ινγαξηαζκνί ησλ 

θαηεγνξηώλ ελεξγεηηθνύ, παζεηηθνύ, εζόδσλ /εμόδσλ ελεκεξώλνπλ ηελ θαζαξή αμία 

ελώ νη ινγαξηαζκνί ΦΠΑ ηελ αμία ΦΠΑ.  

- Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρεη ζπκπιεξσζεί ν 

ζπληειεζηήο δαπάλεο κε εθπηπηόκελεο ζην ΦΠΑ . Γηα παξάδεηγκα γηα ηελ αγνξά 

θαπζίκσλ, αλ ην είδνο παξαζηαηηθνύ ηεο δαπάλεο αθνξά ζε απόδεημε (δειαδή 

ελεκεξώλεηαη ν ηνκέαο ησλ ινηπώλ δαπαλώλ ζηα ζηνηρεία θνξνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ) ν 

ινγαξηαζκόο ζα ελεκεξώλεη ηελ θαζαξή αμία ηνπ ηνκέα  κε ηε κηθηή αμία ηεο δαπάλεο, 

ελώ ε αμία ΦΠΑ ζα είλαη κεδεληθή. Σε πεξίπησζε έθδνζεο ηηκνινγίνπ, (δειαδή 

ελεκεξώλεηαη ν ηνκέαο ησλ εμόδσλ αλά ΑΦΜ ζηα ζηνηρεία θνξνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ) 

ζα ιεθζεί ππόςε ε αμία ΦΠΑ ΥΦΣ θαη ε θαζαξή αμία ζα πξνθύςεη από ηελ αμία ηεο 

γξακκήο κείνλ ηελ αμία ΦΠΑ ΥΦΣ. Αλ ε αμία ΦΠΑ ΥΦΣ είλαη κεδεληθή ηόηε ιακβάλεηαη 

ππόςε ν ζπληειεζηήο απνθνξνιόγεζεο θαη από ηε κηθηή αμία κε ηελ νπνία 

ελεκεξώζεθε ν ινγαξηαζκόο ζα πξνθύςεη ε θαζαξή αμία θαη ε αμία ΦΠΑ πνπ ζα 

ελεκεξώζνπλ ηηο θαηαζηάζεηο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ.      

 

Δπηζηξνθή 

 

 Πίλαθαο Κσδηθώλ Σακεηαθώλ Μεραλώλ 

Σηνπο Γεληθνύο Πίλαθεο ησλ “Παξακέηξσλ & Πξνηηκήζεσλ” (ηνπ κελνύ Παξάκεηξνη & Πξνηηκήζεηο  

πίλαθεο  γεληθνί) ελζσκαηώζεθε λένο πίλαθαο κε ηίηιν “Κσδηθνί Σακεηαθώλ Μεραλώλ” ζηνλ νπνίν  

θαηαρσξίδνληαη, αλά εγθαηάζηαζε, νη θσδηθνί ησλ ηακεηαθώλ κεραλώλ (αξηζκόο κεηξώνπ ηακεηαθήο 

κεραλήο), πιεξνθνξία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην αξρείν απνζηνιήο θαη αθνξά ζηελ αλάιπζε ιηαληθώλ 

πσιήζεσλ αλά ηακεηαθή κεραλή .   
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Δπηζηξνθή 

 Οξηζκόο θσδηθνύ ηακεηαθήο κεραλήο ζηα παξαζηαηηθά παξνρήο 

ππεξεζηώλ, ζηηο εγγξαθέο εζόδσλ, ζηα άξζξα ινγηζηηθήο    

Σηα επξεηήξηα ησλ παξαζηαηηθώλ παξνρήο ππεξεζηώλ, εγγξαθώλ εζόδσλ θαη ινγηζηηθώλ άξζξσλ (από ην 

κελνύ ησλ θηλήζεσλ), ελζσκαηώζεθε, κε δεμί θιηθ, λέα επηινγή κε ηίηιν “Οξηζκόο θσδηθνύ 

