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1. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  

1.1 Παραμετροποίηση 

Πριν από οποιαδήποτε εργασία στο κύκλωμα της Γενικής Λογιστικής θα πρέπει να 

οριστεί η μορφή των κωδικών λογιστικής καθώς και η ανάλυση των βαθμών. Ο 

ορισμός τους γίνεται από το menu Παράμετροι –Γενική Λογιστική –Παράμετροι 
(παλαιό menu: Ρυθμίσεις εφαρμογής –Γενική Λογιστική –Γενικές παράμετροι). 

 

 
 

Η μορφή του κωδικού θα πρέπει να συμπληρώνεται πάντα με κεφαλαίους 

λατινικούς χαρακτήρες πχ. NN.NN.NN.NNNN 
Η Ανάλυση βαθμών καθορίζει το πως η εφαρμογή θα αντιλαμβάνεται αυτόματα 

τον βαθμό του λογαριασμού που καταχωρείται βάσει του κωδικού του. 

Συμπληρώνεται ανάλογα με τη μορφή των κωδικών. Παράδειγμα για τη μορφή 

NN.NN.NN.NNNN ως ανάλυση βαθμών θα συμπληρωθεί 2,5,8,13.  
 

 

Στις παραμέτρους λογιστικής επίσης ορίζονται οι παρακάτω παράμετροι:  

- Ανισοσκέλιστα άρθρα: Η παράμετρος καθορίζει το πως θα συμπεριφέρεται 
η εφαρμογή σε περίπτωση που ο χρήστης επιχειρήσει να καταχωρήσει 

ανισοσκέλιστο άρθρο. Default η τιμή του πεδίου είναι απαγόρευση. Σε 

περίπτωση που οριστεί «κανένας έλεγχος» το σύστημα μπορεί να 

καταχωρήσει άρθρα με διαφορετική χρέωση και πίστωση, κάτι το οποίο δεν 
προτείνεται.  Εφόσον οριστεί  η τιμή «προειδοποίηση» θα εμφανίζεται 

προειδοποιητικό μήνυμα κατά την καταχώρηση ανισοσκέλιστου άρθρου.  

- Ενημερωμένες κινήσεις: Η παράμετρος επιτρέπει την απευθείας 

καταχώρηση ενημερωμένων (οριστικοποιημένων) άρθρων . Συνιστάται η 

συγκεκριμένη παράμετρος να έχει την ένδειξη «Όχι».  
- Μεταβολή / Διαγραφή ενημερωμένων άρθρων:   ορίζεται αν θα 

επιτρέπεται η μεταβολή /διαγραφή εγγραφών, για τις οποίες έχει εκτελεστεί 

η εργασία ενημέρωσης προσωρινών άρθρων, δηλαδή έχουν λάβει αριθμό 

ημερολογίου. Συνιστάται η παράμετρος να έχει την τιμή «Όχι».  
- Ακύρωση ενημέρωσης από παραστατικά: Ανάλογα τον τρόπο 

ενημέρωσης της λογιστικής (on line / batch) ορίζεται και η ακύρωση της 

ενημέρωσης.  

- Κλείδωμα από ενημέρωση προσωρινών: ορίζεται αν οι φραγές 
(κλειδώματα) ημερομηνιών θα ενεργοποιούνται αυτόματα από την εκτέλεση 

της εργασίας ενημέρωσης προσωρινών άρθρων. .  
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- Αυτόματη ανάλυση άρθρων: παράμετρος όπου ρυθμίζεται αν η 

καταχώρηση άρθρων λογιστικής με λογαριασμούς υποκείμενους σε κατανομή 

θα δημιουργεί αυτόματη δημιουργία άρθρων ενημέρωσης Αναλυτικής 

λογιστικής.  

- Καταχώρηση μηδενικών γραμμών: ορίζεται αν θα επιτρέπεται η 
καταχώρηση γραμμών χωρίς αξία.  

- Επαναλαμβανόμενη καταχώρηση: ορίζεται αν κατά την καταχώρηση 

εγγραφών θα προβάλλεται το μήνυμα «Επαναλαμβανόμενες ομοειδής 

εγγραφές» που επιταχύνει τις καταχωρήσεις.   
- Μοναδικότητα κωδ. παραστατικού: ορίζεται προειδοποιητικός ή 

απαγορευτικός έλεγχος ως προς τη μοναδικότητα του κωδικού 

παραστατικού.  

- Έλεγχος Α.Φ.Μ: ορίζεται έλεγχος υπαρκτότητας Α.Φ.Μ ανά πελάτη / 
προμηθευτή οι οποίοι καταχωρούνται στο σύστημα. 

- Έλεγχος μοναδικότητας ΑΦΜ: ορίζεται έλεγχος ως προς τη μοναδικότητα 

του ΑΦΜ πελατών /προμηθευτών.  

- Εξαιρούνται από έλεγχο: ορίζεται κατηγορία συναλλασσομένων η οποία θα 

εξαιρείται από τον έλεγχο ΑΦΜ.  
 

 

1.2 Λογιστικό Σχέδιο 

1.2.1 Μοντέλα λογιστικού σχεδίου (Δημιουργία) 

Η εφαρμογή υποστηρίζει τη χρήση διαφορετικού λογιστικού σχεδίου. Τα μοντέλα 

λογιστικών σχεδίων χρησιμοποιούνται στην αντιγραφή λογιστικών σχεδίων μεταξύ 

διαφορετικών εταιρειών ή χρήσεων της ίδιας εταιρείας. Στα στοιχεία της κάθε 
εταιρείας ορίζεται το μοντέλο που χρησιμοποιείται ανά οικονομική χρήση. Από την 

επιλογή Παράμετροι –Γενική λογιστική –Λογιστικό σχέδιο –Μοντέλα λογιστικού 

σχεδίου (παλαιό menu: Ρυθμίσεις εφαρμογής-Βασικοί πίνακες- Μοντέλα Λ.Σ.),  

δημιουργείται ένα νέο Λογιστικό σχέδιο. 
 

 
 

 
Στον πίνακα αυτό καταχωρείται ένας κωδικός αριθμός για το νέο λογιστικό σχέδιο, 

μια περιγραφή και στη συνέχεια το ορίζεται ως ενεργό.  
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1.2.2 Αντιγραφή λογιστικού σχεδίου (πρότυπης εταιρείας) 

Από το menu Παράμετροι –Γενική λογιστική –Λογιστικό σχέδιο επιλέγεται η 

Αντιγραφή λογιστικού σχεδίου (παλαιό Menu: Εργασίες συντήρησης –Εταιρείας –

Αντιγραφή λογιστικού σχεδίου). 

 
Από μοντέλο ΛΣ: Επιλέγεται το λογιστικό μοντέλο της Πρότυπης Εταιρείας 

Σε μοντέλο   ΛΣ:  Επιλέγεται το μοντέλο το οποίο έχει δημιουργηθεί για τη νέα 

εταιρεία. 

 

1.2.3 Λογιστικό σχέδιο ανά εταιρεία  

 

 

 
 

Από Παράμετροι –Εταιρείες (παλαιό menu: Ρυθμίσεις εφαρμογής - Βασικοί πίνακες-
Εταιρίες  γίνεται επιλογή της εταιρείας . Στη σελίδα με τον τίτλο  <Χρήσεις>, 

ορίζεται ανά χρήση το λογιστικό σχέδιο. 

 

Προσοχή: Δεν επιτρέπεται η αλλαγή του λογιστικού μοντέλου κατά την διάρκεια 
της χρήσης κι εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί εγγραφές στη διάρκεια 

αυτής. 
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1.2.4 Εισαγωγή λογιστικού σχεδίου με το μηχανισμό Import από excel  

Η εφαρμογή υποστηρίζει 

πλήρη εισαγωγή 
λογιστικού σχεδίου σε 

μορφή excel.Για την 

επιτυχή εισαγωγή 

λογιστικού σχεδίου από xls 
θα πρέπει να δημιουργηθεί 

xls αρχείο όπου θα πρέπει 

να συμπληρωθούν τα 

παρακάτω πεδία: Κωδικός 
λογιστικής 

Περιγραφή 

λογαριασμο
ύ 

Τύπος 

λογαριασ
μού 

Συμπεριφορά  Βαθμός 

30.00.00.000 Πελάτης 
εσωτερικού 

30 1  

 
 

Επισημαίνεται  ότι: 

- Το πεδίο Τύπος λογαριασμού αντιστοιχείται με τις παρακάτω τιμές:  

 

Τάξεως 10 

Πάγια 11 

Αποθέματα 20 

Πελάτες 30 

Απαιτήσεις 33 

Χρηματικά Διαθέσιμα 38 

Κεφαλαίο 40 

Προμηθευτές 50 

Υποχρεώσεις 55 

Φόροι Τέλη 64 

Έξοδα 60 

Έσοδα 70 

Αποτελέσματα Χρήσης 80 

  

 

- Το πεδίο Συμπεριφορά αντιστοιχείται με τις παρακάτω τιμές:  
 

Μικτός 1 

Χρεωστικός 2 

Πιστωτικός 3 

Μικτός συνήθως χρεωστικός 4 

Μικτός συνήθως πιστωτικός 5 

 
- Το πεδίο Βαθμός είναι ανάλογο με την μορφή του Γενικού λογιστικού σχεδίου.  

 

1ο Βαθμός ΝΝ (τιμή Ascii) =1 

 

2ο Βαθμός ΝΝ.ΝΝ (τιμή Ascii) =2 

 

3ο Βαθμός ΝΝ.ΝΝ.ΝΝ (τιμή Ascii) =3 

 

4ο Βαθμός ΝΝ.ΝΝ.ΝΝ.ΝΝΝ (τιμή Ascii) =4 

 

 
Μετά τη δημιουργία και αποθήκευση του λογιστικού σχεδίου στο excel, επιλέγεται η 

εργασία Γενική λογιστική- Λογαριασμοί. Από τα εργαλεία επιλέγεται το import 
λογαριασμών γενικής λογιστικής και Σχεδιασμός. 
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Με την επιλογή του Σχεδιασμού import Λογαριασμών γενικής λογιστικής 

εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη στην οποία πρέπει να συμπληρωθούν τα εξής:  
 

 

 
 

 
   

Στη σελίδα <Παραμετροποίηση>:  

 Πηγή Δεδομένων: Επιλέγεται η πηγή δεδομένων, η οποία στην συγκεκριμένη 

περίπτωση είναι το ms- excel.  
 ορίζεται ποια είναι η πρώτη ωφέλιμη γραμμή στο αρχείο excel, δηλαδή η 

πρώτη γραμμή η οποία περιέχει δεδομένα και όχι τίτλους στηλών κτλ .  

 Η επιλογή Γραμμές ανά εγγραφή αναφέρεται στον τρόπο που έχει 

δημιουργηθεί το αρχείο στο excel.  

