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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

SEPHORA  AEE 

  Συγκεκριμένα η εταιρεία που στηρίξαμε την εργασία μας 

είναι η SEPHORA  AEE (υποκατάστημα Νεας Μάκρης) η οποία 

ως  κύρια  δραστηριότητα  το  λιανικό  εμπόριο  καλλυντικών  ει‐  

δών .Πρόκειται για μια μεγάλη εταιρεία με κύρος και αξιοπρέ‐ 

‐πεια προς τον καταναλωτή και πάνω από όλα προς τον εργα‐ ‐

‐ζόμενο.Η εταιρεία μας εδρεύει στον Άλιμο όπου εκεί βρίσκε‐  

‐ται  το  κεντρικό  λογιστήριο.Σημειώνεται  ότι  το  joint  venture 

του ομίλου Μαρινόπουλου με τη Sephora, εταιρεία που ανήκει 

στον  γαλλικό  πολυεθνικό  κολοσσό  LVMH,  ξεκίνησε  το  2001, 

βασισμένο  στο  υπάρχον  δίκτυο  των  Beauty  shop,  τα  οποία 

σταδιακά  μετατράπηκαν  σε  καταστήματα  Sephora.  Η 

συνεργασία  των  δύο  μερών  αφορούσε  αφενός  την  ελληνική 

αγορά  και  αφετέρου  τις  γειτονικές  αγορές  της  ΝΑ.  Ευρώπης 

(Ρουμανία,Βουλγαρίας  και  Σερβίας).Σήμερα  το  δίκτυο 

καταστημάτων  Sephora  ανέρχεται  σε  περίπου  30  σημεία 

πανελλαδικά  και  σε  20  σημεία  στις  γειτονικές  αγορές.  Στην 

παραχώρηση  του  μεριδίου  50%  που  κατείχε  στην  αλυσίδα 

Sephora  προχώρησε  μέσα στο  Καλοκαίρι  ο  όμιλος 

Μαρινόπουλου. Ειδικότερα  στην  απόφαση  της  Επιτροπής 

Ανταγωνισμού  σχετικά  με  την  απόκτηση  αποκλειστικού 

ελέγχου  της  επιχείρησης «Καρφούρ−Μαρινόπουλος»  από  τον 

όμιλο  εταιρειών  Μαρινόπουλος  που  δημοσιεύθηκε  στο  ΦΕΚ 

στις  4  Σεπτεμβρίου  αναφέρεται  μεταξύ  των  άλλων  ότι  η 

“Marinopoulos  Holding  Sarl  είχε  συμφωνήσει  να  πωλήσει  τη 

συμμετοχή της ύψους 50% στο μετοχικό κεφάλαιο της Sephora 

Μαρινόπουλος  Α.Ε.  στη  Sephora  S.A”. Επίσης  αναφέρεται  ότι 

στις 25 Μαΐου του 2012, η εταιρεία Sephora γνωστοποίησε στη 
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Γενική  Διεύθυνση  Ανταγωνισμού,  την  απόκτηση  του 

αποκλειστικού ελέγχου  (μεταβολή από κοινό σε αποκλειστικό 

έλεγχο)  της  εταιρείας  Sephora  Μαρινόπουλος  από  την 

εταιρεία  SEPHORA  S.A.Σημειώνεται  ότι  η  εν  λόγω 

συγκέντρωση εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμου στις 

6 Ιουλίου του 2012 (αριθ. απόφασης 543/VII. Στη συνέχεια της 

εργασίας  μας  θα  προσπαθήσουμε  με  τον  καλύτερο  δυνατό 

τρόπο  να  σας  δώσουμε  να  καταλάβετε  την  λογιστική 

οργάνωση  μιας μεγάλης εταιρείας σαν της δικιά μας.   

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 8 of 112 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εξέλιξη της πληροφορικής και οι πολύμορφες εφαρμογές της 

στην λογιστική κάνουν καταναγκαστική την χρήση του Η/Υ για 

όλες σχεδόν τις δραστηριότητες ενός λοστηρίου.Στην σημερινή 

εποχή  όλα  τα  λογιστήρια  είναι  μηχανογραφημένα  τηρούν 

δηλαδή  τα  βιβλία  τους  μηχανογραφικά  με  την  βοήθεια 

διαφόρων  λογιστικών  προγραμμάτων.Τα  προγράμματα  τα 

οποία  καλύπτουν  τις  ανάγκες  του  λογιστηρίου  ονομάζονται 

προγράμματα εμπορικής και  λογιστικής διαχείρισης.Επίσης οι 

συνεχείς αλλαγές των οικονομικών δεδομένων επιβάλλουν την 

συνεχή  επαγρύπνηση  των  λογιστών  στις  οικονομικές 

εξελίξεις.Για  αυτό  θα  λέγαμε  οτι  το  επάγγελμα  του  λογιστή 

απαιτεί  μεγάλη  ικανότητα  ερμηνείας  και  υπομονής  για  να 

μπορείς  να  ανταποκριθείς  στις  εξελίξεις.Καταλαβαίνουμε 

λοιπόν  μετά  απο  όλα  αυτά  την  εξέλιξη  της  ζώης  και  την 

ραγδαία αναπτυξή της  πληροφορικής πόσο σημαντική είναι η 

οργάνωση  του  λογιστηρίου  μιας  επιχείρησης.Με  σωστή 

οργάνωση  όλα  είναι  δυνατά  από  το  πιο    απλό  μέχρι  το  πιο 

δύσκολο.Με  την  σωστή  οργάνωση  μπορούμε  να  επιτύχουμε 

και  τον  πιο  δύσκολο  στόχο  που  έχουμε,  πόσο  μάλιστα  να 

μπορέσει να λειτουργήσει σωστά η εταιρεία και το λογιστηριό 

της.Μιλώντας  για  οργάνωση  λογιστηρίου  εννοούμε  τάξη 

,ακρίβεια,  λεπτομέρεια,υπευθυνότητα,συνεργασία  και 

καταμερισμός  της  εργασίας  σύμφωνα  πάντα  με  τις 

δυνατότητες του κάθε εργαζομένου.Και το δικό μας λογιστήριο 

ανήκει  στα  σύγχρονα  λογιστήρια  τα  οποία  σαφώς  και  ειναι 

μηχανογραφημένες όλες οι εργασίες του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Η 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Η/Υ. 
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1.1 Η/Υ 
Ένα  από  τα  πιο  σημαντικά  χαρακτηριστικά  του  20ου  αιώνα 

είναι αναμφισβήτητα η εμφάνιση και η τεράστια ανάπτυξη των 

ηλεκτρονικών  υπολογιστών.  Σήμερα  υπάρχουν  εκατομμύρια 

υπολογιστές  σε  όλο  τον  κόσμο  παρόλο  που  έχουν  περάσει 

τόσα  χρόνια από την ημέρα που βγήκε στο εμπόριο ο πρώτος 

ηλεκτρονικός  υπολογιστής  (1951).  Από  την  ημέρα  αυτή  έχει 

αναπτυχθεί  μια  τεράστια  βιομηχανία  υπολογιστών,  η  οποία 

μπορεί  πλέον  να  συναγωνισθεί  αυτή  των  αυτοκινήτων.  Οι 

επιπτώσεις αυτού του φαινόμενου στον οικονομικό, κοινωνικό 

και  πολιτικό  τομέα  είναι  σημαντικές  και  αποτελούν 

αντικείμενο πολλών ερευνών στις μέρες μας. Οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές  διευκόλυναν  πάρα  πολύ  τη  ζωή  μας  και  αυτό 

αποδεικνύεται  επί  καθημερινής  βάσεως.  Καταρχάς  χωρίς  τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

το  διαδίκτυο,  το  οποίο  στις  μέρες  μας  είναι  πολύ  σημαντικό 

για  τον  κάθε  άνθρωπο.  Μέσω  του  διαδικτύου  και  κατ' 

επέκταση  του  υπολογιστή  μπορούμε  να  ενημερωθούμε,  να 

αντλήσουμε πληροφορίες για τις εργασίες μας, να διαβάσουμε 

ότι  μας  ενδιαφέρει.  Επιπλέον  ο  καθένας  μπορεί  να 

πληκτρολογήσει στην "Word" ένα κείμενο το οποίο χρειάζεται 

είτε  αυτός  είναι  φοιτητής,  είτε  μαθητής,  είτε  εργαζόμενος. 

Επίσης  έχουμε  τη  δυνατότητα  μέσω  του  ηλεκτρονικού 

υπολογιστή  να  επικοινωνούμε  με  άτομα  που  βρίσκονται 

μακριά από εμάς(  εντός ή  εκτός Κύπρου.Ο υπολογιστής είναι 

και ένα μέσο ψυχαγωγίας κυρίως για τα παιδιά αφού μπορούν 

να  διασκεδάζουν  με  τα  πολλά  ηλεκτρονικά  παιχνίδια  που 

υπάρχουν. ). Επίσης είναι ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία για 

τον σύγχρονο λογιστή ο οποίος μπορεί με την βοηθειά του να 

πραγματοποιήσει  πάρα  πολλές  εργασίες  στο      
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μηχανογραφημένο  λογιστήριο  του.Εν  κατακλείδι 

συμπεραίνουμε  πως  είναι  ηλίου  φαεινότερο  ότι  ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής έχει επιδράσει πολύ θετικά στη ζωή 

και  την  καθημερινότητά  μας,  ωστόσο  οφείλουμε  να 

αποφύγουμε την αλόγιστη χρήση του, καθώς ενδέχεται να μας 

επηρεάσει και αρνητικά. 

 

1.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Η/Υ 

Τα πλεονεκτήματα του Η/Υ είναι τα εξής: 

1)με  την  βοήθεια  του  έχουμε  αποφύγει  τις  χρονοβόρες 

καθυστερήσεις  που  μας  πρόσφερε  το  χειρόγραφο 

σύστημα,τώρα πλέον όλες οι λογιστικές εργασίες εκτελούνται 

πάρα πολύ γρήγορα 

2)συνήθως  τα  αποτελέσματα  είναι  ακριβή  και  οποιοδήποτε 

λάθος μπορεί να ωφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα. 

3)όλες οι λογιστικές εργασίες εκτελούνται αυτόματα. 

4)έχουμε εξοικονόμηση χρόνου 

5)έχουμε  την  δυνατότητα  να  αποθηκεύουμε  μεγάλο  όγκο 

στοιχείων με την βοήθεια των μαγνητικών μέσων 

6)σε  περίπτωση  λάθους  ο  λογιστής  μπορεί  πολύ  εύκολα  να 

διορθώσει το λάθος του χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. 
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1.3 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Η/Υ 

Πέραν  από  τα  πλεονεκτήματα  που αναφέραμε  καλό  θα  ήταν 

να αναφερθούμε και στα μειονεκτήματα του Η/Υ. 

1)λόγω τις πολυπλοκότητας που παρουσιάζουν τα μηχανήματα 

υπάρχει μια συνεχή εξάρτηση από τους προγραμματιστές. 