ηακεηαθήο” γηα ηηο ήδε θαηαρσξηζκέλεο θηλήζεηο .  Η επηινγή απηή ζαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ηνπ καδηθνύ 

νξηζκνύ θσδηθνύ ηακεηαθήο κεραλήο είηε ζε επηιεγκέλεο εγγξαθέο ησλ επξεηεξίσλ (παξαζηαηηθά 

πσιήζεσλ/εγγξαθέο εζόδσλ/άξζξα) είηε ζε όιεο αλεμαηξέησο . Ο νξηζκόο θσδηθνύ ηακεηαθήο καδηθά 

απαηηεί ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο επηινγήο θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ επηινγή ηνπ επηζπκεηνύ θσδηθνύ ηακεηαθήο 

(ζηελ νζόλε πνπ αλνίγεη) γηα ηηο επηιεγκέλεο εγγξαθέο.    
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Γηα λα μεθηλήζεη ε εθαξκνγή ηνπ θσδηθνύ ηακεηαθήο ζηηο επηιεγκέλεο εγγξαθέο ζα ρξεηαζηεί λα παηήζεηε  

“Οθ” θαη λα επηβεβαηώζεηε ζην παξάζπξν επηβεβαίσζεο πνπ ζα εκθαληζηεί . 

 

Δπηζηξνθή 

 

 Πξόηαζε ηακεηαθήο κεραλήο 

Πξόηππα Δγγξαθώλ Δζόδσλ – Δμόδσλ 

Σηα πξόηππα νηθνλνκηθώλ εγγξαθώλ (Παξάκεηξνη & Πξνηηκήζεηο  Δξγαζίεο Έλαξμεο  Πξόηππα 

Δγγξαθώλ Δζόδσλ-Δμόδσλ) πξνζηέζεθε ην πεδίν "Κσδηθόο Τακεηαθήο", ην νπνίν αλ ζπκπιεξσζεί, ζα 

πξνηείλεηαη πάληα ζηα ζηνηρεία ηεο εγγξαθήο αλεμάξηεηα από ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ "Να πξνηείλεηαη 

θσδηθόο ηακεηαθήο" ζηνλ ηύπν ηεο εγγξαθήο . 
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Δπηζηξνθή 

 

Πξόηππα Λνγηζηηθώλ Άξζξσλ 

Σηα πξόηππα άξζξσλ ινγηζηηθήο (Παξάκεηξνη & Πξνηηκήζεηο  Δξγαζίεο Έλαξμεο Πξόηππα Λνγηζηηθώλ 

Άξζξσλ) πξνζηέζεθε ην πεδίν "Κσδηθόο Τακεηαθήο", ην νπνίν αλ ζπκπιεξσζεί, ζα πξνηείλεηαη πάληα ζηα 

ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ αλεμάξηεηα από ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ "Να πξνηείλεηαη θσδηθόο ηακεηαθήο" ζην άξζξν.  
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Δπηζηξνθή 

 

 

Παξακεηξνπνίεζε Παξνρήο Τπεξεζηώλ  

Ο “θσδηθόο ηακεηαθήο” πνπ ζα δεισζεί ζηε “Σειίδα 4” ησλ “Παξακέηξσλ παξνρήο ππεξεζηώλ” (ηνπ 

κελνύ Παξάκεηξνη & Πξνηηκήζεηο  Δξγαζίεο έλαξμεο  Γηαρείξηζε γξαθείνπ  Παξάκεηξνη παξνρήο 

ππεξεζηώλ) ζα πξνηαζεί ζην αληίζηνηρν πεδίν “Κσδηθόο ηακεηαθήο”, ελζσκαησκέλν ζηε “Σειίδα 1” ησλ 

παξαζηαηηθώλ παξνρήο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ζπλδεδεκέλνο “ηύπνο παξαζηαηηθνύ” έρεη πξόηαζε 

ηακεηαθήο κεραλήο αιιά ν “Κσδηθόο ηακεηαθήο” δελ έρεη ζπκπιεξσζεί .     
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Δπηζηξνθή 