 Όνομα αρχείου:   Επιλέγεται το αρχείο xls που έχει δημιουργηθεί με το 
λογιστικό σχέδιο. Στη σελίδα <Αντιστοίχηση>:  
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Επιλέγοντας "Πεδία", προβάλλεται το παράθυρο με τα πεδία της συγκεκριμένης 
ενότητας και από τα οποία θα γίνει επιλογή συνδυασμού με τις πέντε στήλες του 

excel(με αντίστοιχα πεδία της εφαρμογής).  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Δημιουργείται η αντιστοιχία των πεδίων του Excel με τα αντίστοιχα πεδία της 

εφαρμογής. 



Σελίδα 8 από 44 

 

 

 
ΣΤΗΛΗ a ΣΤΗΛΗ b ΣΤΗΛΗ c ΣΤΗΛΗ d ΣΤΗΛΗ e 

 
Κωδικός 

Λογιστικής 

 

 
Περιγραφή 

Λογαριασμού 

 

 
Τύπος 

Λογαριασμού 

 

 
Συμπεριφορά 

 
Βαθμός 

 

30.00.00.000 Πελάτες Εσωτερικού 30 Μικτός 
 

4 

 
Στο excel έχει δημιουργηθεί  ένας πίνακας όπως ο παραπάνω .Συνεπώς, στο πεδίο 

πχ. Κωδικός αντιστοιχίζεται η στήλη Α. Μόλις ολοκληρωθεί η εισαγωγή του πεδίου, 

στην έκφραση τιμής θα πρέπει να εισαχθεί το γράμμα της στήλης του excel, 

χρησιμοποιώντας ακριβώς τη σύνταξη που εμφανίζεται στη στήλη Έκφραση τιμής. 

 

 
  

 

με την επιλογή  "Αποθήκευση ως"  γίνεται η αποθήκευση του Import στην 

εφαρμογή.  

Για την εκτέλεση της εργασίας επιλέγεται πάλι από τα εργαλεία Import: Διαχείριση 

λογαριασμών Γεν. Λογιστικής -Εκτέλεση  
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Στην οθόνη που προβάλλεται, επιλέγεται Εισαγωγή νέων και Εκτέλεση  

 

 
 
 

 

Για δοκιμαστική εισαγωγή του καινούργιου Λογιστικού Σχεδίου επιλέγεται "Όλες οι 
εγγραφές: «Όχι»" καθώς και ο αριθμός των εγγραφών που επιθυμεί να εισάγει ο 

χρήστης.  
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1.3 Καθημερινές εργασίες 

3.1.01 Λογαριασμοί γενικής λογιστικής (Δημιουργία /Μεταβολή 

/Διαγραφή). 

Με την επιλογή Γενική λογιστική  Λογαριασμοί  Νέα, δημιουργούνται οι 

Λογαριασμοί λογιστικής. Τα υποχρεωτικά πεδία εμφανίζουν έντονο κόκκινο χρώμα 
στα προς συμπλήρωση κενά διαστήματα , ώστε να είναι διακριτά κατά την 

συμπλήρωσή τους. Από το ίδιο menu ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει /διαγράψει 

λογαριασμούς.  

 
Προσοχή: Σε περίπτωση διαγραφής κάποιου λογαριασμού, θα πρέπει να μην 

υπάρχει κίνηση αυτού. 

 

 
 

 

Τα βασικά στοιχεία των λογαριασμών είναι:  

 
 Συμπεριφορά: καθορίζεται η συμπεριφορά του λογαριασμού. Υπάρχουν οι 

εξής επιλογές:  

o Χρεωστικός : θα χρεώνεται μόνο 

o Πιστωτικός: θα πιστώνεται μόνο 
o Μικτός: θα δέχεται χρέωση ή πίστωση  

o Μικτός συνήθως χρεωστικός: δέχεται χρέωση ή πίστωση, ωστόσο 

κατά την καταχώρηση άρθρου η εφαρμογή θα προτείνει τη χρέωσή 

του (ο cursor θα εμφανίζεται στη στήλη χρέωση).  
o Μικτός συνήθως πιστωτικός: δέχεται χρέωση ή πίστωση, ωστόσο κατά 

την καταχώρηση άρθρου η εφαρμογή θα προτείνει τη πίστωσή του (ο 

cursor θα εμφανίζεται στη στήλη πίστωση).  

 
 Τύπος βιβλίων: καθορίζεται η κατηγορία των βιβλίων που χρησιμοποιείται ο 

λογαριασμός, δηλαδή αν είναι βάσει ΚΒΣ, βάσει ΔΛΠ, ή Μικτός (και για τις 

δύο κατηγορίες).  

 Κινείται: καθορίζεται αν ο λογαριασμός κινείται ή όχι στη διάρκεια της 

χρήσης. Η εφαρμογή βάσει της μορφής κωδικών που έχει δοθεί στις 
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παραμέτρους λογιστικής, προτείνει αυτόματα το μεγιστοβάθμιο λογαριασμό 

να κινείται.  

 Μεταφέρεται: καθορίζεται αν το υπόλοιπο του λογαριασμού μεταφέρεται 

στην επόμενη χρήση ή όχι.  

 Ανάλυση: καθορίζεται αν ο λογαριασμός αναλύεται σε λογαριασμό 
αναλυτικής.  

 

3.1.02 Καταχώρηση εγγραφών Λογιστικής.  

Η καταχώριση άρθρων λογιστικής γίνεται από την εργασία  Γενική λογιστική 

Άρθρα, με την επιλογή  «Νέα». Εφόσον έχει οριστεί στις παραμέτρους λογιστικής η 

αντίστοιχη παράμετρος,  εμφανίζεται το μήνυμα ‘’επαναλαμβανόμενες ομοειδείς 

εγγραφές’’. Στο συγκεκριμένο μήνυμα αν επιλεγεί «Ναι», τότε μετά από κάθε 

καταχώρηση άρθρου οι γραμμές του παραστατικού θα παραμένουν συμπληρωμένες 

με μηδενισμένα τα πεδία των αριθμών και έτοιμα για την επόμενη καταχώρηση. Η 
λειτουργία επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία καταχώρησης άρθρων Γενικής 

λογιστικής.  

 

3.1.03 Τύποι άρθρων λογιστικής –σχεδιασμός.  

Για τη δημιουργία νέου τύπου  άρθρου Γενικής Λογιστικής,  επιλέγεται το menu 

Παράμετροι –Γενική λογιστική –Άρθρα γενικής λογιστικής –Τύποι άρθρων (παλαιό 
menu: Ρυθμίσεις Εφαρμογής  Γενική Λογιστική Άρθρα Τύποι)  

 

 

 

Επεξήγηση πεδίων τύπου άρθρου:  

 

 

Κωδικός – Περιγραφή:  Συμπληρώνεται ο κωδικός και η περιγραφή του τύπου. 

Συμπεριφορά: Επιλέγεται η συμπεριφορά του τύπου η οποία θα πρέπει να 

συμπίπτει με τον τύπο του άρθρου.  

 

 

 

Τύπος άρθρου: Μπορούν να επιλεχθούν   οι εξής τιμές :  



Σελίδα 12 από 44 

 

 

 Απογραφής  : ( Ενημερώνει την περίοδο απογραφής).  

 Κανονική     : ( Ενημερώνει τις κανονικές περιόδους μιας χρήσης πχ 

Ιανουάριο Δεκέμβριος).  

 Ισολογισμού : (Ενημερώνει την περίοδο κλεισίματος).  

Ημερολόγιο: Επιλέγεται  το θεωρημένο ημερολόγιο που θα ενημερώνεται με την 
καταχώρηση άρθρου του συγκεκριμένου τύπου.  

Ενημέρωση αξίων: καθορίζει ποιοι λογαριασμοί θα είναι διαθέσιμοι προς επιλογή 

σύμφωνα με το χαρακτηρισμό που φέρουν στο πεδίο «τύπος βιβλίων». Επίσης 

ενημερώνει αντίστοιχα τα ανάλογα ισοζύγια. Επιλέγεται  μια εκ΄ των τριών 
διαθεσίμων επιλογών : ΚΒΣ & ΔΛΠ, Μόνο ΚΒΣ, Μόνο ΔΛΠ Ισοσκελισμός άρθρου: 

Επιλέγεται η γραμμή στην οποία θα ισοσκελίζουν τα άρθρα.  

Αυτόματη αλλαγή γραμμής: επιλέγεται αν θα γίνεται αυτόματα αλλαγή γραμμής.  

Λογαριασμός: Επιλέγεται ο λογαριασμός ο οποίος θα έρχεται προτεινόμενος στις 
γραμμές του παραστατικού.  

Στήλες άρθρου: καθορίζεται συγκεκριμένο «μοντέλο» στηλών που θα χρησιμοποιεί 

το άρθρο στις γραμμές του.  

Πλήθος και Αξία ΚΕΠΥΟ: καταχωρείται η επιθυμητή συμπεριφορά του 

παραστατικού.  
 Έλεγχος μορφής άρθρου: (αφορά ΚΕΠΥΟ) γίνεται έλεγχος ως προς 

τη συμμετοχή των λογαριασμών σε επίπεδο υποχρεώσεων με εσόδων 

και απαιτήσεων με αγορών. Πχ. αν επιλεχθεί λογαριασμός 50 με 70 

και στην παράμετρο έχει οριστεί «απαγόρευση» δεν θα καταχωρηθεί 
η εγγραφή.   

Αιτιολογία: καταχωρείται μια αιτιολογία, η οποία θα έρχεται ως προτεινόμενη στο 

παραστατικό που θα δημιουργείται με τη συμμετοχή του συγκεκριμένου τύπου.  

 

 

3.1.04 Υποδείγματα άρθρων λογιστικής 

Τα υποδείγματα άρθρων είναι έτοιμες εγγραφές λογιστικής με τύπο υπολογισμού και 

προτεινόμενους λογαριασμούς, ώστε να είναι πιο εύκολη η καταχώρηση των 

άρθρων λογιστικής. 
 

Σχεδιασμός Υποδειγμάτων  

 

 
 

Από το menu Παράμετροι –Γενική Λογιστική –Άρθρα γενικής λογιστικής –

Υποδείγματα άρθρων (παλαιό menu: Γενική λογιστική –Οργάνωση –Υποδείγματα 

άρθρων) γίνεται η δημιουργία των υποδειγμάτων.  
Συγκεκριμένα:  

- Σειρά : ορίζεται η Σειρά του άρθρου που θα χρησιμοποιηθεί για την 

καταχώρηση.  
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- Υποκατάστημα , Νόμισμα: επιλέγεται το νόμισμα και το υποκατάστημα που θα 

προτείνεται στο άρθρο.  

- Αιτιολογία: συμπληρώνεται προτεινόμενη αιτιολογία.  