2)έχουμε μεγάλη εξάρτηση από την ηλεκτρική ενέργεια και σε 

περιπτώσεις  διακοπής υπάρχει  ο  κίνδυνός  να  χαθούν όλες οι 

ενέργειες μας γι αυτό ο λογιστής θα πρέπει να έχει προβλέψει 

την δημιουργία αντιγράφων (back up). 

3)υπάρχει  μεγάλη  καθυστέρηση  μέχρι  να  προσαρμοστούν  οι 

χρήστες στην λειτουργία και στην φιλοσοφία του συστήματος. 
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1.4 Τρόποι επιλογής του λογιστικού 

προγράμματος 

Όσο  η  ανθρώπινη  κοινωνία  εξελλίσεται  τόσο  αυξάνονται  οι 

ανάγκες για συστηματική και ταχύτατη πληροφόρηση από την 

μια  και  για  την  καλύτερη επεξεργασία πληροφοριών από  την 

άλλη.Εξαιτίας αυτής της κατάστασης θέλοντας ο άνθρωπος να 

κάνει  ευκολότερη  την  ζωή  του  έχει  ανακαλύψει  άπειρα 

λογιστικά  πακέτα  που  έχουν  ως  σκοπό  την  διευκόλυνση  και 

την  καλύτερη  οργάνωση,  της  εργασίας  του  λογιστή.Πριν  από 

την  επιλογή  οποιουδήποτε  προγράμματος  θα  πρέπει  να 

λάβουμε υπόψην μας  κάποια σοβαρά κριτήρια.Ένα λογιστικό 

πρόγραμμα θα πρέπει να μας παρέχει τις εξής διευκολύνσεις: 

α) το πρόγραμμα μας θα πρέπει να ανταποκρίνεται σ όλες 

τις λογιστικές λειτουργίες που απαιτούνται για μια εταιρεία. 

β)με την βοήθεια του προγ/τος να έχουμε όσον το δυνατό την 

καλύτερη κατανομή της εργασίας. 

γ)είναι  πάρα  πολύ  σημαντικό  στο  πρόγραμμα  να  μπορούν  να 

αποθηκεύουν περισσότεροι από ένας χρήστες. 

δ)είναι καλό να υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες για την διευκόλυνση 

του χρήστη. Πχ (  αριθμομηχανή,επεξηγηματικές  οθόνες) 

ε)το πρόγραμμα από την μια  να  ανταποκρίνεται σ όλες τις απαιτήσεις 

της εταιρείας αλλά να ειναι οικείο στο χρήστη, 

να μην απαιτείται αρκετός καιρός εξοικείωσης ακόμα  και   για έναν μη 

έμπειρο λογιστή. 

ζ)να υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης   και   εκτύπωσης καταστάσεων 

κάθε είδους. 
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η)να  μπορεί  να  δίνει  οικονομικές  αναφορές  να  δημιουργεί 

συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων. 

θ)όλες οι λογιστικές  εργασίες να  εκτελούνται  σύμφωνα  με   το ΕΓΛΣ 

και το KΦΑΣ. 

ι)να  έχουμε  την  δυνατότητα  αλλαγής  και  μετατροπής  κάποιων 

στοιχείων χωρίς να απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες. 

κ)να  μπορεί  να  εκτελεί  πολλές  λογιστικές  εργασίες  με  τον  ίδιο 

μηχανολογικό εξοπλισμό. 

λ)και ένα τελευταίο και πάρα πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει 

μια σωστή συνεργασία ανάμεσα σε πωλητή και εταιρεία. 

Κλείνοντας  θα  λέγαμε  ότι  το  λογιστικό  πρόγραμμα  που  θα 

επιλεξει  η  εταιρεία  θα  πρέπει  να  αποτελεί  ένα  χρήσιμο 

εργαλείο  με  το  οποίο  θα  επεξεργάζεται,  θα  επιλέγει  και  θα 

εμφανίζει πληροφοριες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ  

SEPHORA AEE 
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2.1ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Πρόκειται για τα διάφορα έγγραφα που έχει η επιχείρηση και 

με  τα  οποία  δικαιολογεί  κάθε  της  συναλλαγή.Μπορούμε  να 

πούμε  ότι  είναι  τα  δικαιολογητικά  των  λογιστικών  εγγραφών 

και  οι  καταστάσεις  που  υποβάλλονται  στη  φορολογική 

αρχή.Τα  δικαιολογητικά  έγγραφα  μπορούμε  να  τα 

συναντήσουμε  και  με  άλλες  δύο  ονομασίες  όπως 

δικαιολογητικά  στοιχεία  ή  παραστατικά.Βασική  αρχή  της 

λογιστικής  επιστήμης  ειναι  η  αξιοπιστία  των  λογιστικών 

εγγραφων. 

 

 

2.2ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Το  λογιστήριο  κάθε  επιχείρησης  θα  πρέπει  να  αποφασίσει 

ποια δικαιολογητικά στοιχεία θα  εκδίδει η  εκαστοτε  εταιρεία 

και φυσικά ποιές πληροφορίες θα περιέχουν. Οι βασικές αρχές 

πάνω  στις  οποίες  πρέπει  να  στηρίζεται    ένα  δικαιολογητικό 

στοιχείο είναι: 

 1)πάντα  θα  πρέπει  να  αναγράφεται  ο  τίτλος  του 

παραστατικού  και  να  εκδίδεται  σε  περισσότερα 

αντίγραφα.(συνήθως είναι τριφυλλα το άσπρο είναι αυτό που 

δίνουμε,  το  κίτρινο  είναι  για  το  λογιστήριο  και  το  το  ρόζ 

αποτελεί το σώμα και μένει πάντα πάνω στο μπλόκ). 
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2)πάντα  θα  πρέπει  να  γράφουμε  τα  στοιχεία  του  εκδότη 

αναλυτικά και τα στοιχεία του παραλήπτη. 

3)το  λογιστικό  γεγονός  πρέπει  να  καταγράφεται  με 

πληρότητα,σαφήνεια και μεγάλη ακρίβεια 

4)να  μπορούμε  να  το  συσχετίσουμε  με  άλλο  δικαιολογητικό 

στοιχείο. 

Είναι  άξιο  να  σημειωθεί  οτι  πρίν  καταχωρήσουμε  το 

δικαιολογητικό  έγγραφο  είναι  σημαντικό  να  ορίσουμε  τους 

λογαριασμούς  που  θα  χρησιμοποιήσουμε  συμφωνά  με  το 

λογιστικό  σύστημα  της  εταρείας.Οι  έλεγχοι  που  θα  κάνουμε 

είναι οι εξής: 

1)ΤΥΠΙΚΟΣ:Ελέγχουμε  αν  το  δικαιολογητικό  είναι  κατάλληλο 

για την λογιστική περίπτωση που έχουμε να  αντιμετωπίσουμε 

και  φυσικά  αν  υπάρχουν  οι  απαραίτητες  υπογραφές  και 

μονογραφές. 

2)ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ:Ελέγχουμε  αν  το  λογιστικό  γεγονός  που 

πραγματοποιήθηκε  αν  είναι  σωστά  καταγεγραμμένες  οι 

ποσότητες και οι τιμές. 

3)ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ:Ελέγχουμε  αν  έχουν  γίνει  σωστά  οι  πράξεις 

του αριθμητικού εγγράφου. 
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2.3ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

Για  να  μπορέσουμε  να  προχωρήσουμε  στη  καταχώρηση  θα 

πρέπει να συλλέξουμε όλα τα παραστατικά  να γίνει η διαλογή 

η  ταξινόμηση  και    τέλος  η  ομαδοποίηση.Θα  πρέπει  να 

τονίσουμε ότι η καταχώρηση μπορεί να γίνει πολυ εύκολα αν 

έχουμε  τηρήση  τις  βασικές  αρχές.Στην  περίπτωση  που 

καταχωρούμε το δικαιολογητικό έγγραφο στα λογιστικά βιβλία 

θα  πρέπει  να  βάλουμε  μια  σφραγίδα  η  οποία  θα  έχει  την 

ένδειξη  της  καταχώρησης,ημερομηνία  το αύξοντα αριθμό  της 

ημερολογιακής εγγραφής. 

Μετά  τα  δικαιολογητικά  έγγραφα  θα  πρέπει  να  τα 

τοποθετήσουμε  σε  ασφαλές  σημείο,να  ερχειοθετηθούν  σε 

κλασσέρ κατά: 

1)αλφαβητική σειρά   ή 

2)κατά θέμα,ομάδες   ή 

3)κατά χρονολογική σειρά έκδοσης ή λήψης. 

Φυσικά εκτός από τα κλασέρ που θα κρατάμε αρχειοθετημένα 

τα  δικιολογητικά  έγγραφα  καλό  θα  ήταν  να  φυλάσσονται  σε 

δισκέτες μέσα από την καθημερινή διαδικασία του back‐up και 

θα μπορούμε ότι ώρα θέλουμε  να ανασύρουμε οποιαδήποτε 

πληροφορία. 

Τα  έγγραφα  φυλάσσονται  για  χρονικό  διάστημα  6  χρόνων 

σύμφωνα  με  τον  ΚΒΣ.Εύλογο  θα  ήταν  αφού  περάσουν  τα  6 

Formatted: Greek (Greece)
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χρόνια και πρίν  καταστραφούν να κρατηθούν σ’  ένα αδρανές 

σημείο  για  λίγο  χρονικό  διάστημα  και  έπειτα  να 

καταστραφούν. 

 

2.4 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 

1)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ‐ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Το τιμολόγιο εκδίδεται από την εταιρεία με σκοπό την πώληση 

αγαθών σε τρίτους.Κυρίως το τιμολόγιο εκδίδεται σε εμπόρους 

οι οποίοι θέλουν να το χρησιμοποιήσουν στα εξοδά τους αλλά 

να  δικαιολογήσουν  και  τα  εμπορεύματα  τους  αυτό 

προυποθέτει την ύπαρξη ΑΦΜ.Στο τιμολόγιο αναγράφεται: 

α)η ημερομηνία και ο τόπος έκδοσης του 

β)τα  πλήρη  στοιχεία  του  εκδότη  και  του  παραλήπτη 

(ονοματεπώνυμο,επάγγελμα,διεύθυνση,ΑΦΜ) και τέλος ΔΟΥ. 

γ)αναγράφουμε  τα  ακριβή  στοιχεία  της  συναλλαγής(είδος 

αγαθών,ποσότητα,μονάδα,τιμή  μονάδας,συνολική  αξία  του 

τιμολογίου αριθμητική και ολογράφως. 

δ)ο Α/Α και αν πρώτα έχει εκδοθεί ΔΑ για τα αγαθά γράφουμε 

και τον αριθμό του ΔΑ. 