 

 

Παξάκεηξνη Γηαρείξηζεο Βηβιίσλ Α’ & Β’ Καηεγνξίαο  (γεληθά/ πεξαίσζε) 

Σηε ζειίδα “Γεληθά/ Πεξαίσζε” ηεο νζόλεο “Γεληθέο Παξάκεηξνη Γηαρείξηζεο Βηβιίσλ Α’ & Β’ Καηεγνξίαο” 

(από ην κελνύ Παξάκεηξνη & Πξνηηκήζεηο  Δξγαζίεο Έλαξμεο  Παξάκεηξνη Βηβιίσλ Α’ & Β’ Καηεγνξηώλ 

Γεληθέο), ελζσκαηώζεθε λέν πεδίν κε ηίηιν “Κσδηθόο κεραλήο”, ε ηηκή ηνπ νπνίνπ ζα έξζεη πξνο 

επηινγή ζηηο εγγξαθέο εζόδσλ, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ηύπνο εγγξαθήο εζόδσλ πξεζβεύεη “Πξνηείλεηαη 

θσδηθόο ηακεηαθήο” άιια ην πεδίν ηνπ θσδηθνύ κεραλήο ζηεξείηαη ηηκήο .   
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Δπηζηξνθή 

 

Παξάκεηξνη Λνγηζηηθήο   

Σηελ νζόλε “Παξάκεηξνη Γηαρείξηζεο Λνγηζηηθήο” (από ην κελνύ Παξάκεηξνη & Πξνηηκήζεηο  Δξγαζίεο 

Έλαξμεο  Παξάκεηξνη Γηαρείξηζεο  Λνγηζηηθήο), ε ηηκή πνπ ζα δεισζεί ζηνλ “Κσδηθό κεραλήο” ζα 

έξζεη πξνο επηινγή ζην αληίζηνηρν πεδίν (θσδηθόο ηακεηαθήο) ησλ “Λνγηζηηθώλ άξζξσλ” όηαλ ν 

ζπλδεδεκέλνο “ηύπνο ησλ ινγηζηηθώλ άξζξσλ” ην πξνβιέπεη, έρεη δειαδή ηζεθ ζηελ παξάκεηξν 

“Πξνηείλεηαη θσδηθόο ηακεηαθήο” άιια δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ζην αληίζηνηρν πεδίν “Κσδηθόο κεραλήο” .      
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ζηνλ ηύπν παξαζηαηηθώλ /εγγξαθώλ/ άξζξωλ έρεη δεισζεί ηηκή 

ζην πεδίν ηνπ “Κσδηθνύ κεραλήο” απηή ζα ππεξηζρύζεη ηεο γεληθήο παξακεηξνπνίεζεο, 

πιελ ησλ παξαζηαηηθώλ ιηαληθήο δηαρείξηζεο πνπ ππεξηζρύεη ε παξακεηξνπνίεζε ηεο 

ηακεηαθήο κεραλήο  .     

Δπηζηξνθή 

     

 Παξαζηαηηθά παξνρήο ππεξεζηώλ – Δγγξαθέο εζόδσλ /εμόδσλ – 

Άξζξα Λνγηζηηθήο 

Σηα επξεηήξηα ησλ παξαζηαηηθώλ παξνρήο ππεξεζηώλ, εγγξαθώλ εζόδσλ/εμόδσλ θαη ινγηζηηθώλ άξζξσλ  

(από ην κελνύ ησλ θηλήζεσλ), ελζσκαηώζεθε, κε δεμί θιηθ, λέα επηινγή κε ηίηιν “ηνηρεία ΤΦ” .  

Δλεξγνπνηώληαο ηελ έρεηε εηθόλα επί ησλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ πξνο ππνβνιή αλά ΑΦΜ .  Αλ θάλεηε 
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δηπιό θιηθ πάλσ ζε θάζε γξακκή ζα έρεηε αλαιπηηθά ηηο θηλήζεηο ηνπ ηδίνπ ΑΦΜ (πιήζνο παξαζηαηηθώλ, 

αμίεο πνπ ηνπ αληηζηνηρνύλ αζξνηζηηθά, είδνο θίλεζεο) .   