- Λογαριασμοί: στη στήλη «Κωδικός λογαριασμού» επιλέγονται οι λογαριασμοί 

που θα προτείνονται στο άρθρο. Στη στήλη «Χρέωση –Πίστωση» ορίζεται ανά 
λογαριασμό ποια στήλη θα ενημερώνεται (χρέωση /πίστωση). Στον τύπο 

υπολογισμού ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογίζεται η αξία στο 

συγκεκριμένο λογαριασμό. Επιλέγοντας το τύπο υπολογισμού εμφανίζεται η 

οθόνη όπου επιλέγονται οι εκφράσεις υπολογισμού.  

-  
 

Τα Υποδείγματα Άρθρων είναι διαθέσιμα στις Σχετικές Εργασίες  στην οθόνη 

διαχείρισης άρθρων. 
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Σημείωση: Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα της επαναλαμβανόμενης ομοειδούς 

εγγραφής και όταν χρησιμοποιούνται υποδείγματα άρθρων. 

 

 

3.1.05 Καθημερινές εκτυπώσεις ελέγχου 

Στην επιλογή Γενική Λογιστική Εκτυπώσεις είναι διαθέσιμες όλες οι εκτυπώσεις 

λογιστικής (Αναλυτικό Καθολικό, Ισοζύγιο, Οριζόμενα ημερολόγια) με τις οποίες 

εκτελούνται καθημερινοί έλεγχοι. Τα φίλτρα των εκτυπώσεων είναι διαθέσιμα ώστε 
να ορίζεται το χρονικό διάστημα και οι λογαριασμοί για τους οποίους θα 

εκτελεστούν οι εκτυπώσεις. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

1.4 Οριστικοποίηση Εγγραφών   

1.4.1 Ενημέρωση προσωρινών  

Από το menu Γενική λογιστική Εργασίες  Ενημέρωση προσωρινών εμφανίζεται ο 

παρακάτω πίνακας: 

 

 
   

Στα φίλτρα του συγκεκριμένου διαλόγου επιλέγεται το Ημερολόγιο των εγγραφών 
που θα οριστικοποιηθούν καθώς και το Ημερολογιακό διάστημα για το οποίο θα γίνει 

η οριστικοποίηση. Με εκτέλεση της εργασίας πραγματοποιείται η ενημέρωση 

(οριστικοποίηση) των προσωρινών εγγραφών.  

 

Με την εκτέλεση της εργασίας τα άρθρα του συγκεκριμένου Ημερολογίου και για το 
επιλεγμένο ημερολογιακό διάστημα θα έχουν λάβει αριθμό ημερολογίου. Έλεγχος 

για την επιτυχή εκτέλεση της εργασίας μπορεί να γίνει από το αρχείο των άρθρων 
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λογιστικής ότι όντως τα άρθρα στο επιλεγμένο ημερολογιακό διάστημα έχουν 

ενημερωθεί με αριθμό ημερολογίου.  

 

1.4.2 Ακύρωση Ενημέρωσης προσωρινών  

Από το menu Γενική Λογιστική -Εργασίες -Ακύρωση ενημέρωσης προσωρινών 
άρθρων, εκτελείται η εργασία μη οριστικοποίησης αυτών. 

 

 
 

 

 
 

Ο χρήστης πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα : 

- Εάν υπάρχουν κλειδώματα ημερομηνιών.  

- Το Ημερολόγιο εγγραφών το οποίο επιλέγει  

- Το ημερολογιακό διάστημα της ακύρωσης της οριστικοποίησης  
- υπάρχουν κλειδώματα ημερομηνιών  

 

Μετά την εκτέλεση της ακύρωσης ενημέρωσης προσωρινών θα πρέπει να γίνει 

διόρθωση του αριθμού Ημερολογίου, καθώς και της ημερομηνίας τελευταίας 
ενημέρωσης (οριστικοποίησης) προσωρινών.  

Η διόρθωση γίνεται μέσα από το Ημερολόγιο από το Menu Παράμετροι –Γενική 

λογιστική –Εκτυπώσεις & Έντυπα –Θεωρημένα ημερολόγια (παλαιό menu: Γενική 

λογιστική –Οργάνωση –Θεωρημένα ημερολόγια). Εκεί επιλέγεται το Ημερολόγιο για 
το οποίο έγινε η ακύρωση ενημέρωσης προσωρινών και διορθώνεται η Ημερομηνία 

τελευταίας ενημέρωσης και ο επόμενος αριθμός ημερολογίου.  

 

1.5 Περιοδικές εργασίες 

1.5.1 Εκτύπωση Θεωρημένων εντύπων  

Αναλυτικό Ισοζύγιο 

Επιλέγοντας Γενική λογιστική -Θεωρημένες καταστάσεις- Αναλυτικό ισοζύγιο, 
προβάλλεται η παρακάτω οθόνη:  
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Οι παράμετροι του διαλόγου συμπληρώνονται ως εξής: 

 

Περίοδος: Επιλέγεται η Ημερολογιακή Περίοδος για την οποία θα εκτυπωθεί το 
αναλυτικό ισοζύγιο.  

Από κωδικό / έως κωδικό:  τα συγκεκριμένα φίλτρα χρησιμοποιούνται ώστε να 

προσδιοριστούν οι λογαριασμοί που θα περιληφθούν. 

Υποκαταστήματα: Αντίστοιχα, επιλέγονται συγκεκριμένα υποκαταστήματα 
Βαθμός λογαριασμού: καθορίζεται ο βαθμός  ανάλυσης σύμφωνα με το βαθμό των 

λογαριασμών 

Προσωρινές κινήσεις: Με την επιλογή ‘Ναι’ το ισοζύγιο θα περιέχει και προσωρινές 

κινήσεις, ενώ με την επιλογή ‘Όχι’ το ισοζύγιο θα περιέχει μόνο οριστικές κινήσεις. 
Έλεγχος προσωρινών: Επιλέγοντας τον υπερσύνδεσμο η εφαρμογή κάνει έλεγχο 

προσωρινών εγγραφών στην επιλεγμένη και σε προγενέστερες περιόδους 

Αναλυτικά: Εάν επιλεγεί ‘Ναι’ στο ισοζύγιο θα εμφανιστούν και οι κινήσεις των 

λογαριασμών. 
Άθροιση απογραφών στην περίοδο εισαγωγής τους:  Δηλώνοντας Ναι, θα 

εμφανιστούν τα υπόλοιπα των λογαριασμών που έχουν κινηθεί στην περίοδο 

Απογραφής, στην περίοδο που έχει επιλεγεί  στο ισοζύγιο. 

Λογαριασμοί που δεν κινήθηκαν στο διάστημα:  επιλέγεται είτε "Όχι", είτε "Ναι", είτε 

" Ναι, μόνο με προοδευτική χρεοπίστωση". 
Απογραφή με μορφή υπόλοιπου στους ανώτερους βαθμούς:  Μεταφέρει με μορφή 

υπολοίπου στον ανώτερο βαθμό τη διαφορά της χρέωσης- πίστωσης των κατώτερων 

βαθμών 

Από / σε μεταφορά πρωτοβαθμίων: Αφορά τα γενικά σύνολα των σελίδων 
Αναλυτικά οι λογαριασμοί πελατών-προμηθευτών: Με "Ναι" επιλέγεται αναλυτικά η 

εμφάνιση των λογαριασμών αυτών. 

Επόμενος αριθμός σελίδας: Καταχωρείται ο επόμενος αριθμός της σελίδας του 

θεωρημένου έντυπου. 
 

Η εργασία ολοκληρώνεται επιλέγοντας <Εκτέλεση> και το τελικό αποτέλεσμα της 

εκτύπωσης εμφανίζεται στην οθόνη. 
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1.6 Έντυπα ΦΠΑ  

1.6.1 Παραμετροποίηση εφαρμογής για υπολογισμό της Περιοδικής και 

Εκκαθαριστής δήλωσης ΦΠΑ για μη τεκμαρτό, τεκμαρτό 

υπολογισμό των δαπανών.  

Περιγράφεται ακολούθως η συνδεσμολογία των λογαριασμών με τα αντίστοιχα πεδία 
των δηλώσεων περιοδικής και εκκαθαριστικής. ( όπως παραδίδονται στην πρότυπη 

εταιρία Γ’ κατηγορίας).   

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΠΕΔΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ 

 
 

Λογαριασμοί εκροών (πωλήσεων 

7Χ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ)  

Ανά κατηγορία Φ.Π.Α  

9%    :301 
4,5% :302 

19%  :303 

6%    :304 

3%    :305 

13%  :306 

9%    :601 
4,5% :602 

19%  :603 

6%    :604 

3%    :605 

13%  :606 

 
 

Λογαριασμοί πωλήσεων παγίων 

ανά συντελεστή Φ.Π.Α 

 

9%    :301 
4,5% :302 

19%  :303 

6%    :304 

3%    :305 

13%  :306 

9%    :601,613 
4,5% :602,613 

19%  :603,613 

6%    :604,613 

3%    :605,613 

13%  :606,613 

 
Εκροές φορολογητέες εκτός 

Ελλάδας με δικαίωμα έκπτωσης  

         
         :308 

 
         :608 

 
Εκροές απαλλασσόμενων βάσει 

ΠΟΛ1262/93 και 1029/95 

 
         :309 

 
         :609 

 

Ενδοκοινοτικές παραδόσεις, 
εξαγωγές και λοιπές εκροές 

απαλλασσόμενες με δικαίωμα 

έκπτωσης. 