Σημείωση:Αν  έχει  εκδιθεί  πρώτα  ΔΑ  για  την  μετακίνηση  των 

αγαθών το τιμολόγιο θα πρέπει να κοπεί μέσα σ ένα μήνα από 

την ημερομηνία έκδοσης του ΔΑ.Το ΔΑ εκδίδεται απο τον Η/Υ 

με  την  βοήθεια  του  προγρ/τος  SRS  και  με  τον  αριθμό 

παραστατικού  72.  
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2)ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Το  ΔΑ  εκδίδεται  από  την  εταιρεία  ως  συνοδευτικό  των 

προιόντων  τα  οποία  αποστέλλονται  σε  μια  συγκεκριμένη 

διεύθυνση.Ένα ΔΑ εκδίδεται: 

α)σε  κάθε  περίπτωση  χονδρικής  πώλησης  ή  παράδοσης  ή 

διακίνησης αγαθών εφόσον δεν εκδόθηκε συνενομένο δελτίο 

αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας 

β)σε  κάθε  περίπτωση  παραλαβής  αγαθών  μεταξύ  των 

επαγγελματικών εγκαταστάσεων, και 

γ)επί  ποσοτικής  παραλαβής  σε  επαγγελματική 

εγκατάσταση,χωρίς  στοιχείο  διακίνησης,εμπορεύσιμων  ή 

πάγιων  αγαθών  από  οποιαδήποτε  τρίτο  για  αγορά  ,πώληση 

απλή  διαμεσολάβηση  προς  πώληση,αποθήκευση,φύλαξη, 

χρήση ή επεξεργασία. 

Στο ΔΑ αναγράφονται: 

1)τα  στοιχεία  του  αποστολέα  και  του  παραλήπτη  που  στην 

δική  μας  περίπτωση  είναι  η  εταιρεία  μας  απλά  αλλάζει  ο 

κωδικός του καταστήματος,δηλαδή αλλάζει ο αποστολέας και 

ο τόπος προορισμού. 

2)αναγράφονται τα είδη, η μονάδα μέτρησης, η ποσότητα και 

η συνολική ποσότητα αριθμητικώς. 
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Σημείωση:Σύμφωνα με τον νέο κώδικα έχουμε την κατάργηση 

του  ΔΑ  όταν  διακινούμε  πάγιο  περιουσιακό  στοιχείο.Αυτό 

βέβαια η εταιρεία μας δεν θα το ακολουθήσει διότι πρέπει να 

υπάρχουν στοιχεία για κάθε ενέργεια. 

 

3)ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Το συγκεκριμένο δελτίο  εκτυπώνεται  όταν  έχουμε  επιστροφή 

προιόντων σ έναν προμηθευτή.Εκεί αναγράφονται: 

α)τα  στοιχεία  της  εταιρείας  που  επιστρέφουμε  τα  προιόντα 

αναλυτικά 

β)τα στοιχεία της εταιρείας μας. 

γ)τόπος προορισμού η εταιρεία που στέλνουμε τα πράγματα 

δ)ο  κωδικος    του  είδους,  η  περιγραφή 

του,barcode,ποσότητα,μονάδα  μέτρησης  και  τέλος  συνολική 

ποσότητα. 

Τέλος  στο  πάνω  μέρος  του  δελτίου  αναγράφουμε  το 

ονοματεπώνυμο και τον αριθμό αυτοκινήτου αυτού που θα τα 

μεταφέρει. 

 

 

4)ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Στην    εταιρεία μας η απόδειξη αυτοπαράδοσης  εκδίδεται  για 

τον εξής σκοπό.Επειδή μιλάμε για εμπόριο καλλυντικών ειδών 

για  κάθε προιόν που πουλάμε θα πρέπει  να υπάρχει  και  ένα 

τέστερ  το  οποίο  θα  δίνει  την  δυνατότητα  στον  πέλατη  να 
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καταλάβει  αν  του  αρέσει  το  προιόν.Κάθε  μήνα  έχουμε  ένα 

συγκεκριμένο  ποσο  το  όποιο  μπορουμε  να  καλύψουμε  για 

τεστερ.Κρατάμε  τους  κωδικούς  των  προιόντων  που  έχουν 

καταναλωθεί  και  τους  κόβουμε.Αυτό  είναι  το  δελτίο 

αυτοπαράδοσης στο οποίο αναγράφονται: 

α)τα στοιχεία της εταιρείας. 

β)τα  στοιχεία  που  θα  γίνει  η  παράδοση  των  προιόντων  που 

είναι τα κεντρικά γραφεία στον Άλιμο. 

γ)αναλυτική  περιγραφή  των  προιόντων,ποσότητα,μονάδα 

μέτρησης,καθαρή  αξία,ΦΠΑ,  αξία  φπα,  συνολική  τιμή  και 

συνολική ποσότητα.Στο κάτω μέρος έχει αναλυτικά το ποσοστό 

του  φπα,το  ποσό  χωρίς  το  φπα,την  αξία  φπα  και  τέλος  την 

πληρωτέα αξία. 

Σημείωση:για  κάθε  προιόν  αναγράφεται  ο  φπα  που  του 

αναλογεί ξεχωριστά. 

 

5)ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ   

Η εταιρεία εκδίδει ΑΠ για κάθε τι που αφορά την ασκησή του ή 

την  εκτέλεση  του  σκοπού  του  οπού  για  την  συγκεκριμένη 

ενέργεια δεν είναι υποχρεωμένος να εκδόσει κάποιο έγγραφο 

του ΚΒΣ εκδίδει την ΑΔ. 

πχ:η  εταιρεία  μας  τις  μέρες  των  χριστουγέννων  μας 

δικαιολογεί κάποιο ποσό για κάλαντα,το ποσό αυτό πρέπει να 

το κόψουμε στην ΑΔ και να γράψουμε και τον λόγο.Η ΑΔ είναι 

χειρόγραφη.  
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6)ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Η ΑΠ.Λ εκδίδεται με την πώληση οποιουδήποτε προιόντος στο 

κατάστημα.Εκεί αναγράφονται: 

α)τα  στοιχεία  της  εταιρείας  αναλυτικά  όπως  ακριβώς  είναι 

στην σφραγίδα της. 

β)τα  προιόντα  που  πουλήσαμε  και  η  αξία  και  το  φπα  του 

καθενός ξεχωριστά 

γ)οι εκπτώσεις που έχουμε κάνει 

δ)αριθμός απόδειξης,ημερομηνία 

Σημείωση:στην  περίπτωση  που  η  αγορά  εκτελείται  προς 

ώφελος κάποιου εργαζομένου η ΑΠ.Λ είναι διαφορετική.Λόγω 

του  ότι  οι  εργαζόμενοι  έχουν  επιπλέον  έκπτωση  θα  πρέπει 

στην  απόδειξη  να  αναγράφονται  τα  ακριβή  στοιχεία  του 

εργαζομένου.Δεν  εκδίδεται  απο  την  ταμειακή  μηχανή  αλλα 

από  τον  Η/Υ  με  την  βοήθεια  του  προγράμματος  SRS  και  με 

κωδικό παραστατικού 62. 

7)ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

Η ΑΠ.ΕΧ  εκδίδεται  στην περίπτωση που  έχουμε  κάνει  κάποιο 

λάθος  την  ώρα  που  χτυπάμε  τα  προιόντα  στην  ταμειακή 

μηχανή  ή  δώσαμε  λάθος  προιόν  και  ο  πελάτης  απαιτεί  τα 

χρηματά  του  πίσω.Την  επιστροφή  χρημάτων  την  κόβουμε  με 

την βοήθεια του προγράμματος SRS του παραστατικού 72. 

Σημείωση:Η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα 

του περιεχομένου ενός ηλεκτρονικού στοιχείου θεωρείται ότι 

διασφαλίζεται  με  το  πιο  κάτω  τρόπο  σήμανση  με  την  χρήση 

ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης(ΕΑΦΔΣΣ). 
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8)TAX‐FREE 

Η συγκεκριμένη απόδειξη είναι τρυπημένη από την εφορία και 

εκδίδεται  όταν  την  αγορά  την  πραγματοποιεί  κάτοικος  μη 

ευρωπαικών  χωρών  όπου  πρέπει  να  του  επιστραφεί  ο 

φόρος.Το  συγκεκριμένο  παραστατικό  δεν  υπάρχει  σ  ΄ολα  τα 

καταστήματα μόνο σ αυτά με μεγάλο τουρισμό. 

Σημείωση:καταργείται  η αναγραφή στο  τιμολόγιο  και  ΔΑ  του 

επαγγέλματος και της ΔΟΥ του πελάτη. 

 

 

 

 

 

2.4 Θεώρηση στοιχείων 

Για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την 1/1/2014 θεωρούνται ή 
εκδίδονται με τη χρήση ταμειακών μηχανών ή φορολογικών 
μηχανισμών μόνο τα στοιχεία διακίνησης και αποδείξεις 
λιανικών συναλλαγών για παροχή υπηρεσίας. 

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα εισιτήρια 
επιχειρήσεων μεταφοράς προσώπων, ενώ καταργείται η 
υποχρέωση θεώρησης των τιμολογίων. 
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       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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3.1 EΙΣΑΓΩΓΗ 

Όπως όλοι γνωρίζουμε οι  τύποι  των λογιστικών βιβλίων είναι 

τρείς: 

1) Α’ κατηγορίας βιβλία στα οποία γίνεται η καταχώρηση  των 

αγορών πρόκειται για βιβλία που τείνουν να εξαφανιστούν. 

2)Β΄ κατηγορίας τα οποία είναι βιβλία εσόδων‐ εξόδων. 

3)Γ’ κατηγορίας είναι βιβλία διπλογραφίας. 

Τα  κριτήρια  τα  οποία  εντάσσουν  μια  εταιρεία  στην  ανάλογη 

κατηγορία είναι: 

Α)το ύψος των ακαθάριστων εσόδων 

Β’ κατηγορία τζίρος μέχρι και 1.500.000Ε(απλογραφικά) 

Γ’ κατηγορία τζίρος άνω του 1.500.000Ε(διπλογραφικά) 

Β)το αντικείμενο των εργασιών του. 

Γ)ο  πλυθησμός  του  χωριού  ή  της  πόλης  εκεί  που  ασκεί  το 

επαγγελμά του. 

Δ)ο χαρακτηρισμός της περιοχής ως τουριστικής ή μη. 

Ε)αν ο επιτηδευματίας είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

Ζ)το καθεστώς του ΦΠΑ. 

Τα SEPHORA AEE τηρούν Γ’ κατηγορίας βιβλία. 