Η δπλαηόηεηα απηή, κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζή ζαο γηα ην πσο επεξεάδεη ε επηιεγκέλε/εο εγγξαθέο 

/παξαζηαηηθά/ άξζξα ην αξρείν ππνβνιήο Φ.Σ., ζπλαληάηαη θαη ζηηο θόξκεο κε ηα ζηνηρεία παξαζηαηηθνύ, 

εγγξαθήο εζόδσλ-εμόδσλ θαη ινγηζηηθνύ άξζξνπ .      

Σηε 2ε ζειίδα ησλ άξζξσλ ινγηζηηθήο (από ην κελνύ θηλήζεηο  άξζξα ινγηζηηθήο δηαρείξηζε), 

ελζσκαηώζεθε λέα παξάκεηξνο “Αληίζηνηρνο ηύπνο ΤΦ” κέζσ ηεο νπνίαο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ηεο 

κεηαβνιήο ηνπ “ηύπνπ” ινγηζηηθώλ εγγξαθώλ ώζηε λα γίλεηαη δπλαηή ε ππνβνιή θηλήζεσλ ζηε ΓΓΠΣ κε 

ηύπν ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζηελ ππνβνιή .   

Μπνξεί γηα παξάδεηγκα λα έρεη θαηαρσξηζηεί άξζξν ηνπ νπνίνπ ν “ηύπνο” δε ζπκκεηέρεη ζηελ ππνβνιή 

θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ . Με ηνλ “Αληίζηνηρν ηύπν ΥΦΣ” γίλεηαη εθηθηή ε ππνβνιή ηεο θίλεζεο ζηε ΓΓΠΣ 

κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ ηνκέα πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ηύπν . 

 Η δηαδηθαζία κεηαβνιήο ηύπνπ κπνξεί λα γίλεη γηα θάζε άξζξν μερσξηζηά, σζηόζν κπνξείηε λα επηιέμεηε 

πνιιέο εγγξαθέο θαη λα πξνρσξήζεηε ζηε κεηαβνιή ηνπ ηύπνπ ηνπο καδηθά .  Σηελ πεξίπησζε ινηπόλ πνπ 

ζειήζεηε λα κεηαβάιιεηε ηνλ ηύπν ησλ ινγηζηηθώλ άξζξσλ είηε όισλ πνπ βξέζεθαλ ζηνλ αληίζηνηρν 

browser είηε επηιεθηηθά κόλν νξηζκέλσλ κπνξείηε λα ην πεηύρεηε επηιέγνληαο ηα επηζπκεηά άξζξα θαη κε 

δεμί θιηθ πάλσ ηνπο λα επηιέμεηε ην “Οξηζκόο Αληίζηνηρνπ ηύπνπ ΥΦΣ” . Με ηελ θίλεζε απηή εκθαλίδεηαη 

ε νζόλε ησλ ηύπσλ ινγηζηηθώλ εγγξαθώλ από ηελ νπνία επηιέγεηε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηύπν πνπ ζα 

αληηζηνηρεί ζηηο θηλήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ ζηε ΓΓΠΣ .    

Τα αλάινγα κε όζα παξαζέζακε ηζρύνπλ θαη ζηηο εγγξαθέο εζόδσλ - εμόδσλ . Ο νξηζκόο αληίζηνηρνπ 

ηύπνπ Τ.Φ.. κπνξεί λα γίλεη ζηα ζηνηρεία θάζε εγγξαθήο μερσξηζηά (ζηε δεύηεξε ζειίδα ηεο εγγξαθήο 

εζόδσλ/ εμόδσλ) είηε ζηηο εγγξαθέο πνπ βξέζεθαλ ζην browser ησλ εγγξαθώλ εζόδσλ-εμόδσλ είηε ζηηο 

επηιεγκέλεο αλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία ηεο καδηθήο κεηαβνιήο .    