 

         :309,(342)*  
 

(*) Μόνο για ενδοκοινοτικές 

παραδόσεις 

 

         :610 

 

Εκροές απαλλασσόμενες χωρίς 

δικαίωμα έκπτωσης  

          

         :310 

          

         :611 

 

Λογαριασμοί πωλήσεων παγίων 

με μηδενικό Φ.Π.Α 

 

         :309 

 

         :613 

 

 

Λογαριασμοί εισροών  (αγορών 

2Χ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ)  

Ανά κατηγορία Φ.Π.Α 

9%    :351 

4,5% :352 

19%  :353 

6%    :354 

3%    :355 
13%  :356 

9%    :651 

4,5% :652 

19%  :653 

6%    :657 

3%    :658 
13%  :659 

 

 
Λογαριασμοί εισροών –Αγορών 

9%    :351,344 

4,5% :352,344 
19%  :353,344 

9%    :651 

4,5% :652 
19%  :653 
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παγίων  

Ανά κατηγορία Φ.Π.Α  

6%    :354,344 

3%    :355,344 

13%  :356,344 

6%    :657 

3%    :658 

13%  :659 

 

Λογαριασμοί τάξεως 

φορολογητέας αξίας αγορών  για 

ενδοκοινοτικές  π.χ 
04.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ (χρεωστικοί)  

Ανά κατηγορία Φ.Π.Α 

9%    :351,341 

4,5% :352,341 

19%  :353,341 

6%    :354,341 
3%    :355,341 

13%  :356,341 

9%    :654,641 

4,5% :655,641 

19%  :656,641 

6%    :660,641  
3%    :661,641 

13%  :662,641 

 
Λογαριασμοί τάξεως 

φορολογητέας αξίας πωλήσεων  

για ενδοκοινοτικές  π.χ 

08.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ (πιστωτικοί)  
Ανά κατηγορία Φ.Π.Α 

9%    :301 
4,5% :302 

19%  :303 

6%    :304 

3%    :305 
13%  :306 

9%    :601 
4,5% :602 

19%  :603 

6%    :604 

3%    :605 
13%  :606 

 

Λογαριασμοί γενικών εξόδων  με 

δικαίωμα έκπτωση φόρου 

    

        :357 

    

        :663 

 

Λογαριασμοί Φ.Π.Α Δαπανών  

 

         :377,920 

 

        :683 

 

Λογαριασμοί εισροών 

απαλλασσόμενων βάσει 

ΠΟΛ1262/93 και 1029/95 

    

 

          :665             

 

Λοιπές εισροές απαλλασσόμενες , 

εξαιρούμενες, χωρίς δικαίωμα 
έκπτωσης 

  

        :666 

 

Λογαριασμοί Φ.Π.Α  Εισροών 
(πληρωθείς φόρος)   

 

         :920 

 

         

 

Λογαριασμοί Φ.Π.Α  Εκροών 

(εισπραχθείς φόρος) 

         :921  

 

 

Παρατηρήσεις: 
 Στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 2 

λογαριασμοί Φ.Π.Α: ένας χρεωστικός και ένας πιστωτικός λογαριασμός 

Φ.Π.Α., προαπαιτούνται δε λογαριασμοί τάξεως για την καθαρή αξία. 

 
 

 Εάν ο χειριστής επιλέξει να υπολογίσει την εκκαθαριστική δήλωση από τα Φ2 

και ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΞΟΔΑ <ΝΑΙ> ενώ τηρεί αναλυτικά τους λογαριασμούς 

των δαπανών  κατά συντελεστή Φ.Π.Α, τότε το πεδίο της περιοδικής 666 θα 
ενημερωθεί λάθος από τη διαφορά των πεδίων (666-663). 

 

Συνεπώς, εάν τηρούνται αναλυτικά οι λογαριασμοί δαπανών και άρα 

ακολουθείται η παραπάνω συνδεσμολογία των λογαριασμών θα πρέπει, για 

να λαμβάνονται ορθά δεδομένα να επιλέγεται ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΞΟΔΑ <ΟΧΙ> 
είτε υπολογίζεται η εκκαθαριστική δήλωση από τα Φ2 είτε από περιόδους. 
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 Εάν ο χειριστής επιθυμεί να ενημερώνονται αυτόματα οι πληροφοριακοί 

κωδικοί του πίνακα Θ του εντύπου Φ1, τότε θα πρέπει να συνδέσει τους 

κωδικούς μεταβλητών που θέλει να ενημερώνονται με τους αντίστοιχους 

λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής στο πεδίο <Εκκαθαριστική> στα 

στοιχεία των λογαριασμών. Ειδικά, για τον κωδικό 907 θα πρέπει να 
συνδεθεί μόνο με τους λογαριασμούς χονδρικών πωλήσεων, δηλαδή ο 

υπολογισμός γίνεται τεκμαρτά, πχ. στο λογαριασμό 70.00.10.0019 που είναι 

συνδεδεμένος με τη μεταβλητή 603 θα προστεθεί και ο κωδικός 907. 

 
 

1.6.2 Παραμετροποίηση εφαρμογής για υπολογισμό της Περιοδικής και 

Εκκαθαριστής δήλωσης ΦΠΑ για  τεκμαρτό υπολογισμό των 

δαπανών.  

 
Η λειτουργία του τεκμαρτού υπολογισμού προτείνεται στην περίπτωση που δεν 

τηρούνται λογαριασμοί δαπανών αναλυτικά αλλά τηρούνται αναλυτικά οι 

λογαριασμοί του Φ.Π.Α των δαπανών.  

Το σύστημα κάνει αναγωγή από τις αξίες των λογαριασμών Φ.Π.Α και συμπληρώνει 

το πεδίο 357 της περιοδικής με τεκμαρτό υπολογισμό.   

 
 

 

 

 
 

 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΠΕΔΙΑ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ 

 
 

Λογαριασμοί εκροών (πωλήσεων 7Χ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ)  

Ανά κατηγορία Φ.Π.Α  

9%    :301 
4,5% :302 

19%  :303 

6%    :304 

3%    :305 

13%  :306 

9%    :601 
4,5% :602 

19%  :603 

6%    :604 

3%    :605 

13%  :606 

 

 

Λογαριασμοί πωλήσεων παγίων ανά συντελεστή Φ.Π.Α 
 

9%    :301 

4,5% :302 

19%  :303 
6%    :304 

3%    :305 

13%  :306 

9%    :601,613 

4,5% :602,613 

19%  :603,613 
6%    :604,613 

3%    :605,613 

13%  :606,613 

 

Εκροές φορολογητέες εκτός Ελλάδας με δικαίωμα 

έκπτωσης  

         

         :308 

 

         :608 

 

Εκροές απαλλασσόμενων βάσει ΠΟΛ1262/93 και 

1029/95 

 

         :309 

 

         :609 

 

Ενδοκοινοτικές παραδόσεις, εξαγωγές και λοιπές εκροές 

απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης. 

 

         :309,(342)* 

(*) Μόνο για 

ενδοκοινοτικές 

παραδόσεις 

 

         :610 
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Εκροές απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης           :310          :611 

 

Λογαριασμοί πωλήσεων παγίων με μηδενικό Φ.Π.Α 

 

         :309 

 

         :613 

 

 

 
Λογαριασμοί εισροών  (αγορών 2Χ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ)  

Ανά κατηγορία Φ.Π.Α 

 

9%    :351 

4,5% :352 

19%  :353 
6%    :354 

3%    :355 

13%  :356 

9%    :651 

4,5% :652 

19%  :653 
6%    :657 

3%    :658 

13%  :659 

 

 

 

Λογαριασμοί εισροών – Αγορών παγίων  
Ανά κατηγορία Φ.Π.Α  

 

9%    :351,344 

4,5% :352,344 

19%  :353,344 
6%    :354,344 

3%    :355,344 

13%  :356,344 

 

9%    :651 

4,5% :652 

19%  :653 
6%    :657 

3%    :658 

13%  :659 

 
Λογαριασμοί τάξεως φορολογητέας αξίας αγορών  για 

ενδοκοινοτικές  π.χ 04.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ 

Ανά κατηγορία Φ.Π.Α 

9%    :351,341 
4,5% :352,341 

19%  :353,341 

6%    :354,341 

3%    :355,341 
13%  :356,341 

9%    :654,641 
4,5% :655,641 

19%  :656,641 

6%    :660,641  

3%    :661,641 
13%  :662,641 

 

Λογαριασμοί τάξεως φορολογητέας αξίας πωλήσεων  για 
ενδοκοινοτικές  π.χ 08.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ 

Ανά κατηγορία Φ.Π.Α 

9%    :301 

4,5% :302 
19%  :303 

6%    :304 

3%    :305 

13%  :306 

9%    :601  

4,5% :602 
19%  :603 

6%    :604 

3%    :605 

13%  :606 

 

 

Λογαριασμοί Φ.Π.Α Δαπανών  

Ανά συντελεστή Φ.Π.Α  

9%    :901,920 

4,5% :902,920 

19%  :903,920 

6%    :904,920 
3%    :905,920 

13%  :906,920       

 

             

 

         :683 

 
Λογαριασμοί εισροών απαλλασσόμενων βάσει 

ΠΟΛ1262/93 και 1029/95 

    
        :665             

 
Λογαριασμοί γενικών εξόδων  

Ανεξαρτήτου Φ.Π.Α  

    
       

    
         :666 

 
Λογαριασμοί Φ.Π.Α  Εισροών    

 

 
        :920 

 
        

 
Λογαριασμοί Φ.Π.Α  Εκροών 

 

        :921         

 

 
 

 

 

 



Σελίδα 21 από 44 

 

 

Παρατηρήσεις: 

 

 Στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται τεκμαρτός υπολογισμός των 

δαπανών, δηλαδή οι λογαριασμοί της ομάδας 6 δεν αναπτύσσονται 

αναλυτικά κατά συντελεστή Φ.Π.Α., τότε για τη σωστή ενημέρωση του 
εντύπου της εκκαθαριστικής, θα πρέπει να επιλέγεται πάντα στα φίλτρα του 

υπολογισμού του έντυπου  ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΞΟΔΑ <ΝΑΙ>  

 

 
Εάν επιλεγεί ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΞΟΔΑ <ΟΧΙ>, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα η 

μεταβλητή (666)  της εκκαθαριστικής να μην ενημερωθεί σωστά, διότι η 

μεταβλητή (666) θα συγκεντρώσει το σύνολο των δαπανών στον υπολογισμό 

του εντύπου Φ1. Συνεπώς, για την σωστή ενημέρωση του πεδίου, η 
μεταβλητή θα πρέπει να συνδεθεί με όλους τους λογαριασμούς της ομάδας 

6* (βλ. στον παραπάνω πίνακα Λογαριασμοί γενικών εξόδων ανεξαρτήτου 

Φ.Π.Α) και να επιλέγεται πάντα ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΞΟΔΑ <ΝΑΙ>. 

 

Εάν δεν τηρούνται αναλυτικά οι λογαριασμοί των δαπανών κατά συντελεστή 
Φ.Π.Α και άρα ακολουθείται η παραπάνω συνδεσμολογία των λογαριασμών,  

θα πρέπει, για να λαμβάνονται ορθά δεδομένα, να επιλέγεται ΤΕΚΜΑΡΤΑ 

ΕΞΟΔΑ <ΝΑΙ> είτε υπολογίζεται η εκκαθαριστική δήλωση από τα Φ2 είτε 

από περιόδους.  
 

 Εάν ο χειριστής επιθυμεί να ενημερώνονται αυτόματα οι πληροφοριακοί 

κωδικοί του πίνακα Θ του εντύπου Φ1, τότε θα πρέπει να συνδέσει τους 

κωδικούς μεταβλητών που θέλει να ενημερώνονται με τους αντίστοιχους 
λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής στο πεδίο <Εκκαθαριστική> στα 

στοιχεία των λογαριασμών. Ειδικά, για τον κωδικό 907 θα πρέπει να 

συνδεθεί μόνο με τους λογαριασμούς χονδρικών πωλήσεων, δηλαδή ο 

υπολογισμός γίνεται τεκμαρτά, πχ. στο λογαριασμό 70.00.10.0019 που είναι 
συνδεδεμένος με τη μεταβλητή 603 θα προστεθεί  και ο κωδικός 907. 