Έχουμε τρία βασικά συστήματα τήρησης βιβλίων ειναι: 

1)το κλασσικό ή ιταλλικό 

2)το αμερικάνικο 

3)το συγκεντρωτικό 
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Τα    SEPHORA  AEE  χρησιμοποιούν  το  κλασσικό  ή  ιταλλικό 

σύστημα  το  οποίο  επινοήθηκε  στην  Ιταλία  εξού  και  το 

όνομα.Μπορούμε να πούμε ότι είναι το πιο παλιό σύστημα με 

απόλυτα  ολοκληρωμένη  λογιστική  διάρθρωση.Τα  βιβλία  από 

τα οποία αποτελείται είναι τα εξής: 

 

1)ΓΕΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

Στο  βιβλίο  αυτό  γίνεται  η  καταχώρηση  οποιουδήποτε 

λογιστικού γεγονότος της εταρείας με χρονολογική σειρα.Κάθε 

λογιστικό  γεγονός  είναι  απαραίτητο  να  συνοδεύεται  από  το 

δικαιολογητικό  στοιχείο  το  οποίο  πιστοποιεί  με 

ακρίβεια,πληρότητα  και  σαφήνεια  το  λογιστικό  γεγονός.Να 

σημειώσουμε ότι οι εγγραφές στο ημερολόγιο μπορεί να είναι 

απλές ή σύνθετες δηλαδή να έχουμε μόνο δύο πρωτοβάθμιους 

λογαριασμούς  οι  οποίοι  κινούνται  ή  και  περισσότερους 

αντίστοιχα. 

Καθώς  ξεκινάμε  να  γράφουμε  στο  ημερολόγιο  το  πρώτο που 

καταχωρούμε  είναι  το  άνοιγμα  των  βιβλίων  και  το  τελευταίο 

που  καταχωρούμε  είναι  ο  ισολογισμός  τέλους  χρήσεως.Οι 

λογαριασμοί  του  γενικού  και  αναλυτικών  καθολικών 

ενημερώνονται  από  το  ημερολόγιο.Τα  στοιχεία  τα  οποία 

πρέπει να υπάρχουν για να είναι μια εγγραφή απόλυτα σωστή 

και έγκυρη είναι: 

1)ο Α/Α του άρθρου. 

2)η χρονολογία του άρθρου. 

3)φυσικά οι τίτλοι των λογαριασμών. 
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4)το  είδος  και  ο  αριθμός  των  δικαιολογητικών  που 

πιστοποιούν την εγγραφή. 

5)και τέλος τα ποσά της χρέωσης και της πίστωσης. 

Σημείωση:τα  ποσά  της  χρέωσης  και  της  πίστωσης  στο  τέλος 

των εργασιών θα πρέπει να συμφωνούν. 

 

2)ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ 

Το  γενικό  καθολικό  είναι  τα  λεγόμενα  ταφάκια  στα  οποία 

εμφανίζονται  οι  πρωτοβάθμιοι    λογαριασμοί  που  βρίσκονται 

και στο ημερολόγιο.Γίνεται δηλαδή μια μεταφορά του ποσού 

από  το  ημερολόγιο  στο  καθολικό  .Κάθε  πρωτοβάθμιος 

λογαριασμός  ανήκει  και  στο  δικό  του  ταφάκι  επομένως 

καταλαβαίνουμε ότι καταχωρούνται κατά κατηγορία. 

Σημείωση:Από  την  στιγμή  που  έχουμε  βρεί  τα  σύνολα  της 

χρέωσης  και  της  πίστωσης    στο  ημερολόγιο  θα  πρέπει  να 

συμφωνούν  με  τα  σύνολα  της  χρεωπίστωσης  του  γενικού 

καθολικού.Επίσης  οι  εταιρείες  όπως  η  δική  μας  η  οποία 

κρατάει  μηχανογραφικό  σύστημα  η  ενημέρωση  του  γενικού 

καθολικού γίνεται αυτόματα. 
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3)ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΘΟΛΙΚΑ  

Η  διαφορά  που  υπάρχει  ανάμεσα  στο  γενικό  και  αναλυτικά 

καθολικά  είναι,ότι  στα  αναλυτικά  καθολικά  ανοίγουν  και 

καταχωρούν από δευτεροβάθμιους λογαριασμούς μέχρι όσους 

θέλει η εταιρεία. 

Σημείωση:το  ίδιο  και  στα  αναλυτικά  καθολικά  στο 

μηχανογραφικό σύστημα ενημερώνονται αυτόματα. 

 

4)ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Μπορούμε  να  πούμε  ότι  για  το  συγκεκριμένο  βιβλίο  δεν 

υπάρχει  κάποια  συγκεκριμένη  γραμμογράφηση  ή  τρόποι 

καταχώρησης.Στο  συγκεκριμένο  βιβλίο  καταχωρείται  η 

πραγματική  απογραφή  η  οποία  θα  αποτελέσει  και  την  αρχή 

της  επόμενης  χρονιάς.Τέλος  οι  λογαριασμοί  θα  πρέπει  να 

καταχωρούνται με την σειρά του λογιστικού σχεδίου. 

 

5)ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Το  ΜΠΠΣ  περιλαμβάνει  την  λεπτομερή  ανάλυση  των 

περιουσιακών  στοιχείων  της  εταιρείας.Αυτό  γίνεται 

προκειμένου  να  μπορούμε  να  έχουμε  την  λογιστική 

παρακολούθηση της αξίας κτήσεως δηλαδή την αξία που είχε 

όταν  το  αγοράσαμε  και  αργότερα  της  αξίας  των 

αποσβέσεων.Απόσβεση  είναι  η  φθορά  που  δέχεται  ένα 

περιουσιακό στοιχείο κατά την διάρκεια των χρόνων. 
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6)ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Λόγω  του ότι  η  εταιρεία μας  τηρεί  βιβλία  γ΄κατηγορίας  είναι 

υποχρεωμένοι  να  τηρεί  βιβλίο  αποθήκης  οπού  εκεί 

καταγράφονται όλα τα εμπορεύματα της επιχείρησης. 

Σημείωση:οι  εταιρείες  οι  οποίες  δεν  είναι  γ΄κατηγορίας  είναι 

υποχρεωμένες να κινούν τον λογ/σμό 94. 

ΘΕΩΡΗΣΗ 

Μέχρι πρίν την 1‐1‐2013  τα βιβλία τα οποία ήταν θεωρημένα 

ήταν τα  ,ΒΑκ΄Ι,το  ισοζύγιο γενικού και αναλυτικών καθολικών 

και η μηνιαία κατάσταση εμπορευμάτων αποθήκης.Αθεώρητα 

ήταν τα βιβλία ΓΗ,ΓΚ,ΜΠΠΣ.Πλέον από 1‐01‐2013 καταργείται 

ο  ΚΒΣ  και  στην  θέση  του    έρχεται  ο  ΚΦΑΣ  (κώδικας 

φορολογικής  απεικόνισης  συναλλαγών).Σύμφωνα  μ  αυτόν 

καταργούνται  τα  40  άρθρα  του  ΚΒΣ  και  αντικαθίστανται  από 

14  άρθρα  του  νέου  ΚΦΑΣ.Σύμφωνα  με  τον  νέο  κώδικα 

καταργούνται όλες οι θεωρήσεις. 

 

 

 

 

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 

Σύμφωνα  με  τον  νέο  κώδικα  προβλέπεται  η  δυνατότητα  μη 

εκτύπωσης  των  αθεώρητων  βιβλίων  που  ενημερώνονται 

μηχανογραφικά και καθιερώνεται για τους υπόχρεους τήρησης 

διπλογραφικών  βιβλίων  η  υποχρέωση  τήρησης  ηλεκτρονικού 



Page 38 of 112 
 

φακέλου  ελέγχου  ανά  διαχειριστική  περίοδο  που  θα 

περιλαμβάνει: 

α)το  τελευταίο  προσωρινό  και  το  οριστικό  ισοζύγιο  των 

λογαριασμών όλων των βαθμίδων  

β)το ημερολόγιο 

γ)το ΒΑ κ’ Ι 

δ)των  πληροφοριών  των  επιτηδευματιών  που  υποχρεούνται 

σε  τήρηση  θεωρημένων  εντύπων  με  τις  πληροφορίες  των 

συναλλαγών τους και 

ε)το μητρώο παγίων,εφόσον τηρούνται μηχανογραφικά. 

Η  ενημέρωση  του  φακέλου  πραγματοποιείται  μέχρι  το  τέλος 

από  την  προθεσμία  υποβολής  της  δήλωσης  φορολογίας 

εισοδήματος. 

 

Τόπος τήρησης/ Αποθήκευση βιβλίων & συναλλαγών 

Κατά  τη  διαχειριστική  περίοδο  και  μέχρι  την  υποβολή  της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τα βιβλία τηρούνται και τα 
στοιχεία  φυλάσσονται  στην  επαγγελματική  εγκατάσταση  που 
αφορούν και επιδεικνύονται άμεσα στο φορολογικό έλεγχο. 

Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών  έχει  τη δυνατότητα,  με 
απλή  γνωστοποίηση  στη  Δ.Ο.Υ.  της  έδρας  του  να  τηρεί  τα 
βιβλία  και  να  φυλάσσει  τα  στοιχεία  σε  άλλο  τόπο,  με  την 
προϋπόθεση ότι επιδεικνύονται στην προθεσμία που ορίζεται 
από τη φορολογική αρχή. 

Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών  έχει  τη δυνατότητα,  με 
απλή  γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ.  της  έδρας  του  να  ενημερώνει 
τα  βιβλία  σε  άλλο  τόπο,  ενώ  τα  πρωτογενή  φορολογικά 
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στοιχεία  μετά  την  ενημέρωσή  τους  επιστρέφονται  στην 
επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν. 

Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών έχει τη δυνατότητα μετά 
τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  της  δήλωσης  φορολογίας 
εισοδήματος, με απλή γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ. της έδρας του, 
να φυλάσσει  τα βιβλία,  τα στοιχεία,  τα  λοιπά δικαιολογητικά 
των  εγγραφών,  καθώς  και  τα  ηλεκτρομαγνητικά  μέσα 
αποθήκευσης  αυτών,  να  τα  φυλάσσει  (αποθηκεύει)  εκτός 
Ελλάδας,  αρκεί  να  επιδεικνύονται  στην  προθεσμία  που 
ορίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή. 
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Συγκεκριμένα στην εταιρεία μας δεν διαθέτουμε οργανωμένο 

λογιστήριο  σε  κάθε  υποκατάστημα  της,επομένως  όλα  τα 

καταστήματα  κρατούν  άτυπα  τα  βιβλία  και  για  την  τελική 

επεξεργασία τα στέλνουν στα κεντρικά οπού εκεί γίνεται όλη η 

διαδικασία.Συγκεκριμένα  όλα  τα  καταστήματα  κάθε  μέρα 

κλείνουν τα λογιστικά της προηγούμενης μέρας.Μπαίνουν στο 

SRS και κάνουν τις εξής εκτυπώσεις: 

1)πωλήσεις καταστήματος 

2)κατάσταση διαφόρων εκπτώσεων 

3)ημερήσια κατάσταση συναλλαγών 

4)κατάσταση ανταλλαγών 

Στις  πωλήσεις καταστήματος βλέπουμε το σύνολο της λιανικής 

πώλησης  της  ημέρας  και  επίσης  μπορούμε  να  δούμε  αν  έχει 

κοπεί κάποιο τιμολόγιο επιστροφής χρημάτων. 

Στην  κατάσταση  διαφόρων  εκπτώσεων  βλέπουμε  αναλυτικά 

τις εκπτώσεις που έχουν γίνει κατά την διάρκεια της ημέρας σε 

ποια είδη και το ποσοστό της έκπτωσης. 