Ο νξηζκόο αληίζηνηρνπ ηύπνπ καδηθά ζηηο εγγξαθέο, παξέρεηαη σο δπλαηόηεηα από ηηο ιίζηεο εγγξαθώλ 

θαη ζηε δηαρείξηζε κε πιήξε ζηνηρεηά θαη ζηελ απιή . 

 

Σε πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα απαιιαγείηε από ηνπο “ηύπνπο” ζηηο εκθαληδόκελεο “εγγξαθέο εζόδσλ – 

εμόδσλ” θαη “ινγηζηηθώλ άξζξσλ” ζηα αληίζηνηρα επξεηήξηα, ηελ επθαηξία απηή ζαο ηε δίλεη ε επηινγή 

“θαζαξηζκόο ηύπνπ”, ε νπνία βξίζθεηαη ελζσκαησκέλε ζηε ιίζηα επηινγήο πνπ εκθαλίδεηαη κε ηελ 

επηινγή ησλ εγγξαθώλ εζόδσλ-εμόδσλ θαη ινγηζηηθώλ άξζξσλ .     

   

Δπηζηξνθή 

 

 Παξακεηξνπνίεζε Τπνθαηαζηήκαηνο 
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Σηα ζηνηρεία Υπνθαηαζηήκαηνο (Παξάκεηξνη & πξνηηκήζεηο  Δξγαζίεο Έλαξμεο  Οξγάλσζε εηαηξίαο  

Υπνθαηαζηήκαηα) ελζσκαηώζεθε λέν πεδίν ν “Κσδηθόο Τ.Φ..”, ε ζπκπιήξσζε ηνπ νπνίνπ έρεη λόεκα 

κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ππνβνιή θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ζηε ΓΓΠΣ γίλεηαη ζε επίπεδν 

ππνθαηαζηήκαηνο (ε πιεξνθνξία απηή είλαη απαηηεηή ζηελ παξαγσγή ηνπ αξρείνπ XML ηεο εξγαζίαο 

Υ.Φ.Σ.) . Φξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζεί ζε όια ηα ππνθαηαζηήκαηα εθηόο ηνπ θεληξηθνύ . 

 

Δπηζηξνθή 
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 Τπνβνιή Φνξνινγηθώλ ηνηρείσλ  

Η δηαδηθαζία ππνβνιήο, ελζσκαησκέλε ζην κελνύ “Δηδηθέο Δξγαζίεο”, απαηηεί ηε ζπκπιήξσζε θξηηεξίσλ 

γηα ηελ ππνβνιή ησλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ζηε ΓΓΠΣ . Αθνξά δε ζε θηλήζεηο ν ηύπνο ησλ νπνίσλ έρεη 

ζπκκεηνρή ζηελ ππνβνιή .  

- Γηάζηεκα : Δπηιέγεηε ην ρξνληθό δηάζηεκα ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο θνξνινγηθώλ δεδνκέλσλ. 

Σε πεξίπησζε ηήξεζεο βηβιίσλ Β’ θαηεγνξίαο, αλ επηιεγεί, γηα παξάδεηγκα, ν κήλαο “Ιαλνπάξηνο” 

ή “Φεβξνπάξηνο”, νη επηινγέο “Έμνδα αλά ΑΦΜ”, “Λνηπά Έμνδα” ηίζεληαη αλελεξγέο αθνύ νη ελ 

ιόγσ θηλήζεηο ππνβάιινληαη αλά ηξίκελν . Με ηελ επηινγή ηνπ κήλα πνπ θιείλεη ην ηξίκελν 

ελεξγνπνηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο ελώ ζηα εκεξνκεληαθά πεδία πξνηείλνληαη 

εκεξνκελίεο πνπ αθνξνύλ ζηηο αξρέο ηνπ ηξηκήλνπ .  