 

 

 

 

1.6.3 Υπολογισμός /Εκτύπωση Εντύπων ΦΠΑ 

 

Στην εργασία Γενική Λογιστική -Έντυπα-Περιοδική Φ.Π.Α   με «Νέα» προβάλλεται η 

οθόνη του εντύπου της περιοδικής δήλωσης όπου θα πρέπει να συμπληρωθεί 
περιγραφή και Ημερομηνία υποβολής.  
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Επιλέγοντας <Υπολογισμός>, προβάλλεται το παράθυρο με τις ερωτήσεις 
υπολογισμού 
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Με κλικ στο , το έντυπο υπολογίζεται αυτόματα. 

Το σύστημα επιτρέπει στο χειριστή να επέμβει και να διορθώσει κελιά του έντυπου 

χειρόγραφα εκ των υστέρων. 
Επιλέγοντας «Καταχώρηση», το έντυπο θα αποθηκευτεί. Αντίστοιχα, επιλέγοντας  

«Εκτύπωση» 

 το έντυπο θα εκτυπωθεί σε image εκτυπωτή. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Επιλέγεται <Ναι > για να  

υπολογιστεί ο Φ.Π.Α από μη 
οριστικοποιημένες κινήσεις. 

 
Επιλέγεται η περίοδος χρήσης 

 

Επιλέγεται ο τύποςδήλωσης – 

Περιοδική ΦΠΑ 

 

Εισάγεται το προηγούμενο 
πιστωτικό υπόλοιπο 

καταχωρείται το χρεωστικό 

υπόλοιπο της 
αρχικής δήλωσης 

 
καταχωρείται  το Φ.Π.Α 

εισροών που πρέπει να 
μειωθεί βάσει prorata 

 

Μεταφέρει το πιστωτικό 

υπόλοιπο στην κυψέλη 
502 του εντύπου 

Ποσοστό προσαύξησης σε 

εκπρόθεσμη δήλωση 

 
επιλέγεται εάν τα έξοδα θα 
υπολογιστούν τεκμαρτά 

επιλέγονται οι σειρές τακτοποίησης 

Φ.Π.Α 

Επιλέγονται τακτοποιητικές σειρές 
εγγραφών Ισολογισμού 

Επιλέγεται εάν έχουν 

πραγματοποιηθεί 
ενδοκοινοτικές συναλλαγές 
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1.7 Ετήσιες Εργασίες  

1.7.1 Εγγραφές Ανοίγματος /Κλεισίματος Γενικής λογιστικής.  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Εγγραφές Ανοίγματος Λογιστικής 
 

Για τις εγγραφές ανοίγματος θα πρέπει να πραγματοποιηθούν τα παρακάτω βήματα: 

 

1. δημιουργείται μία σειρά στα άρθρα Λογιστικής που ο τύπος της κίνησης θα πρέπει 
να έχει οπωσδήποτε στο πεδίο συμπεριφορά την ένδειξη <102 Απογραφής>, το 

αντίστοιχο Ημερολόγιο και στο πεδίο Τύπος άρθρου την ένδειξη <Απογραφής>. 

 

για να δημιουργηθούν αυτόματα οι εγγραφές ανοίγματος, θα πρέπει:  
 στο πεδίο Λογαριασμός να συμπληρωθεί ο αντισυμβαλλόμενος 

λογαριασμός Λογιστικής που θα χρεοπιστώνεται και θα κινείται  

 στη Σειρά Λογιστικής να υπάρχει η ένδειξη ‘Ναι’ στην παράμετρο της 

αυτόματης αρίθμησης και της σύνθεσης κωδικού παραστατικού.  

 
2. Για την καταχώριση των εγγραφών ανοίγματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν 2 

τρόποι: 

 

 Χειροκίνητη καταχώριση των εγγραφών από άρθρα Λογιστικής με 
επιλογή της αντίστοιχης σειράς 

 

 Εκτελείται η εργασία <Εγγραφές Ανοίγματος Λογιστικής> από Περιοδικές 

εργασίες –Αλλαγή χρήσης (παλαιό menu: Εργασίες συντήρησης > 
Ετήσιες).  

 
 

στη συγκεκριμένη εργασία ορίζεται η Σειρά Γενικής ή Αναλυτικής Λογιστικής 

που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία των εγγραφών και την ημερομηνία 

που αυτές θα καταχωρηθούν.  

 
Αν στην παράμετρο <Λογαριασμοί που δεν μεταφέρονται>, επιλεγεί <Ναι> 

τότε οι εγγραφές ανοίγματος θα περιλαμβάνουν και τους λογαριασμούς που 

 
Σημαντική Παρατήρηση 

Για να μεταφερθούν οι λογαριασμοί με τα υπόλοιπά τους στη νέα χρήση θα πρέπει πρώτα να 

εκτελεστεί η διαδικασία Ανοίγματος Λογιστικής (εγγραφές ανοίγματος 89.00) και στη συνέχεια, 
εάν ο χρήστης το επιθυμεί (δε συνίσταται), να μηδενίσει τους λογαριασμούς στην προηγούμενη 

χρήση  (εγγραφές μηδενισμού υπολοίπου 89.01) 
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έχουν υπόλοιπο και δεν έχουν την ένδειξη <Μεταφέρεται>  στο αντίστοιχο 

πεδίο του Λογιστικού σχεδίου. Στην περίπτωση που επιλεγεί <Όχι>,  θα 

δημιουργηθούν εγγραφές μόνο για τους λογαριασμούς που έχουν 

συμπληρωμένη την ένδειξη <Μεταφέρεται> στο Λογιστικό σχέδιο και 

οριστικό υπόλοιπο.     
 

 

 

Σημείωση 1: Η εργασία θα πρέπει να εκτελείται στη Λογιστική χρήση που 
πρέπει να δημιουργηθούν οι εγγραφές. Κατά τον υπολογισμό λαμβάνονται 

υπ’ ’όψιν μόνο ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ εγγραφές. 

 

Σημείωση 2: Οι εγγραφές που δημιουργούνται μπορούν να μεταβληθούν ή 
να διαγραφούν.  

 

 

Εγγραφές κλεισίματος – Αποτελεσμάτων Λογιστικής 

 
Για το κλείσιμο των λογαριασμών της Λογιστικής στο τέλος της χρήσης και τη 

μεταφορά των υπολοίπων σε αντίστοιχους λογαριασμούς κλεισίματος ακολουθείται η 

παρακάτω διαδικασία: 

 
1. Δημιουργείται μία σειρά στα άρθρα Λογιστικής που ο τύπος της κίνησης θα πρέπει 

να έχει οπωσδήποτε στο πεδίο συμπεριφορά την ένδειξη <103 Ισολογισμού>, το 

αντίστοιχο Ημερολόγιο και στο πεδίο Τύπος άρθρου την ένδειξη <Κλεισίματος>.  

 
   

2. Για την καταχώριση των εγγραφών κλεισίματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν 2 

τρόποι: 

 
 Χειροκίνητη καταχώριση των εγγραφών από άρθρα Λογιστικής με επιλογή 

της αντίστοιχης σειράς  

 Αυτόματη δημιουργία των εγγραφών μέσω της εργασίας <Εγγραφές 

κλεισίματος λογιστικής>, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο σενάριο 

κλεισίματος. Η εφαρμογή περιλαμβάνει έτοιμα σενάρια για τις εγγραφές 
αποτελεσμάτων. (αυτά δεν περιλαμβάνονται σενάρια κλεισίματος στον 89.01 

διότι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μηδενιστούν τα υπόλοιπα στην 

προηγούμενη χρήση). 

Η εργασία επιλέγεται από το menu Περιοδικές εργασίες –Αλλαγή χρήσης –
Εγγραφές κλεισίματος λογιστικής (παλαιό menu: Εργασίες συντήρησης –

Ετήσιες –Εγγραφές κλεισίματος λογιστικής).  
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Στην εργασία επιλέγεται η περίοδος κλεισίματος, η ημερομηνία που θα 

δημιουργηθούν οι εγγραφές και το σενάριο για την Γενική ή Αναλυτική Λογιστική.  

 

Στην παράμετρο <Τύποι εγγραφών τακτοποίησης> θα πρέπει να επιλεγούν  οι τύποι 

εγγραφών που ενημερώνουν την περίοδο κλεισίματος και χρησιμοποιούνται για την 
καταχώρηση εγγραφών τακτοποίησης, προκειμένου να συμπεριληφθούν τα 

υπόλοιπα των λογαριασμών που μεταβλήθηκαν μέσα στην περίοδο κλεισίματος 

(περίοδο 1000 - Ισολογισμού). 

 
 

Σημείωση 1: Η εργασία θα πρέπει να εκτελείται στη Λογιστική χρήση που πρέπει να 

δημιουργηθούν οι εγγραφές. Κατά τον υπολογισμό λαμβάνονται υπ’ όψιν 

μόνο ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ εγγραφές.  
 

Σημείωση 2: Οι εγγραφές που δημιουργούνται μπορούν να μεταβληθούν ή να 

διαγραφούν. 

 

 
 

Σχεδιασμός νέου σεναρίου κλεισίματος 

Από το menu  Περιοδικές εργασίες –Αλλαγή χρήσης –Σχεδιασμός κλεισίματος 
γενικής λογιστικής (παλαιό menu: Γενική Λογιστική  Οργάνωση  Σενάρια 

κλεισίματος) δημιουργείται το μοντέλο ενημέρωσης των εγγραφών.  

 
 

- Στο πεδίο <Σειρά> συνδέεται η σειρά κλεισίματος που θα χρησιμοποιηθεί για 

την αυτόματη δημιουργία των εγγραφών. Η σειρά που θα επιλεγεί θα πρέπει να 

έχει την ένδειξη ‘Ναι’ στην παράμετρο της <αυτόματης αρίθμησης> και της 

<σύνθεσης κωδικού παραστατικού>.  
- Στις γραμμές ορίζεται το εύρος των λογαριασμών (από – έως) και οι 

αντίστοιχοι λογαριασμοί που θα ενημερωθούν με το χρεωστικό ή πιστωτικό 

υπόλοιπο αυτών. 
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1.7.2 Υπολογισμός εντύπου Ε3.  

 
Στην εργασία Γενική ΛογιστικήΈντυπα Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε3 με 

«Νέα εγγραφή»  προβάλλεται η οθόνη του εντύπου της περιοδικής δήλωσης όπου 

θα πρέπει να συμπληρωθεί περιγραφή και Ημερομηνία υποβολής.  

 

 
     
Επιλέγοντας <Υπολογισμός>, προβάλλεται το παράθυρο με τις ερωτήσεις 

υπολογισμού.  