Η  ημερήσια  κατάσταση  συναλλαγών  πρόκειται  για  μια 

εκτύπωση  πλήρως  σημαντική  γιατί  μπορούμε  να  έχουμε 

ομαδοποιημένες  όλες  τις  συναλλαγές  μας  που  έχουν 

πραγματοποιηθεί  και  αυτό  διευκολύνει  την  δουλειά  του 

λογιστή.Τέτοιες  ενέργειες  είναι:πχ  ένα  τιμολόγιο  χονδρικής, 

μια απόδειξη με έκπτωση προσωπικού,επιστροφή χρημάτων. 

Η  κατάσταση  ανταλλαγών  λιανικής  παρουσιάζει  όλες  τις 

αλλαγές  που  πραγματοποιήθηκαν  στο  κατάστημα  οι  οποίες 

εκτός  από  την  απόδειξη  αλλαγής  συνοδεύονται  ένα 

χειρόγραφο  δελτίο  επιστροφής  στο  οποίο  αναγράφονται  τα 
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στοιχεία  του  πελάτη,το  είδος  που  επιστρέφει,η  τιμή  και  η 

υπογραφή του πελάτη και του υπαλλήλου.  

 Στη συνέχεια αφού έχει γίνει ο έλεγχος όλων των εκτυπώσεων 

μέσω  του προγράμματος SRS  πάμε στην  ταμειακή διαχείριση 

οπού  εκεί  συμπληρώνουμε  τα  έξης:τα  μετρητά  του  ταμείου 

μας,τις  κάρτες  μας,τα  τυχόν  έξοδα  που  μπορεί  να 

είχαμε.Παρακάτω  παρουσιάζουμε  αναλυτικά  την  ταμειακή 

διαχείρηση. 

 

Αφού  ολοκληρώσουμε  την  ταμειακή  διαχείριση  προχωράμε 

στο διπλότυπο όπου και εκεί συμπληρώνουμε τα εξής: 

α)εισπράξεις από λιανική πώληση 

β)τις πιστωτικές μας κάρτες 

γ)επιστροφές  χρημάτων  ή  κάποιο  τιμολόγιο  χονδρικής  που 

έχουμε κόψει. 

δ)δωροεπιταγές που ίσως έχουμε πουλήσει ή εξαργυρώσει 

ένα παράδειγμα διπλοτύπου παρατίθενται παρακάτω. 

Αφού  πραγματοποιήσουμε  τις  παραπάνω  εργασίες  στην 

επιφάνεια  εργασίας  έχουμε  έναν  φάκελο  με  το  όνομα 

«ημερήσια  αναφορά  ταμείου»  αυτός  ο  φάκελος  αποτελείται 

από  τρία  φύλλα  EXCEL  αφού  τα  συμπληρώσουμε  όπως 

φαίνεται  παρακάτω  όλα  αυτά  στέλνονται  στα  κεντρικά  όπου 

θα γίνει η καταχώρηση στα επίσημα βιβλία.  

 

Σημείωση:εδώ θα πρέπει να πούμε οτι όλα τα βιβλία της κάθε 

εταιρείας  θα  πρέπει  να  τηρούνται  για  εξι  χρόνια  μαζί  με  τα 
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λογιστικά στοιχεία σε οποιοδήποτε τόπο ακόμα και εκτός  της 

ελληνικής  επικράτειας(με  σχετική  υποβολή  γνωστοποίησης 

στην αρμόδια ΔΟΥ).Σε περίπτωση που τα βιβλία δεν τηρούνται 

ή  είναι  ελλειπή  τοτε  έχουμε  επιβολή  προστίμου  από  τον 

αρμόδιο οικονομικό οργανισμό.  
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Κατηγορίες βιβλίων 

Τα  λογιστικά  βιβλία  διακρίνονται  σε  δύο  κατηγορίες,  τα 
απλογραφικά βιβλία και τα διπλογραφικά βιβλία. Κριτήριο για 
την ένταξη σε μία από τις δύο κατηγορίες αποτελεί ο νομικός 
τύπος της επιχείρησης και το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων. 

Συγκεκριμένα,  οι  ημεδαπές  και  αλλοδαπές  Α.Ε.  και  Ε.Π.Ε. 
καθώς και οι Ι.Κ.Ε. τηρούν διπλογραφικά βιβλία, όπως και κάθε 
άλλος  υπόχρεος  απεικόνισης  των  συναλλαγών  του,  εάν  το 
ύψος των ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων του την προηγούμενη 
διαχειριστική περίοδο υπερέβη το ποσό των 1.5 εκατ. ευρώ. 

Απλογραφικά  βιβλία  τηρούν  οι  υπόχρεοι  απεικόνισης 
συναλλαγών,  των  οποίων  τα  ετήσια  ακαθάριστα  έσοδα  την 
προηγούμενη  διαχειριστική  περίοδο  δεν  ξεπέρασαν  το  1.5 
εκατ.  ευρώ.  Κατ’  εξαίρεση  απλογραφικά  βιβλία  τηρούν  τα 
Γραφεία των Α.Ν. 89/1967 και 378/1968,  τα υποκαταστήματα 
των  αλλοδαπών  αεροπορικών  εταιρειών  και  οι  αλλοδαπές 
εταιρείες που αναγείρουν ή επεκτείνουν ακίνητο στην Ελλάδα 
δίχως να έχουν μόνιμη εγκατάσταση. 

Τα  διπλογραφικά  βιβλία,  είτε  τηρούνται  χειρόγραφα  είτε 
μηχανογραφικά,  είναι  αθεώρητα,  χωρίς  υποχρέωση  τήρησης 
θεωρημένου  γενικού‐αναλυτικών  καθολικών,  όταν  τηρούνται 
μηχανογραφικά.  Όσοι  τηρούν  διπλογραφικά  βιβλία  και 
συντάσσουν  τις  ετήσιες  οικονομικές  τους  καταστάσεις 
σύμφωνα  με  το  Ελληνικό  Γενικό  Λογιστικό  Σχέδιο  (Ε.Γ.Λ.Σ.) 
έχουν  τη  δυνατότητα  να  τα  τηρούν  χρησιμοποιώντας 
οποιοδήποτε λογιστικό σύστημα. Εφαρμόζουν υποχρεωτικά το 
Ε.Γ.Λ.Σ.  μόνο  ως  προς  τη  δομή,  την  ονοματολογία,  το 
περιεχόμενο των λογαριασμών και για τους λογαριασμούς της 
ομάδας  9  μόνο  το  λογαριασμό  94,  εφόσον  τα  ακαθάριστα 
έσοδα  από  πωλήσεις  αγαθών  (λογαριασμοί  70  και  71) 
υπερβαίνουν τα € 5 εκ. ανά λογαριασμό. Επιπλέον τηρούν: 
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•Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων 

•Βιβλίο απογραφών 

•Ηλεκτρονικό  φάκελο  ελέγχου,  στον  οποίο  αποθηκεύονται, 
ανά  διαχειριστική  περίοδο,  τα  δεδομένα  όλων  των  βιβλίων 
που  τηρούνται  μηχανογραφικά  και  τα  δεδομένα  του 
τελευταίου προσωρινού και οριστικού  ισοζυγίου Όσοι τηρούν 
διπλογραφικά βιβλία  και  συντάσσουν  τις  ετήσιες οικονομικές 
τους  καταστάσεις σύμφωνα με  τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
(Δ.Λ.Π.) έχουν τη δυνατότητα να τα τηρούν ή με βάση τις αρχές 
και  τους  κανόνες  των  Δ.Λ.Π.  ή  με  βάση  τις  αρχές  και  τους 
κανόνες  της  ισχύουσας  φορολογικής  νομοθεσίας. 
Υποχρεούνται δε: 

•Να  συντάσσουν  Πίνακα  Συμφωνίας  Λογιστικής‐Φορολογικής 
Βάσης. 

•Να  τηρούν  ιδιαίτερο  φορολογικό  Μητρώο  Παγίων 
Περιουσιακών Στοιχείων. 

•Να  συντάσσουν  Πίνακες  Φορολογικών  Αποτελεσμάτων 
Χρήσης,  Σχηματισμού  Φορολογικών  Αποθεματικών  και 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών Αποθεματικών. 

 

Θεώρηση βιβλίων 

Για το μεταβατικό διάστημα μέχρι 1/1/2014 θεωρούν βιβλία ή 
χρησιμοποιούν  ειδικούς  μηχανισμούς  σήμανσης  μόνο  οι 
παρακάτω υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών: 

•Εκμεταλλευτές χώρων διαμονής ή φιλοξενίας. 

•Εκμεταλλευτές εκπαιδευτηρίων. 

•Εκμεταλλευτές κλινικών ή θεραπευτηρίων. 
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•Εκμεταλλευτές κέντρων αισθητικής. 

•Εκμεταλλευτές γυμναστηρίων. 

•Εκμεταλλευτές χώρου στάθμευσης. 

•Γιατροί και οδοντίατροι. 

 

Ενημέρωση βιβλίων 

Το Ημερολόγιο ή τα Ημερολόγια ενημερώνονται μέχρι το τέλος 
του  επόμενου  μήνα  από  την  έκδοση  ή  λήψη  του 
δικαιολογητικού και επί ταμειακών πράξεων από τη διενέργεια 
τους. 

Το  Βιβλίο  Απογραφών  ενημερώνεται  ποσοτικά  μέσα  σε  50 
ημέρες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου και κατ’ αξία 
μέχρι  την  εμπρόθεσμη  υποβολή  της  δήλωσης  φορολογίας 
εισοδήματος. 

Το  Μητρώο  Παγίων  Περιουσιακών  Στοιχείων  ενημερώνεται 
μέχρι την προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού. 

Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ελέγχου ενημερώνεται μέχρι το τέλος 
του  επόμενου  μήνα  της  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 

Το  Βιβλίο  Εσόδων  –  Εξόδων  ενημερώνεται  μέχρι  την 
ημερομηνία  της  εμπρόθεσμης  υποβολής  της  περιοδικής 
δήλωσης Φ.Π.Α. 
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ΕΓΛΣ 
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4.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΛΣ
 

Πρωταρχικός  σκοπός  του  ΕΓΛΣ  ήταν  ο  σχεδιασμός  και  η 

καθιέρωση  της  λογιστικής  τυποποίησης  σε  εθνική  κλίμακα.Η 

τυποποίηση  της  λογιστικής  επιτεύχθηκε  με  την  επιβολή 

κανόνων  και  αρχών  λογιστικής  σκέψης  και  πρακτικής  που 

στηρίχθηκαν σε: 

1)ομοιόμορφη λογιστκή λειτουργία. 

2)όμοιους κανόνες κοστολόγησης. 

3)ομοιόμορφη ονοματολογία των λογαριασμών. 

4)ομοιόμορφες οικονομικές καταστάσεις. 