- Άξζξα : Καζνξίδεηε ζέηνληαο ηελ θαηάιιειε έλδεημε αλ ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ζα πεξηιάβεη ηα 

άξζξα ινγηζηηθήο .  

- Πξόρεηξα : Τζεθάξεηε ην πεδίν κόλν αλ ζέιεηε λα ιεθζνύλ ππόςε θαη ηα άξζξα, πνπ είλαη 

θαηαρσξηζκέλα σο πξόρεηξα (κε νξηζηηθνπνηεκέλα).  

- Έζνδα αλά ΑΦΜ / Έμνδα αλά ΑΦΜ /Ληαληθέο πσιήζεηο/ Λνηπά έμνδα : Καζνξίδεηε ηνπο 

ηνκείο πνπ ζα εμαρζνύλ ζην xml αξρείν .   

- Από – Έσο : Πξόθεηηαη γηα ην ρξνληθό εύξνο ησλ θηλήζεσλ πνπ ζα ιεθζεί ππόςε ζηε 

δηαδηθαζία.  

- Να ζπκπεξηιεθζνύλ νη θηλήζεηο : Η εθαξκνγή κε βάζε ηελ επηινγή ζαο ζα ζπκπεξηιάβεη ηηο 

θηλήζεηο πνπ αθνξνύλ είηε ζην θεληξηθό θαη ζηα ππνθαηαζηήκαηα είηε κόλν ζην θεληξηθό είηε 

κόλν ζην ππνθαηάζηεκα .     

- Αξρείν : Πξνηείλεηαη ε δηαδξνκή πξννξηζκνύ ηνπ αξρείνπ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί θαη ην όλνκα 

πνπ απηό ζα ιάβεη .  Τν όλνκα ηνπ αξρείνπ δηαθνξνπνηείηαη κε βάζε ηη έρεηε δειώζεη ζην πεδίν 

“Να ζπκπεξηιεθζνύλ νη θηλήζεηο”, θεληξηθό θαη ππνθαηαζηήκαηα ή ππνθαηάζηεκα .  Τν αξρείν 

πνπ ζα παξαρζεί ζα έρεη ζην πξώην ηκήκα ηνπ νλόκαηνο ηνπ ηελ “εηαηξία”, σο δεύηεξν ην 

“ππνθαηάζηεκα” (εθόζνλ ε ππνβνιή αθνξά ζε θηλήζεηο ζπγθεθξηκέλνπ ππνθαηαζηήκαηνο), σο 

ηξίην ην “έηνο” θαη ηελ “πεξίνδν” ππνινγηζκνύ .  
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Αλ ην πεδίν “Δκθάληζε ζηνηρείσλ” ιάβεη έλδεημε ηόηε κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πιήθηξνπ “Δθηέιεζε” 

εκθαλίδεηαη νζόλε ζηελ νπνία πξνβάιινληαη ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία πξνο ππνβνιή (βάζεη θξηηεξίσλ) 

αλά ηνκέα :  

- Έζνδα αλά Α.Φ.Μ. 

- Ληαληθέο πσιήζεηο 

- Έμνδα αλά Α.Φ.Μ. 

- Λνηπέο δαπάλεο      

 

Κάζε είδνο θίλεζεο (έζνδα, έμνδα θαηά ΑΦΜ) ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηεο παξνύζαο νζόλεο, πιελ ησλ 

εγγξαθώλ ιηαληθήο (έζνδα αλά ηακεηαθή) θαη ησλ ινηπώλ εμόδσλ (ζπγθεληξσηηθή εγγξαθώλ δαπαλώλ 

ρσξίο αληηζπκβαιιόκελν) ζπλνδεύεηαη από ηνλ ελδεδεηγκέλν ζπλαιιαζζόκελν (ΑΦΜ) .  