 

 

 

 
 

 

- Επιλογή Παραστατικών: επιλέγεται το παραστατικό με το οποίο έχουν 

πραγματοποιηθεί τακτοποιητικές εγγραφές ή εγγραφές αποσβέσεων στην 
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περίοδο Ισολογισμού, ώστε να συμπεριληφθούν οι εγγραφές κατά τον 

υπολογισμό του εντύπου.  Σημείωση: δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα 

παραστατικά με τα οποία έχουν διενεργηθεί οι εγγραφές αποτελεσμάτων πχ. 

2,6,7 στην ομάδα 8. 

- Με προσωρινές: με την επιλογή "Ναι" συμπεριλαμβάνονται και οι προσωρινές 
κινήσεις στον υπολογισμό του εντύπου.  

 

- Τύπος δήλωσης: επιλέγεται ο τύπος δήλωσης (κανονική ή τροποποιητική).  

 

Με κλικ στο , το έντυπο υπολογίζεται αυτόματα. 

Το σύστημα επιτρέπει στο χειριστή να επέμβει και να διορθώσει κελιά του έντυπου 
χειρόγραφα εκ των υστέρων. 

Με «Καταχώρηση» γίνεται η αποθήκευση του εντύπου, ενώ με την επιλογή της 

«Εκτύπωσης», εκτυπώνεται σε image εκτυπωτή. 

 
 
Παρατηρήσεις: 

- Στα αποτελέσματα Παροχής Υπηρεσιών  κατά τον υπολογισμό του πεδίου  (463) 

λαμβάνονται υπ’ όψιν οι μεταβλητές (459-461). Συνεπώς, όσον αφορά στα 

έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών, θα πρέπει στους κινούμενους λογαριασμούς να 
συμπληρωθεί οπωσδήποτε η μεταβλητή 459 καθώς και οι πληροφοριακές 

μεταβλητές της παροχής (453,874,875 κτλ). 

- Για τις δαπάνες Παροχής Υπηρεσιών, αν παρακολουθούνται  ανεξάρτητοι 

λογαριασμοί Δαπανών Παροχής τότε, θα πρέπει να συνδεθούν με την 
μεταβλητή (461) καθώς και με τις μεταβλητές 

(439,442,445,448,451,452,454,456,458). 

 

- Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι λογαριασμοί, ο χρήστης μπορεί 

να συμπληρώσει το ποσό που αφορά τις δαπάνες παροχής επί του εντύπου. 
- Για τις Δαπάνες  Παραγωγής, αν παρακολουθούνται  ανεξάρτητοι λογαριασμοί  

Δαπανών Παραγωγής  τότε, θα πρέπει να συνδεθούν με την μεταβλητή (428) 

καθώς και  με τις μεταβλητές (439,442,445,448,451,452,454,456,458). 

 
- Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι λογαριασμοί, ο χειριστής 

μπορεί να συμπληρώσει το ποσό που αφορά τις δαπάνες παραγωγής επί του 

εντύπου. 

 
Σημείωση:  Το γενικό σύνολο των εξόδων (462) θα πρέπει να συμφωνεί με το 

ισοζύγιο της ομάδος 6. Άρα οι δαπάνες παραγωγής συμμετέχουν στο σύνολο της 

μεταβλητής (462). Συνεπώς στο ολικό Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (473), η  

μεταβλητή (428) προστίθενται, διότι ήδη έχει ενημερώσει το σύνολο των εξόδων 
στην μεταβλητή (462) που έχει αφαιρεθεί από το ολικό αποτέλεσμα.    
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1.7.3 Μηχανογραφημένο Ισοζύγιο Λογιστικής  

Από την επιλογή Γενική λογιστική –Μηχανογραφημένο Ισοζύγιο (παλαιό menu: 
Γενική Λογιστική  εργασίες), γίνεται ο υπολογισμός και η εκτύπωση του 

Μηχανογραφημένου Ισοζυγίου.  

Υπολογισμός  

 
Για τον υπολογισμό του Μηχανογραφημένου Ισοζυγίου ακολουθούνται τα εξής 

βήματα:  

- Γίνεται εισαγωγή στην εφαρμογή με ημερομηνία της χρήσης για την οποία θα 

υπολογιστεί το ισοζύγιο.  
- Στην εργασία <Υπολογισμός> του Μηχανογραφημένου Ισοζυγίου επιλέγονται 

τα εξής:  

o Αρχείο: επιλέγεται το σημείο αποθήκευσης του αρχείου 

o Προσωρινές : με την επιλογή «Ναι» στο αρχείο θα υπολογιστούν και 

προσωρινές κινήσεις  
o Τύποι εγγραφών τακτοποίησης : επιλέγονται οι τύποι παραστατικών 

με τους οποίους έχουν γίνει τακτοποιητικές κινήσεις. 

o Με εκτέλεση του υπολογισμού δημιουργείται στον κατάλογο που 

επιλέχθηκε ένα αρχείο με κατάληξη *.trb και  όνομα το ΑΦΜ της 
εταιρείας.  

Εκτύπωση  

Στην εκτύπωση του μηχανογραφημένου ισοζυγίου επιλέγεται το αρχείο που έχει 

αποθηκευτεί. 
Συνοδευτική 

 
Στα φίλτρα επιλογής, γίνεται επιλογή των τύπων των εγγραφών τακτοποίησης που 
έχουν επιλεχθεί και κατά τον υπολογισμό του αρχείου και εκτέλεση.  

Παρατηρήσεις  

- Οι εγγραφές του έτους για το οποίο υπολογίζεται το ισοζύγιο πρέπει να είναι 

οριστικοποιημένες.  
- Στην περίπτωση όπου έχει επιλεχθεί στον υπολογισμό του ισοζυγίου να 

συμπεριληφθούν και οι προσωρινές κινήσεις, τότε θα υπάρχει διαφορά με την 

συνοδευτική διότι υπολογίζεται μόνο από οριστικοποιημένες εγγραφές.  
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2. ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ  

2.1 Βασικές ρυθμίσεις Εσόδων –Εξόδων  

Οι παράμετροι των Εσόδων Εξόδων βρίσκονται στο menu Παράμετροι –Έσοδα 
Έξοδα (παλαιό menu: Ρυθμίσεις εφαρμογής -Έσοδα/ Έξοδα -Γενικές παράμετροι). 

Στις παραμέτρους ορίζονται τα εξής:  

 
- Μορφή κωδικού: ορίζεται η μορφή των λογαριασμών.  

- Ακύρωση ενημέρωσης: πεδίο πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζεται ποια 

παραστατικά εσόδων /εξόδων θα διαγράφονται όταν εκτελείται η εργασία 
<Ακύρωση ενημέρωσης από παραστατικά (εμπορικής διαχείρισης)>.  

- Επαναλαμβανόμενη καταχώρηση παραστατικών: παράμετρος που διευκολύνει 

στην επιτάχυνση των εργασιών καταχώρησης. Εάν τεθεί «Ναι» στην 

παράμετρο, τότε σε κάθε νέα καταχώρηση παραστατικού θα εμφανίζεται 
μήνυμα για επαναλαμβανόμενες ομοειδής εγγραφές. Εάν ο χρήστης επιλέξει 

"Ναι", θα λειτουργεί ο εξής αυτοματισμός: Κατά την καταχώρηση, θα 

προτείνονται (πεδίο προς πεδίο) οι ενδείξεις της προηγούμενης καταχώρησης 

ώστε να μην χρειάζεται να τα πληκτρολογηθούν ξανά. Εξαιρούνται ο κωδικός 
παραστατικού (όπου η αριθμητική τιμή του αυξάνεται αυτόματα κατά 1) και οι 

ενδείξεις ποσών στις γραμμές. 

- Ομαδοποίηση ΜΣΚΚ: Με την ένδειξη "Ναι", πραγματοποιείται ομαδοποίηση των 

ΜΣΚΚ μιας εταιρείας (στην περίπτωση όπου χρησιμοποιούνται πολλοί).  

- Καταχώρηση μηδενικών γραμμών: Παράμετρος που καθορίζει εάν θα 
επιτρέπεται καταχώριση παραστατικών με μηδενικές αξίες γραμμής.  

 Λογαριασμοί Εσόδων / Εξόδων μηδενικού Φ.Π.Α: οι λογαριασμοί που 

θα συμπληρωθούν στις συγκεκριμένες παραμέτρους χρησιμοποιούνται κατά 

τη δημιουργία νέας εταιρείας ως default λογαριασμοί μηδενικού ΦΠΑ.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Σελίδα 31 από 44 

 

 

 

2.2 Μ.Σ.Κ.Κ.  

 

Χρησιμοποιούνται για τον εξωλογιστικό υπολογισμό των καθαρών κερδών της 

επιχείρησης βάσει των ακαθάριστων εσόδων - πωλήσεων (εμπορευμάτων, 
προϊόντων & υπηρεσιών). 

Στις Παραμέτρους –Έσοδα Έξοδα –ΜΣΚΚ(παλαιό menu: Ρυθμίσεις 
εφαρμογήςΈσοδα-ΈξοδαΜΣΚΚ), βρίσκεται ο πίνακας των ΜΣΚΚ ανά κύκλωμα 

και ποσοστό.  

 

 
 
 

Μέθοδοι Εφαρμογής (Παρακολούθησης) ΜΣΚΚ 

 

Α) Η δραστηριότητα της επιχείρησης υπάγεται σε ένα ΜΣΚΚ πωλήσεων. 
Στην περίπτωση αυτή, ο ΜΣΚΚ δηλώνεται στις παραμέτρους εσόδων / εξόδων ή   

στα σταθερά στοιχεία των λογαριασμών εσόδων-εξόδων. 

 

Β)Η δραστηριότητα της επιχείρησης υπάγεται σε περισσότερους από έναν ΜΣΚΚ 

πωλήσεων. Εάν ενεργοποιηθεί η <Ομαδοποίηση ΜΣΚΚ> στις παραμέτρους, η 
καθαρή αξία ανά γραμμή παραστατικού εσόδων – εξόδων μπορεί να επιμεριστεί σε 

περισσότερους από έναν ΜΣΚΚ (στον αντίστοιχο πίνακα που προβάλλεται ). 

Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει ότι ένας  λογαριασμός μπορεί να συσχετισθεί με 

περισσότερους από ένα ΜΣΚΚ. 
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Επιλέγοντας ομαδοποίηση ΜΣΚΚ, τότε κάθε φορά που καταχωρούνται παραστατικά 
εσόδων, θα εμφανίζεται ένας πίνακας στον οποίο θα επιμερίζεται η αξία που 

αντιστοιχεί σε κάθε ΜΣΚΚ. 