Με  τον  σχεδισμό  και  την  λογιστική  τυποποίηση  σε  εθνική 

κλίμακα  επιδιώκεται  η απλούστευση  της  λογιστικής  εργασίας 

και  εξασφαλίζονται  ομοιογενή  και  σαφή  στοιχεία 

πληροφοριών οι οποίες αφορούν την περιουσιακή διάρθρωσή 

και  την οικονομική κατάσταση των οικονομικών μονάδων και 

διευκολύνουν  έτσι  τους  αρμόδιους  για  έλεγχο  και  λήψη 

επιχειρηματικών αποφάσεων.Επίσης  ο  λογιστικός  σχεδιασμός 

αποβλέπει  και  καθιερώνει  από  άποψη  της  ιδιωτικής 

οικονομίας  την  ομοιόμορφη  δημοσίευση  των  οικονομικών 

καταστάσεων από άποψη  της  μακροοικονομίας,της  δημόσιας 

οικονομίας  και  των  κρατικών  υπηρεσιών,την  εξασφάλιση 

αξιόπιστων  στοιχείων  για  τον  προγραμματισμό  και  την 

παρακολούθηση  της οικονομίας.Απλουστεύει  και διευκολύνει 
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τους  διαχειριστικούς  ελέγχους  από  πλευράς  δημόσιας 

διοίκησης . 

 

 

4.2 ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΛΣ 

Υποχρέωση  του  λογιστή  είναι  να  οργανώσει  σωστά  τους 

λογαριασμούς  της  επιχείρησης  έτσι  ώστε  να  διευκολύνει  την 

εργασία  την  δική  του  αλλά  και  των  υπόλοιπων  λογιστών  .Το 

σχέδιο  των  λογαριασμών  θα  πρέπει  να  είναι  τόσο  καλά 

οργανωμένο  ώστε  να  ανταποκρίνεται  στις  εγγραφές  της 

επιχείρησης.Οι  τίτλοι  των  λογαριασμών  θα  πρέπει  να 

ανταποκρίνονται  πλήρως  στο  περιεχομενό  του.Για  να 

φτιάξουμε το λογιστικό σχέδιο μιας επιχείρησης θα πρέπει αν 

λάβουμε υπόψην μας το είδος και την φύση της εταιρείας. 

Οι ωφέλειες του ΕΓΛΣ είναι: 

1)στην  εθνική  οικονομία  στην  κοινωνική  στην  οικονομική  και 

δημοσιονομική πολιτική. 

2)στην ιδιωτική οικονομία. 

3)στην επιστημονική και επαγγελματική εκπαίδευση. 

 

Όσον  αφορά  την  ιδιωτική  οικονομία  επιδιώκονται  να 

πραγματοποιηθούν: 

1)η  μείωση  του  λειτουργικού  κόστους  με  την  καλύτερη 

λογιστική και διαχειριστική οργάνωση. 
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2)η  εφαρμογή  των  σύγχρονων  λογιστικών  και  οικονομικών 

εργασιών  με  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές  ή  με  άλλα 

μηχανογραφικά μέσα. 

3)ο  ενιαίος  τρόπος  κατάρτισης  του  λογαριασμού  γενικής 

εκμετάλλευσης,η  ομοιόμορφη  σύνταξη  του  λογαριασμού 

αποτελεσμάτων χρήσης και ο ενιαίος τύπος ισολογισμού. 

4)η  πλησιέστερη  και  ορθότερη  κοστολόγηση  και  η 

επιταχέστερη  ρύθμιση  της  τιμολογιακής  πολιτικής  της 

οικονομικής μονάδας.  

5)η διευκόλυνση του φορολογικού ελέγχου. 

6)η    γρήγορη  παροχή  προς  τις  τράπεζες  και  άλλους 

οργανισμούς  στοιχείων  και  η  προστασία  της  οικονομικής 

μονάδας από αυθαιρεσίες. 

7)η  παροχή  ορθών  και  ομοιόμορφων  στοιχείων  και 

πληροφοριών  προς  τις  διοικήσεις  των  επαγγελματικών 

οργανώσεων. 

 

4.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΛΣ 

Το ΕΓΛΣ χωρίζεται σε πέντε βασικά μέρη: 

1)βασικές αρχές και διάρθρωση του σχεδίου λογαριασμών. 

2)γενική λογιστική. 

3)λογαριασμοί τάξεως. 

4)οικονομικές καταστάσεις‐αριθμοδείκτες. 

5)αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως. 
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4.4 ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΛΣ 

Το  ΕΓΛΣ  κάθε  οικονομικής  μονάδας  είναι  ο  κατάλογος  των 

λογαριασμών  που  χρησιμοποιεί  η  κάθε  εταιρεία.Λογιστικό 

σχέδιο  εννοούμε  το  σχέδιο  που  οργανώνεται  ορθολογικά,η 

λογιστική  οργάνωση  ενός  ιδιωτικού  ή  δημόσιου  οικονομικά 

οργανισμού.Στην περίπτωση των  ιδιωτικών επιχειρήσεων που 

λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου το σχετικό 

λογιστικό  σχέδιο  χαρακτηρίζεται  ως  γενικό  λογιστικό  σχέδιο 

των  ιδιωτικών  επιχειρήσεων.Λέγοντας  σχέδιο  λογαριασμών 

εννοούμε  ένα  σχέδιο  κατά  τα  οποίο  οι  λογαριασμοί 

θεωρούνται  απαραίτητοι  για  την  ευρηθμή  λειτουργία  του 

λογιστηρίου.Η  ταξινόμηση  γίνεται  κατά  κατηγορίες  και 

ιεραρχική  καταγραφή  των  λογαριασμών.Καταγράφονται  οι 

ομάδες  των  λογαριασμών  και  οι  πρωτοβάθμιοι  κάθε 

ομάδας.Όπου  κάθε  πρωτοβάθμιος  μπορεί  να  αναλυθεί  σε 

δευτεροβάθμιο,τριτοβάθμιο  και  σε  όσους  ακόμα  εξυπηρετεί 

την ίδια την επιχείρηση.Οι λογαριασμοί του ΕΓΛΣ διακρίνονται 

σε  υποχρεωτικούς  και  σε  προαιρετικούς.Υποχρεωτικοί  είναι 

όλοι οι πρωτοβάθμιοι και οι υπογραμμισμένοι δευτεροβάθμιοι 

και  τριτοβάθμιοι  λογαριασμοί  ενώ  προαιρετικοί  είναι  εκείνοι 

οι  λογαριασμοί  χωρίς  υπογράμμιση  και  όλοι  οι  κενοί,τους 

οποίους    έχει  την  δυνατότητα  να  χρησιμοποιεί  η  οικονομική 

μονάδα  μόνη  της  ή  μετά  από  έγκριση  του  ΕΣΥΛ.Οι 

πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί κάθε ομάδας οι οποίοι μπορεί να 

είναι  μέχρι  δέκα  αναπτύσσονται  υποχρεωτικά  με  το  δυαδικό 

σύστημα  αρίθμησης  γιατί  σ  αυτό  περιλαμβάνεται  και  ο 

αριθμός  της  ομάδας.Με  την  χρησιμοποίηση  της  τελείας  για 

διαχωρισμό  των  κατηγοριών  των  λογαριασμών,οι 

πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί φαίνεται οτί αναπτύσσονται με το 
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δυαδικό  σύστημα  το  οποίο  δίνει  μέχρι  και  100 

λογαριασμούς.Οι  δευτεροβάθμιοι  λογαριασμοί,καθενός 

πρωτοβάθμιου  ,οι  οποίοι  μπορούν  να  είναι  μέχρι 

100,αναπτύσσονται  υποχρεωτικά,με  το  δυαδικό  σύστημα 

αρίθμησης.Όλοι οι υπόλοιποι λογαριασμοί τρίτου βαθμού και 

κάτω  μπορούν  να  είναι  όσοι  θέλουν  και  αναπτύσσονται 

ελεύθερα ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης. 

Οι  βασικές  αρχές  με  τις  οποίες  θεμελιώνεται  η  δομή  των 

λογαριασμών είναι: 

1)η  αρχή  της  αυτονομίας,όπου  το  σχέδιο  των  λογαριασμών 

χωρίζεται σε τρία μέρη α)την γενική λογιστική όπου εκεί είναι 

οι λογαριασμοί  ισολογισμού και αποτελεσμάτων ομ.1‐8 β)την 

αναλυτική  λογιστική  εκματάλλευσης  ομ.9  γ)  λογαριασμούς 

τάξεως ομ.10. 

2)η  αρχή  της  κατά  είδους  συγκέντρωσης  των 

αποθεμάτων,εσόδων,εξόδων.Όπου εκεί στην γενική λογιστική 

οι λογαριασμοί των εσόδων και εξόδων παρακολουθούνται με 

κριτήριο το είδος και όχι των προορισμό τους.Οι λογαριασμοί 

αυτοί  σ  όλη  την  διάρκεια  της  χρήσης  δέχονται  χρεώσεις  ή 

πιστώσεις ανάλογα και αντιλογισμούς.Στη γενική λογιστική και 

μόνο  τα  υπόλοιπα  των  λογαριασμών,των  αποθεμάτων,των 

οργανικών εξόδων και εσόδων μεταφέρονται στον λογαριασμό 

της γενικής εμετάλλευσης. 

3)η  αρχή  της  καταρτίσεως  του  λογαριασμού  της  γενικής 

εκμετάλλευσης με λογιστικές εγγραφές.Σύμφωνα με την αρχή 

αυτή  τα  καθαρά  οργανικά  αποτελέσματα  εκμετάλλευσης 

προσδιορίζονται με λογιστικές εγγραφές στο τέλος της χρήσης 

και  σε  σύντομο  χρόνο  μέσα  από  τους  λογαριασμούς  της 

γενικής  εκμετάλλευσης.Οι  λογαριασμοί  της  γενικής 
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εκμετάλλευσης καταρτίζονται με λογιστικές εγγραφές αφού σ 

αυτόν  μεταφέρονται  κατ  είδος  τα  αρχικά  και  τελικά 

αποθέματα των αγορών και τα οργανικά  έξοδα και έσοδα για 

να προσδιοριστεί το κάθε οργανικό αποτέλεσμα της χρήσης. 

 

 

4.5 ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ 

Η  εταιρεία  μας  έχει  καθιερώσει  τις  πρωτογενής  εγγραφές  να 
τις  κάνει  σύμφωνα  με  το  γαλλικό  σχέδιο  λογαριασμών.Στην 
ουσία έχει  ‘παντρέψει’  τα δύο λογιστικά σχέδια έτσι ώστε να 
μπορεί και η Γαλλία να έχει τον έλεγχο.Φυσικά αυτό έχει γίνει 
με την έγκριση της αρμόδιας ΔΟΥ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟ 
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5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Όπως  όλοι  γνωρίζουμε  μια  επιχείρηση  έχει  ορισμένες 

υποχρεώσεις και προς το δημόσιο οι οποίες επιβάλλονται από 

την  εργατική  φορολογική  και  ασφαλιστική  νομοθεσία.Η  μη 

τήρηση  αυτών  των  υποχρεώσεων  επιφέρει  στην  εταιρεία 

βαρύτατες οικονομικές κυρώσεις.Αυτή η εργασία είναι φυσικά 

υποχρέωση του  λογιστή. 