Αλ θάλεηε δηπιό θιηθ πάλσ ζε θάπνηα γξακκή εκθαλίδεηαη ιίζηα ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά νη 

θηλήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΑΦΜ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ππνβνιή, ην “πιήζνο” ησλ παξαζηαηηθώλ 

ηνπ, ηα αζξνίζκαηα ησλ αμηώλ ησλ παξαζηαηηθώλ ηνπ (θαζαξή αμία θαη αμία ΦΠΑ) θαη ν ραξαθηεξηζκόο 

“Υπόρξενο” ην “είδνο θίλεζεο” (θαλνληθή θίλεζε, επηζηξνθή/ πίζησζε) .    

Σηελ αλαιπηηθή απεηθόληζε κπνξείηε λα απνθηήζεηε πξόζβαζε ζε θάζε παξαζηαηηθό απιά παηώληαο πάλσ 

ηνπ . Σε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ παξαζηαηηθνύ, ε κεηαβνιή ηεο ηηκήο δελ είλαη άκεζα νξαηή, ζα 

ρξεηαζηεί λα επηζηξέςεηε ζηελ πξώηε νζόλε ηεο ππνβνιήο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ θαη λα παηήζεηε μαλά 

ην πιήθηξν “Δθηέιεζε”.     
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Με ηελ ίδηα ινγηθή κπνξείηε λα έρεηε ζαθή εηθόλα επί ησλ πσιήζεσλ ιηαληθήο αλά “θσδηθό ηακεηαθήο 

κεραλήο “.  

Γεκηνπξγία αξρείνπ : Τζεθάξνληαο ηελ παξνύζα παξάκεηξν θαη ελεξγνπνηώληαο ην πιήθηξν ηεο 

εθηέιεζεο παξάγεηαη ην αξρείν, ζηελ πξνθαζνξηζκέλε δηαδξνκή πξννξηζκνύ .  

Ηιεθηξνληθή Τπνβνιή : Η ελεξγνπνίεζε ηεο ππνβνιήο ζα επηθέξεη ηελ απεπζείαο απνζηνιή ηνπ 

αξρείνπ ζην δηθηπαθό ηόπν ηεο ΓΓΠΣ . Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε λα έρεηε πξσηίζησο ζπκπιεξώζεη ηα 

ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο (ΑΦΜ, Κσδηθόο Δηζόδνπ Φξήζηεο Υ.Φ.Σ.) .    

   

Δπηζηξνθή 
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ΗΜΔΙΩΗ 

Πξνϋπόζεζε γηα ηελ ππνβνιή ησλ κεληαίσλ θαηαζηάζεσλ ζηε ΓΓΠΣ, όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε 

δηαδηθηπαθή ππεξεζία (Web service), απνηειεί ε δεκηνπξγία εηδηθώλ θσδηθώλ . Η 

δεκηνπξγία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θσδηθώλ δελ είλαη απαξαίηεηε όηαλ ε ππνβνιή 

πξαγκαηνπνηείηαη απεπζείαο από ηελ εθαξκνγή ηνπ ππνπξγείνπ, αθνύ γίλεηαη ρξήζε ησλ 

θσδηθώλ ηνπ taxis .    

 

Η δεκηνπξγία ησλ εηδηθώλ θσδηθώλ απαηηεί ηε ζύλδεζή ζαο ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε :  

https://www1.gsis.gr/sgsisapps/tokenservices 

 

Με ηελ ελέξγεηα απηή εκθαλίδεηαη ζρεηηθή νζόλε ζηελ νπνία γίλεηαη επηινγή ξόινπ : 

 

 

 

Με ηελ επηινγή ηνπ ξόινπ εκθαλίδεηαη ε πξώηε νζόλε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ εηδηθώλ 

θσδηθώλ . 

 

Οη εηδηθνί θσδηθνί πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ, κε ηε δηαδηθαζία πνπ κόιηο πεξηγξάςακε, είλαη νη 

δεισκέλνη ζηα ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο . 