 

 
 
 

Γ) Άλλος τρόπος παρακολούθησης είναι στα στοιχεία των λογαριασμών να μην 

δηλωθούν ΜΣΚΚ αλλά να δημιουργηθούν Υποδείγματα παραστατικών εσόδων, όπου 
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ο ίδιος λογαριασμός συνδέεται με διαφορετικούς ΜΣΚΚ ανά γραμμή. Στα 

παραστατικά που χρησιμοποιούν υπόδειγμα θα προτείνεται ο λογαριασμός και ο 

ΜΣΚΚ ανά γραμμή. 

 

 

2.3 Στήλες Βιβλίων Εσόδων Εξόδων  

 
Η δημιουργία των στηλών γίνεται από Παράμετροι –Έσοδα Έξοδα –Στήλες βιβλίων 
εσόδων εξόδων (παλαιό Menu:Ρυθμίσεις εφαρμογής Βοηθητικοί πίνακες Στήλες 

βιβλίων).  
 

Στην Πρότυπη εταιρεία (παραμετροποίηση που προτείνεται από Soft1) υπάρχουν 

διαθέσιμες στήλες. Σε όλες τις υπόλοιπες εταιρείες, κατά την δημιουργία των 

λογαριασμών, μεταφέρονται και οι στήλες του εκάστοτε λογαριασμού. Υπάρχει 
ωστόσο δυνατότητα αλλαγής των στοιχείων της στήλης ανά εταιρεία. 

Η Πρότυπη εταιρεία έχει αποθηκευμένο ένα εκτεταμένο σχέδιο στηλών. Ο χρηστής 

της εφαρμογής μπορεί να εξαιρέσει στήλες αφού για κάθε στήλη ρυθμίζεται εάν θα 

προβάλλεται στην οθόνη (παράμετρος <Ενεργή>) και εάν θα εκτυπώνεται στο 

θεωρημένο Βιβλίο Εσόδων Εξόδων (παράμετρος <Εκτυπώνεται>). 
 

 
 

 

Η σημαντικότερη παράμετρος κάθε Στήλης είναι ο Τύπος της. Oι διαθέσιμοι "Τύποι" 
για χαρακτηρισμό Στηλών είναι: 

 

• Έσοδα :υποδηλώνει ότι η Στήλη συγκεντρώνει ποσά Λογαριασμών με τύπο 

"Εσόδων".  
• Έξοδα :υποδηλώνει ότι η Στήλη συγκεντρώνει ποσά Λογαριασμών με τύπο 

"Εξόδων". 
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• Ειδικών Φόρων Εσόδων :υποδηλώνει ότι η Στήλη συγκεντρώνει ποσά 

Λογαριασμών με τύπο "Ειδικών Φόρων Εσόδων". 

 

• Ειδικών Φόρων Εξόδων : υποδηλώνει ότι η Στήλη συγκεντρώνει ποσά 

Λογαριασμών με τύπο "Ειδικών Φόρων Εξόδων" 
 

• Φ.Π.Α. Εσόδων :υποδηλώνει ότι η Στήλη συγκεντρώνει ποσά Λογαριασμών με 

τύπο "ΦΠΑ Εσόδων" 

 
• Φ.Π.Α. Εξόδων :υποδηλώνει ότι η Στήλη συγκεντρώνει ποσά Λογαριασμών με 

τύπο "ΦΠΑ Εξόδων" 

Ο χαρακτηρισμός των Στηλών αναλόγως του τύπου τους είναι ταυτόσημος με τον 

χαρακτηρισμό των Λογαριασμών οι οποίοι επίσης χαρακτηρίζονται αναλόγως του 
τύπου τους, βάσει του ιδίου πίνακα χαρακτηρισμών. 

Εάν επιθυμεί ο χειριστής μπορεί να προσθέσει στήλες με τον εξής τρόπο: 

Επιλέγει την πρώτη κενή γραμμή του πίνακα και συμπληρώνει τον κωδικό, την 

περιγραφή, το μήκος και τη θέση εκτύπωσης. Επιλέγοντας <Καταχώρηση>, οι νέες 

στήλες αποθηκεύονται. 

2.4 Καθημερινές εργασίες  

2.4.1 Εγγραφές Εσόδων Εξόδων  

Από το menu: Έσοδα / Έξοδα  Παραστατικά εσόδων /εξόδων Επιλέγοντας «Νέα 

εγγραφή», εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου όπου εφόσον έχει οριστεί στις 
παραμέτρους εμφανίζει μήνυμα για επαναλαμβανόμενες ομοειδείς εγγραφές. 

Επιλέγοντας Ναι, τότε μετά από κάθε καταχώρηση παραστατικού εσόδου, οι γραμμές 

του παραστατικού θα παραμένουν συμπληρωμένες με μηδενισμένα τα πεδία των 

αριθμών και έτοιμα για την επόμενη καταχώρηση. Η συγκεκριμένη λειτουργία 

επιτρέπει την επιτάχυνση της διαδικασίας καταχώρησης ομοειδών παραστατικών. 
 

 
 

 

2.4.2 Επιμερισμός των εσόδων και παρακολούθηση των ΜΣΚΚ 

Εάν η επιχείρηση υπάγεται σε παραπάνω του ενός ΜΣΚΚ δεν χρειάζεται να τους 

παρακολουθεί σε ξεχωριστό λογαριασμό. Απλά, ρυθμίζοντας ομαδοποίηση ΜΣΚΚ, 
κάθε φορά που ο χρήστης θα καταχωρεί μια εγγραφή εσόδων, τη στιγμή της 

καταχώρησης της αξίας στη γραμμή, προβάλλεται πίνακας στον οποίο επιμερίζει την 

καθαρή αξία στον ανάλογο ΜΣΚΚ 
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Επιμερίζοντας την καθαρή αξία, ενημερώνεται ο ανάλογος ΜΣΚΚ και καταχωρείται η 

εγγραφή. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Σημείωση:  Όταν εισάγονται εγγραφές με παραστατικά που στο τύπο τους έχει 
δηλωθεί ότι είναι παραστατικά λιανικής, τότε ο πίνακας επιμερισμού αξίας κατά 

ΜΣΚΚ περιλαμβάνει και τη στήλη της μικτής αξίας. Ο κέρσορας κατευθύνεται 

αυτόματα στη στήλη της μικτής αξίας όπου ο χρήστης μπορεί να καταχωρεί τη μικτή 

αξία. 
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2.5 Περιοδικές εργασίες  

2.5.1 Τύποι παραστατικών εσόδων εξόδων 

Ο σχεδιασμός των τύπων παραστατικών γίνεται από το menu Παράμετροι –Έσοδα 
Έξοδα –Παραστατικά εσόδων /εξόδων –Τύποι (παλαιό menu: Ρυθμίσεις 
εφαρμογής Έσοδα / Έξοδα Παραστατικά εσόδων Τύποι) 

 
Στον τύπο του παραστατικού ορίζεται η κίνηση του συναλλασσόμενου εφόσον δεν 

υπάρχει σύνδεση με εμπορική διαχείριση (η εταιρεία χειρίζεται μόνο το κύκλωμα 

των εσόδων –εξόδων). 

 
 

 

2.5.2 Περιοδική & Εκκαθαριστή δήλωση ΦΠΑ  

Παραμετροποίηση εφαρμογής για τον Υπολογισμό των Εντύπων  
 Στους λογαριασμούς αγορών που αφορούν ενδοκοινοτικές αγορές θα πρέπει 

να έχει  συνδεθεί ένας λογαριασμός με μηδενικό Φ.Π.Α. 

 Εάν ο χειριστής επιθυμεί να ενημερώνονται αυτόματα οι πληροφοριακοί 
κωδικοί του πίνακα Θ του εντύπου Φ1, τότε θα πρέπει να συνδέσει τους 

κωδικούς μεταβλητών που θέλει να ενημερώνονται με τους αντίστοιχους 

λογαριασμούς Εσόδων-Εξόδων στο πεδίο <Εκκαθαριστική> στα στοιχεία των 

λογαριασμών. Ειδικά, για τον κωδικό 907 θα πρέπει να τον συνδέσει μόνο με 

τους λογαριασμούς χονδρικών πωλήσεων, δηλαδή ο υπολογισμός γίνεται 
τεκμαρτά, πχ. στο λογαριασμό 700019 που είναι συνδεδεμένος με τη 

μεταβλητή 603 θα προστεθεί και ο κωδικός 907. 

 Η εφαρμογή χρησιμοποιεί το ίδιο αρχείο λογαριασμών τόσο στα Β’ 

Κατηγορίας Βιβλία όσο και στα Α’ Κατηγορίας.  Στο πεδίο περιοδική ο 
χειριστής μπορεί να θέσει κωδικούς περιοδικής Φ2 ταυτόχρονα με τους 

κωδικούς περιοδικής Φ3. 

 

 
 

 

 

 
Υπολογισμός και εκτύπωση Εντύπων ΦΠΑ 
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Στην εργασία Έσοδα-Έξοδα –Έντυπα -Περιοδική ΦΠΑ Φ2 , με «νέα εγγραφή» 

προβάλλεται η οθόνη του εντύπου της περιοδικής δήλωσης όπου θα πρέπει να 

συμπληρωθεί περιγραφή και Ημερομηνία υποβολής 

 
 

Επιλέγοντας <Υπολογισμός>, προβάλλεται το παράθυρο με τις ερωτήσεις 
υπολογισμού.  

 
 

- Τρίμηνο: επιλέγεται το τρίμηνο υποβολής της δήλωσης.  

- Τύπος δήλωσης: Επιλέγεται ο τύπος δήλωσης (κανονική /τροποποιητική). 
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- Πραγμ.Ενδοκοινοτικές συναλλαγές: επιλέγεται "Ναι", εάν υπάρχουν 

ενδοκοινοτικές συναλλαγές. 

- Πρ.Πιστ.Υπ.(401): καταχωρείται το προηγούμενο πιστωτικό υπόλοιπο, εάν 

υπάρχει.  

- Χρ.Υπ.Αρχ.Δηλ.(403): Καταχωρείται το χρεωστικό υπόλοιπο της αρχικής 
δήλωσης.  

- Ποσοστό ProRata(%): καταχωρείται το ΦΠΑ εισροών που πρέπει να μειωθεί 

βάσει prorata.  

- Ποσό για έκπτωση (502): Μεταφέρει το πιστωτικό υπόλοιπο στην κυψέλη 502 
του εντύπου.  

- Έκτακτο Χρεωστικό Υπολ.(511): μεταφέρει το χρεωστικό υπόλοιπο στην 

κυψέλη 511 του εντύπου.  

- Ποσοστό Προσαύξ.: καταχωρείται το ποσοστό προσαύξησης.  
 

Επιλέγοντας <Αποδοχή>, το έντυπο υπολογίζεται και συμπληρώνεται αυτόματα. 

Αντίστοιχα με <Καταχώρηση> γίνεται η αποθήκευση του εντύπου.  

 

Το σύστημα επιτρέπει στο χειριστή να επέμβει και να διορθώσει κελιά του έντυπου 
χειρόγραφα εκ των υστέρων. 