Κατά  την  έναρξη  των  εργασιών  μιας  εταιρείας  θα  πρέπει  να 

υποβάλει το λογιστήριο στην αρμόδια ΔΟΥ και στην περίπτωση 

μας  στην  ΔΟΥ  μεγάλων  επιχειρήσεων  μια  δήλωση  έναρξης 

εργασιών ,συμπληρώνοντας  το καταλληλο έντυπο το οποίο το 

προμηθεύεται απο την   ΔΟΥ,επίσης  συνάμα  με  το  έντυπο 

θα  πρέπει  να  καταθέσουμε  και  το  μισθωτήριο  του  χώρου  ο 

οποίος  θα  στεγάσει  την  επιχείρηση  και  βεβαίωση  εγγραφής 

απο το επιμελητήριο της Ελλάδος. 

5.2 φπα  

Η  επιβολή  του  φόρου  προστιθέμενης  αξίας  είναι  για  την 

εταιρεία  μας  κάθε  μήνα  λόγω  του  ότι  είναι  τρίτης 

κατηγορίας.Η  επιβολή  του  ΦΠΑ  γίνεται  κάθε  26  του  μήνα.Η 

περιοδική  δήλωση  του  ΦΠΑ  για  τα  βιβλία  μας  αφορά  τις 

κινήσεις  του  γενικού  ημερολογίου  του  ακριβώς  επόμενου 

μήνα,αυτού  της  κατάθεσης  στην  ΔΟΥ.  Αρμοδιότητα  του 

λογιστηρίου είναι με  το που θα κλείσει ο μήνας  να  ξεκινήσει 

τις ενέργειες υποβολής του ΦΠΑ.Θα πρέπει να είναι απόλυτα 

σίγουρος  ότι  κανένα  στοιχείο  δεν  λείπει,να  είναι  όλα  σωστά 

αριθμημένα.Σε περίπτωση που υπάρχουν ΔΑ σε εκρεμμότητα 

θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσει με τους ενδιαφερόμενους 

για  να  καταχωρηθούν  τα  στοιχεία  αυτά  πριν  την  περιοδική 

δήλωση  του  ΦΠΑ.Το  λογιστήριο  διεξάγει  τον  κατάλληλο 
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έλεγχο σχετικά με την σωστή καταχώρησει τον γεγονότων  στο 

γενικό  ημερολόγιο,πρέπει  να  τυπώσει  ένα  ισοζύγιο 

λογαριασμών του μήνα που θέλουμε να κάνουμε την εξαγωγή 

του  ΦΠΑ  και  ένα  ισοζύγιο  τριτοβάθμιων  του  λογαριασμού 

54.Αφού συμπληρώσουμε την περιοδική δήλωση συγκρίνουμε 

τα ποσά ισοζυγίου των λογαριασμών ΦΠΑ και τυχόν διαφορές 

πάνε  στους  κωδικούς  403  (προστιθέμενα  ποσά)  ή  419 

(αφαιρούμενα  ποσά).Επίσης  στον  κωδικό  402  θα  πρέπει  να 

συμπληρώσουμε  το  πιστωτικό  υπόλοιπο  της  προηγούμενης 

φορολογικής  περιόδου  το  οποίο  θα  μειώσει  το  τυχόν 

χρεωστικό ποσό αυτής της δήλωσης ή και το αντίθετο. 

Αφού έχουμε ολοκληρώσει με όλες τις εργασίες που αφορούν 

το ΦΠΑ προχωράμε στην εγγραφή τακτοποίησης του ΦΠΑ στα 

βιβλία μας. 

Σημείωση:μέχρις στιγμής μιλήσαμε για την περιοδική δήλωση 

ΦΠΑ.Η  εκκαθαριστική  δήλωση  υποβάλλεται  κάθε  χρόνο  και 

μέχρι  την  10η  ημέρα  του  πέμπτου  μήνα  από  την  λήξη  της 

διαχειριστικής  περιόδου.Για  να  συμπληρωθεί  το  έντυπο  της 

εκκαθαριστικής  γίνεται  συμφωνία  των  ποσών  του  ισοζυγίου 

των  ομάδων  10,20,60,70  με  τα  αθροίσματα  των  ποσών  των 

περιοδικών δηλώσεων  ,αν βρεθεί κάποιο λάθος θα πρέπει να 

υποβάλλουμε τροποποιητική για τον μήνα που εντοπίστηκε το 

λάθος. 

5.3 ΦΜΥ 

Επίσης  μια  άλλη  υποχρέωση  της  εταιρείας  μας  είναι  η 

απόδοση  φόρων  και  τελών  χαρτοσήμου,οι  οποίες 

παρακρατούνται  από  τις  αμοιβές  των  μισθωτών  της 

επιχείρησης  και  των  ελεύθερων  επαγγελματιών.Και  το  ΦΜΥ 

επιβάλλεται  επί  μηνιαία  βάση  λόγω  του  ότι  απασχολούμε 
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πάνω  από  πενήντα  άτομα  προσωπικό.Ενώ  η  οριστική  είναι 

κάθε  31  μαρτίου  κάθε  έτους.Επίσης  υποβάλουμε  τον  φόρο 

ελεύθερων  υπηρεσίων  ο  οποίος  είναι  20%  το  δίμηνο  αν  ο 

επαγγελματίας  έχει  μπλοκάκι  ενώ  αν  χρησιμοποιούμε 

απόδειξη  δαπάνης  είναι  20%  ο  φόρος  και  3%  το 

χαρτόσημο.Έχουμε  τον  φόρο  των  εργολάβων  οι  οποίοι 

αναλαμβάνουν  να  κάνουν  διάφορες  ανακαινίσεις  στα 

καταστήματα  είναι  3%  εκδίδουμε  τιμολόγιο  παροχής 

υπηρεσιών  και  ο  φόρος  είναι  μηνιαίος  μέχρι  της  15  του 

επόμενου μήνα.Οι φόροι στους οποίους μέχρι στιγμής έχουμε 

αναφερθεί  είναι  φόροι  που  παρακρατούνται.Τέλος  υπάρχει 

ένας  επιπλέον  φόρος  το  αγγελιόσημο.Η  εταιρεία  μας 

πραγματοποίει πολλές διαφημίσεις τόσο στην τηλεόραση όσο 

και  στο  ραδιόφωνο.Γι  αυτές  τις  ενέργειες  πληρώνεις  το 

αγγελιόσημο το οποίο είναι 20% για το ραδιόφωνο και 21,5% 

για την τηλεόραση υποβάλλεται κάθε δύμηνο μέχρι τις 20 του 

επόμενου.Πολλές  φορές  την  συμφωνία  την  κλείνουν  μέσω 

τρίτου τότε οι λεγόμενοι brokers(μεσίτες),οι οποίοι πληρώνουν 

το  αγγελιόσημο  και  μας  δίνουν  μια  απόδειξη  πληρωμής.Εδώ 

μιλάμε για φόρο επί της πληρωμής. 

Τέλος  έχουμε  την  συγκεντρωτική  κατάσταση  πελατών 

προμηθευτών  όπου σ αυτήν την κατάσταση εκτυπώνονται τα 

τιμολόγια,τα  στοιχεία  των  προμηθευτών  και  των  πελατών  με 

αλφαβητική σειρά που είναι πάνω από 300Ε  σε καθαρή αξία,η 

εταιρεία  είναι  υποχρεωμένη  να  την  υποβάλλει  μέχρι  τις  30 

Σεπτεμβρίου για την προηγούμενη χρονιά μέσω taxnet. 

Σημείωση:Η προσωρινή δήλωση του ΦΜΥ καταβάλλεται μέσα 

σε 10  εργάσιμες  μέτα  τις 20  του  μήνα  βάσει  του  τελευταίου 

ψηφίου του ΑΦΜ.Για  την εταιρεία μας σύμφωνα με  το ΑΦΜ 

της είναι στις 4/2(10η εργάσιμη από τις 20/1). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 

SEPHORA AEE 
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6.1 Οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας είναι: 

α)η κατάσταση ισολογισμού τέλους χρήσεως. 

β)η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. 

γ)ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων. 

δ)η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης . 

ε)το  προσάρτημα  του  ισολογισμού  και  των  αποτελεσμάτων 

χρήσεως. 

Μια από τις πιό σημαντικές υπηρεσίες του λογιστηρίου είναι η 

επεξήγηση  των  λογιστικών  πληροφοριών  που  εκείνοι  σαν 

ειδικοί  μας  τις  γνωστοποιούν.Αυτές  οι  ετήσιες  οικονομικές 

καταστάσεις όταν  έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητους  ελεγκτές 

λογιστές  αποτελούν  κατά  γενική  ομολογία  των 

χρηματοοικονομικών  αναλυτών  την  κύρια  βάση  στην 

χρηματοοικονομική ανάλυση.Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα 

στοιχεία  που  μας  προσφέρουν  είναι  τα  σπουδαιότερα 

αριθμητικά στοιχεία για την εταιρεία. 
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Α)ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Η    κατάσταση  ισολογισμού  τέλους  χρήσεως  καταρτίζεται  στο 

τέλος κάθε χρήσεως,καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και 

ισολογισμού  και  δημοσιεύεται  απαραίτητα  μαζί  με  την 

κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως,τον πίνακα 

διάθεσης  αποτελεσμάτων  και  το  προσάρτημα  τους.Στον 

ισολογισμό θα πρέπει να εμφανίζεται με απόλυτη ακρίβεια και 

σαφήνεια η χρηματοοικονομική συγκρότηση της εταιρείας μας 

να  είναι  ταξινομημένα  τόσο  από  λογιστικής  όσο  και  από 

οικονομικής  και  νομίκης  απόψεως.Έτσι  να  χρησιμοποιείται  ο 

ισολογισμός  ως  μέτρο  σύγκρισης  τόσο  με  τα  προηγούμενα 

χρόνια όσο και με άλλες ομοειδής επιχειρήσεις. 

 

 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Η  κατάσταση  του  λογαριασμού  αποτελεσμάτων  χρήσεως 

καταρτίζεται  κάθε  τέλος  της  διαχειριστικής  περιόδου  και 

καταχωρείται  στο  βιβλίο  απογραφών  ισολογισμού  της 

εταιρείας και δημοσιεύται στο τέλος της χρήσεως.Τα στοιχεία 

των  αποτελεσμάτων  χρήσεως  εμφανίζονται  σε  δύο  στήλες  ,η 

μία  περιλαμβάνει  τις  αξίες  που  εμφανίζονται  στους  οικείους 

λογαριασμούς  του 86  κατά  το  τέλος  της  χρήσεως στην οποία 

αναφέρονται  τα  αποτελέσματα  και  η  δεύτερη  τις  αξίες  των 

αντίστοιχων λογαριασμών όπως παρουσιάζονται κατά το τέλος 

της προηγούμενης χρήσεως. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Ο  πίνακας  αποτελεσμάτων  καταρτίζεται  υποχρεωτικά  όταν 

γίνεται  διάθεση  αποτελέσματων,καταχωρείται  επίσης  στο 

βιβλίο  απογραφών  και  ισολογισμού  και  δημοσιεύεται  στο 

τέλος της χρήσης.Τα στοίχεια απεικονίζονται σε δύο στήλες και 

αφορούν  στην  χρήση  του  ισολογισμού  και  την  προηγούμενη 

αυτού. 