Δπηζηξνθή 

https://www1.gsis.gr/sgsisapps/tokenservices


SingularLogic Accountant                                                                                          How to  

 

 
 

 

 

37 

 Ιζηνξηθό Τπνβνιήο Φνξνινγηθώλ ηνηρείσλ  

Η επηινγή κε ηίηιν “Ιζηνξηθό Υπνβνιώλ Φνξνινγηθώλ Σηνηρείσλ”, ελζσκαησκέλε ζην κελνύ ησλ “Δηδηθώλ 

Δξγαζηώλ”, ελεξγνπνηεί δύν επηκέξνπο : 

- ΓΓΠ 

θαη 

- Δθαξκνγήο 

Με ηελ πξώηε επηινγή έρεηε πξόζβαζε ζηε ΓΓΠΣ, κε ζθνπό λα δείηε ην ηζηνξηθό ησλ ππνβιεζέλησλ 

θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ (ζπγθεληξσηηθώλ θαηαζηάζεσλ πειαηώλ /πξνκεζεπηώλ ζε κεληαία βάζε) . Η 

παξνύζα επηινγή είλαη ρξήζηκε ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνβνιέο ησλ ζηνηρείσλ ΥΦΣ πξαγκαηνπνηνύληαη 

απεπζείαο ζην ζύζηεκα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ .  

Γηα λα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ζαο, ην ηζηνξηθό ππνβνιώλ ΥΦΣ ηεο ΓΓΠΣ, απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

νη ελδεδεηγκέλνη θσδηθνί (ρξήζηεο θαη θσδηθόο TAXISnet), θαζνξηζκέλνη ζηα αληίζηνηρα πεδία ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο ηξέρνπζαο εηαηξίαο . Σε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ζπκπιεξσζεί ν ρξήζηεο θαη ν θσδηθόο 

εηζόδνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζώπνπ, ηόηε ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ απηά ηα ζηνηρεία .       

 

Δπηπξόζζεηα, κηα άιιε δπλαηόηεηα πνπ ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή ελεξγνπνηεί είλαη ε πξνβνιή ηνπ 

Ιζηνξηθνύ ππνβνιώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο εθαξκνγήο .  

Η εκθάληζε ηνπ ηζηνξηθνύ ησλ ππνβιεζέλησλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ εμαξηάηαη από ηα θξηηήξηα ηνπ 

θίιηξνπ π.ρ. κπνξείηε λα δεηήζεηε ηελ εκθάληζε ηνπ ηζηνξηθνύ ππνβνιήο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ηεο 

ηξέρνπζαο εηαηξίαο ή όισλ ησλ εηαηξηώλ ηεο πεξηνρήο εξγαζίαο, ή όισλ ησλ πεξηνρώλ εξγαζίαο 

πνπ βξίζθνληαη εληόο ζπγθεθξηκέλνπ εκεξνκεληαθνύ πιαηζίνπ κέζα ζηελ επηιεγκέλε ρξήζε .  Αλάινγα 

ινηπόλ κε ην θίιηξν ζα δηακνξθώλνληαη θαη νη πεξηερόκελεο ζηελ νζόλε πιεξνθνξίεο . 

Σην ηζηνξηθό απνζεθεύνληαη κόλν όζεο ππνβνιέο έρνπλ πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε :  

- Δπηηπρήο Υπνβνιή  

 ή  

- Υπνβνιή ζε εμέιημε  
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Σην παξάζπξν πξνβνιήο ηνπ ηζηνξηθνύ ππνβνιήο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα, 

παηώληαο δηπιό θιηθ ή ρξεζηκνπνηώληαο ην πιήθηξν “F7” (από ην πιεθηξνιόγην) ή θάλνληαο δεμί θιηθ ζην 

εζσηεξηθό ηνπ παξαζύξνπ λα αλνίμεη ιίζηα επηινγήο από ηελ νπνία ελεξγνπνηώληαο ην “Άλνηγκα Αξρείνπ 

F7,” λα εκθαληζηεί ην αξρείν κνξθήο “xml” πνπ ππνβιήζεθε ζηελ αξκόδηα αξρή .  

 

Δπηζηξνθή 

 