 

 

 

2.5.3 Υπολογισμός και εκτύπωση εντύπου Ε3 

Στην εργασία Έσοδα-Έξοδα –Έντυπα –Δήλωση εισοδήματος Ε3 , με «νέα εγγραφή» 

προβάλλεται η οθόνη του εντύπου της όπου θα πρέπει να συμπληρωθεί περιγραφή 

και Ημερομηνία υποβολής. 

 

Επιλέγοντας <Υπολογισμός>, προβάλλεται το παράθυρο με τις ερωτήσεις 

υπολογισμού.  
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- Τεκμαρτά Απογραφή Λήξης (μόνο για Β’ Κατηγορία): αφορά τη συμπλήρωση 

του πίνακα ΣΤ’ –υποπίνακα β.  

o <Ναι>: οι κωδικοί 257-271 συμπληρώνονται αυτόματα με το 

άθροισμα των κωδικών 231-247+232-248 ανά γραμμή 
προσαυξημένου κατά 10%. 

o <Όχι>:  

 1). 1ο έτος υπολογισμού: οι κωδικοί απογραφών έναρξης και 

λήξης συμπληρώνονται από το χειριστή.  
 2). Σε κάθε επόμενο έτος: οι κωδικοί απογραφών έναρξης του 

έτους θα συμπληρώνονται αυτόματα από τους κωδικούς 

απογραφών λήξης του προηγούμενου έτους.  

- Τύπος Δήλωσης: επιλέγεται ο τύπος δήλωσης που πρόκειται να υπολογιστεί: 

Κανονική ή Τροποποιητική.  
- Περαίωση: Αφορά τη συμπλήρωση του πίνακα Ι 

o <Ναι>: εφόσον η εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις για περαίωση 

χωρίς έλεγχο.  

o <Όχι>: για να μη συμπληρωθούν οι κωδικοί του πίνακα Ι.  
- Μ.Ο ΜΣΚΚ Εμπ-Μετ.(πεδίο 128%), Μ.Ο ΜΣΚΚ Παρ.Υπηρ.(Πεδίο 133%), Μ.Ο 

ΜΣΚΚ Ελ.Επαγγ.(πεδίο 138%): Εισάγεται το ποσοστό ή μέσο ΜΣΚΚ που 

εφαρμόζεται ανά κλάδο /δραστηριότητα της επιχείρησης. Οι συντελεστές που 

συμπληρώνονται στα συγκεκριμένα πεδία εμφανίζονται αντίστοιχα στους 
κωδικούς 128,133 και 138 του πίνακα Ι.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Συμπλήρωση στοιχείων εντύπου 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ Α': Στοιχεία φορολογούμενου 

Συμπληρώνονται αυτόματα με βάση τα στοιχεία εταιρείας. Τα στοιχεία συζύγου 

συμπληρώνονται εφόσον έχουν καταχωρηθεί στα στοιχεία εταιρείας (σελίδα 

<Στοιχεία προσώπων> - Μελών / Συζύγων). 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Β': Στοιχεία ΚΒΣ εκδοθέντα στη χρήση 

Εισάγονται από το χειριστή με βάση τα εκδοθέντα στοιχεία. 

 
 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ': Λοιπά Στοιχεία Επιχείρησης 

Συμπληρώνονται ελεύθερα κατά περίπτωση 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ': Στοιχεία Δηλούντος και Υπευθύνου για τη συμπλήρωση 
του εντύπου και τη λογιστική παρακολούθηση της επιχείρησης 

Εάν η εταιρεία είναι φυσικό πρόσωπο ενημερώνεται με τα στοιχεία της εταιρείας 

- σε οποιαδήποτε άλλη μορφή ενημερώνεται με τα στοιχεία του νόμιμου 

εκπροσώπου 

 
 ΠΙΝΑΚΑΣ Ε': Στοιχεία για ενοίκια που καταβλήθηκαν και επιδοτήσεις 

που εισπράχθηκαν 

Διαμορφώνονται κατά περίπτωση και συμπληρώνονται από το χειριστή  

 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ': Επιχειρήσεις - Ελεύθεροι επαγγελματίες με βιβλία Α', 

Β' κατηγορίας 

α) Υπολογίζονται αυτόματα από την εφαρμογή 

β) Υπολογίζονται αυτόματα από την εφαρμογή ανάλογα με την κατηγορία 

βιβλίων της εταιρείας και τη ρύθμιση της παραμέτρου <Τεκμαρτά> στις 

ερωτήσεις υπολογισμού (βλέπε παραπάνω) 

γ) Ενημερώνονται αυτόματα βάσει της σύνδεσης κωδικών εντύπου με τους 

λογαριασμούς 

δ) Ενημερώνονται αυτόματα βάσει της σύνδεσης κωδικών εντύπου με τους 

λογαριασμούς (στη συνδεσμολογία των λογαριασμών εξόδων θα πρέπει να 

συμπληρώσετε μόνο τους κωδικούς της εμπορίας και ο επιμερισμός των 
δαπανών στους αντίστοιχους κωδικούς θα γίνει αυτόματα βάσει εσόδων) 

ε) Ενημερώνονται αυτόματα βάσει της σύνδεσης κωδικών εντύπου με τους 
λογαριασμούς 

στ) Ενημερώνονται αυτόματα  

ζ) Ενημερώνονται αυτόματα βάσει της σύνδεσης κωδικών εντύπου με τους 

λογαριασμούς 

η) Ενημερώνεται με το σύνολο των αποτελεσμάτων 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ': Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών επιχειρήσεων με 

βιβλία Α ή Β κατηγορίας και ελευθέρων Επαγγελματιών 
Διαμορφώνεται κατά περίπτωση 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Ακαθάριστα έσοδα & καθαρά κέρδη με βάση το ΑΡΘ.15 

ω.3296/04 για περαίωση χωρίς έλεγχο  

Ενημερώνεται αυτόματα με βάση τις τιμές των παραμέτρων στις ερωτήσεις 
υπολογισμών (βλέπε παραπάνω) 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ', ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΒ', ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΓ', ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕ', ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΙΣΤ', ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΖ', ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΗ' 
Συμπληρώνονται ελεύθερα κατά περίπτωση εφόσον συντρέχουν λόγοι 

συμπλήρωσής τους. 
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2.6 Θεωρημένες καταστάσεις  

2.6.1 Βιβλίο Εσόδων Εξόδων  

Tο Βιβλίο Εσόδων Εξόδων βρίσκεται στο menu Έσοδα-ΈξοδαΘεωρημένες 

Εκτυπώσεις  

 
 
Στα φίλτρα ο χειριστής συμπληρώνει το ημερολογιακό διάστημα και καθορίζει εάν η 

εκτύπωση θα γίνει σε θεωρημένο έντυπο ή όχι, ρυθμίζοντας την παράμετρο 

<Θεωρημένη εκτύπωση: Ναι> 
 

 

Από την εκτύπωση μπορούν να εξαιρεθούν οι στήλες που δεν κινήθηκαν στην 

περίοδο επιλέγοντας "Ναι" στην αντίστοιχη παράμετρο.  

 
 

Η επιλογή   <Εκτύπωση μόνο ομάδων: Ναι>, εμφανίζει τα σύνολα κάθε στήλης για 

τη χρονική περίοδο που έχει οριστεί. 

 
Μόλις η εκτύπωση εκτελεστεί, η εφαρμογή κλειδώνει αυτόματα τις ημερομηνίες 

(περίοδο) για τις οποίες ο χρήστης έλαβε τη θεωρημένη εκτύπωση. 

Παρατηρήσεις 

Ειδικά για τα Α' κατηγορίας βιβλία ισχύουν τα παρακάτω: 

 Το σύνολο αγορών ισούται με το κόστος πωληθέντων (251=552) 

 Δεν υπάρχουν απογραφές 
 Οι κωδικοί πωλήσεων δεν υπολογίζονται αλλά προκύπτουν τεκμαρτά από 

τις αγορές 

 Θα πρέπει ο ΜΣΚΚ αγορών να έχει δηλωθεί ανά λογαριασμό αγορών 

 Ο κωδικός 302 στον υποπίνακα στ του ΠΙΝΑΚΑ ΣΤ αντιστοιχεί στον 
κωδικό ΜΣΚΚ αγορών και αντίστοιχα ο κωδικός 359 αφορά το συντελεστή 

κέρδους αγορών. 
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2.6.2 Μηνιαία κατάσταση Εσόδων /Εξόδων  

Η Μηνιαία κατάσταση εσόδων εξόδων βρίσκεται στο menu Έσοδα-
ΈξοδαΘεωρημένες Εκτυπώσεις 

 
 
Στα φίλτρα ο χρήστης συμπληρώνει την περίοδο και καθορίζει εάν η εκτύπωση θα 
γίνει σε θεωρημένο έντυπο ή όχι, ρυθμίζοντας την παράμετρο <Θεωρημένη 

εκτύπωση>.Από την εκτύπωση μπορούν να εξαιρεθούν οι στήλες που δεν κινήθηκαν 

στην περίοδο με την αντίστοιχη παράμετρο 

Μόλις η εκτύπωση εκτελεστεί, η εφαρμογή κλειδώνει αυτόματα τις ημερομηνίες 

(περίοδο) για τις οποίες ο χρήστης έλαβε τη θεωρημένη εκτύπωση. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

2.7 Εκτυπώσεις Ελέγχου. 

 

2.7.1 ΦΠΑ ανά λογαριασμό Φόρων  
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Στην εκτύπωση πραγματοποιείται ανάλυση ΦΠΑ ανά λογαριασμό για τον έλεγχο και 

την συμφωνία της περιοδικής δήλωσης. 
 

Με την επιλογή του φίλτρου <Από μεταφορά υπόλοιπα: Ναι>, εμφανίζονται και τα 

υπόλοιπα των συνόλων πριν την επιλεγμένη περίοδο.  

2.7.2 Εκκαθαριστική ΦΠΑ 

 
Στην εκτύπωση πραγματοποιείται ανάλυση ανά τύπο παραστατικού και  Φ.Π.Α.  

 

2.7.3 Κατάσταση Ελέγχου Εσόδων Εξόδων  

 
Με την εκτύπωση αποτυπώνονται ανά ημερολογιακό διάστημα οι κινήσεις των 
λογαριασμών.  
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2.7.4 Αναλυτική κατάσταση κερδών 

 
Αναλυτική κατάσταση κερδών της αντίστοιχης περιόδου ανά κινούμενο λογαριασμό 

 
 

 

2.7.5 Ανάλυση ανά συντελεστή ΦΠΑ 

 
Πραγματοποιείται ανάλυση των κινήσεων ανά λογαριασμό Φ.Π.Α. Χρησιμοποιείται 
ώστε να τυπώνεται και να επισυνάπτεται μαζί με την θεωρημένη εκτύπωση.   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