 

Η  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Η  κατάσταση  της  γενικής  εκμετάλλευσης  δεν  είναι 

υποχρεωτικό να δημοσιευτεί όπως οι άλλες  καταστάσεις που 

αναφέραμε.Καταρτίζεται  υποχρεωτικά  στο  τέλος  της  χρήσης 

και  καταχωρείται  αμέσως  μετά  την  καταχώρηση  του 

ισολογισμού,του λογαριασμού αποτελέσματα  χρήσεως και  το 

πίνακα  διάθεσης  αποτελεσμάτων  στο  βιβλίο  απογραφών  και 

ισολογισμού. 

 

Σήμειωση:παρακάτω σας παραθέτουμε παραδείγματα από τις 

οικονομικές καταστάσεις που αναφέραμε παραπάνω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ,ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΑ, 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
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7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το  πρόγραμμα  μισθοδοσίας  είναι  απαραίτητο  για  ένα 

λογιστικό  γραφείο  προκειμένου  να  αποφευχθούν  οι 

πιθανότητες λάθους αλλά και ο χρόνος που χρειάζεται για να 

διεξαχθούν  οι  απαραίτητες  εργασίες.Οι  διάφορες  ενέργειες 

που  απαιτούνται  είναι  αυτές  που  πρέπει  να  γίνουν  κατά  το 

στάδιο πρόσληψης ενός υπαλλήλου,κατά το στάδιο απόλυσης 

ή  οικειοθελούς  αποχώρησης  και  τέλος  αυτές  που 

πραγματοποιούνται  κατά  την  διάρκεια  λειτουργίας  της 

εταιρείας.Το λογιστικό πρόγραμμα της εταιρείας μας είναι EFG 

BUSINESS SERVICES OUTSOURCING. 

 

A)ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

1)Αναγγελία πρόσληψης 

Η  αναγγελία  πρόσληψης  ενός  μισθωτού  στην  εταιρεία  μας 

πραγματοποιείται μέσω της κατάθεσης στον ΟΑΕΔ της κάρτας 

αναγγελίας  πρόσληψης.Ο  λογιστής  είναι  υπεύθυνος  να 

καταθέσει  την κάρτα εμπρόθεσμα το αργότερο μέσα σε οχτώ 

μέρες  από  την  πρόσληψη  του  μισθωτού  στην  εταιρεία  στο 

υποκατάστημα  του  ΟΑΕΔ  που  ανήκει.Η  κάρτα  αυτή 

συπληρώνεται  πλήρως  με  τα  στοιχεία  του  εργαζόμενου  δύο 

φορές,σφραγίζεται  με  τα  στοιχεία  του  εργοδότη  και 

υπογράφεται και από τα δύο μέρη. 
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2)ΒΙΒΛΙΟ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

α)Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να τηρεί στο χώρο εργασίας 

το ειδικό βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων όπου θα καταχωρούν 

άμεσα  όλους  του  εργαζόμενους.Η  εταιρεία  θα  πρέπει  να 

καταχωρήσει  τους  μισθωτούς  αμέσως  μετά  την  πρόσληψη 

τους. 

β)πρέπει  να  τηρούν  τα  μισθολόγια  του  προσωπικού    επί  10 

έτη. 

γ)θα  πρέπει  να  δηλώνουν  εντός  8  ημερών  την  τυχόν 

αποχώρηση τους ανεξαρτήτου αιτίας 

Σημείωση:Το  προστιμό  που  υπάρχει  στην  περίπτωση  μη 

καταχώρησεις  στο  βιβλίο  νεοπροσλαμβανωμένων  είναι  500E 

ανά περίπτωση. 

 

3)ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΤΑ  ΤΟ  ΣΤΑΔΙΟ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ  ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η  κατάσταση  αυτή  συμπληρώνεται  δύο  φορές,σ  αυτήν 

αναφέρονται  όλοι  οι  εργαζόμενοι  της 

εταιρείας.Συμπληρώνεται  το  ονοματεπώνυμο,όνομα  πατρός 

μητρός,ηλικία,ειδικότητα,οικογενειακή  κατάσταση,χρονολογία 

πρόσληψης,προυπηρεσία,οι  αποδοχές  και  οι  ώρες  εργασίας 

των  εργαζομένων.Κατατίθεται  υπογεγραμμένη  από  τον 

εργοδότη  στην  αρμόδια  επιθεώρηση  εργασίας  της  έδρας  της 

εταιρείας. 
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4)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ 

Σε  κάθε  εργαζόμενο  χορηγείται  απόδειξη  στην  οποία 

αναγράφονται  αναλυτικά  οι  αποδοχές  του(μικτές  και 

καθαρές),οι κρατήσεις,οι υπερωρίες,τα bonus. 

 

5)ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ 

Επίσης  η  εταιρεία  είναι  υπεύθυνη  για  την  ενημέρωση  του 

βιβλίου  αδειών  .Κάθε  έτος  συντάσσει  καινούργια  κατάσταση 

ετήσια.Το  αργότερο  την  παραμονή  της  έναρξης  της  άδειας  ο 

μισθωτός  ωφείλει  να  υπογράψει  στο  βιβλίο  αυτό  αφού 

συμπληρωθεί πλήρως από τα στοιχεία. 

 

 

6)ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Είναι  ένα  έντυπο  το  οποίο  συμπληρώνεται  κάθε  μήνα  στο 

τέλους αυτού από την εταιρεία ανά εργαζόμενο  με τα ακριβή 

στοιχεία  απασχόλησης  του  ,με  την  αμοιβή  των  εργαζομένων 

κατά  τύπο  αποδοχών  και  πάντα  μέσα  στην  προθεσμία 

καταβολής  των  αντίστοιχων  εισφορών  των 

ταμείων(ΙΚΑ,ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ). 

Η  κατάσταση  ασφαλίσεων  του  προσωπικού  τυπώνεται 

μηχανογραφικά  κάθε  μήνα  μέσα  από  το  πρόγραμμα 

μισθοδοσίας. 

Μέσα σ αυτό το πρόγραμμα καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία 

του εργαζομένου κατά την ημέρα της πρόσληψης τους.Επίσης 
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καταχωρείται  το ωράριο  εργασίας,το  ύψος  των  αποδοχών  ,η 

ειδικότητα καθώς και τα χρόνια προυπηρεσίας. 

Σημείωση:Η κατάσταση αυτή στην ουσία δεν υφίσταταί αφού 

υπάρχει η ΑΠΔ. 

 

Κάθε  μήνα  μέσα  από  την  επιλογή  υπολογισμός  εργασίας  και 

αφού δώσουμε τις ημέρες εργασίας,τις  τυχόν αδικαιολόγητες 

ημέρες απουσίας,τα bonus που  ίσως υπάρχουν καθώς και  τις 

υπερωρίες  που  έχουν  γίνει  το  πρόγραμμα μας  υπολογίζει  τις 

αποδοχές  των  εργαζομένων,τις  εισφορές  στα  ασφαλιστικά 

ταμεία και για το ΤΕΑΥΕΚ. 

Μπορούμε  να  εκτυπώσουμε  τις  καταστάσεις  ασφάλισης 

προσωπικού. 

 

 

7)ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ  ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ  ΚΑΙ  ΩΡΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Στο συγκεκριμένο έντυπο αναγράφεται τα πλήρη στοιχεία της 

εταιρείας,  ονοματεπώνυμα  των εργαζομένων,ηλικία  την θέση 

που κατέχουν στο κατάστημα καθώς επίσης και το πρόγραμμα 

τους,τα  ρεπό  που  δικαιούνται  και  ελέγχεται  από  την 

επιθεώρηση  εργασίας.Συνήθως αυτό  ισχύει  για  ένα  μήνα  για 

οποιαδήποτε  αλλαγή  που  μπορεί  να  πραγματοποιήθει  για 

οποιαδήποτε λόγο θα πρέπει να στείλουμε σχετική ενημέρωση 

στην  επιθεώρηση  εργασίας.Την  κατάσταση  προσωπικού  θα 

πρέπει να την πηγαίνουμε μια φορά το μήνα στην επιθεώρηση 

εργασίας από τις 15 του μήνα μέχρι τις 15 του άλλου.Πρέπει ν 



Page 95 of 112 
 

αναρτίζεται  σε  εμφανές  σημείο  και  από  εκεί  και  πέρα  κάθε 

πρόσληψη την ημερομηνία που γίνεται.Επίσης θα πρέπει κάθε 

μήνα  να  γίνεται  η  μηνιαία  αποστολή  του  μηνιαίου 

προγράμματος  βαρδιών  και  ωρών  εργασίας  για  το  κάθε 

κατάστημα. 

 

8)ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο  λογιστής  είναι  αρμόδιος  για  την  σύνταξη  της  σύμβασης 

εργασίας η οποία εμφανίζει  την σχέση εξαρτημένης εργασίας 

μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη.Η οποία περιλαμβάνει τους 

όρους εργασίας. 

Η σύμβαση περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

1)την περιοχή όπου θα εργάζεται ο υπάλληλος στην δική μας 

περίπτωση,το υποκατάστημα κάθε περιοχής. 

2)τα στοιχεία της ταυτότητας του. 

3)την θέση που  θα κατέχει ο εργαζόμενος στο κατάστημα. 

4)συνήθως  η  σύμβαση  εργασίας  στην  αρχή  καταρτίζεται  για 

ορισμένο χρόνικο διάστημα(2μηνη,4μηνη,6μηνη και αορίστου 

χρόνου) και σταδιακά μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου. 

5)τις αποδοχές που θα λαμβάνει ο εργαζόμενος. 

6)τις  ώρες  που  θα  εργάζεται  κάθε  μέρα  αλλά  και  την 

εβδομάδα 

7)και την άδεια που δικαιούται καθώς και τις αποδοχές αυτής. 

 

 



Page 96 of 112 
 

9)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Η βεβαίωση αποδοχών είναι ονομαστική για κάθε εργαζόμενο 

ξεχωριστά.Σ  αυτήν  αναφέρεται  η  ανάλυση  της  αιτήσιας 

μισθοδοσίας  των  εργαζομένων  συμπληρώνεται  από  τον 

υπεύθυνο του λογιστηρίου και παραδίδεται το αργότερο μέχρι 

τέλος μαρτίου για να την χρησιμοποιήσει ο εργαζόμενος στην 

φορολογική του δήλωση. 

 

 

10)ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΜΥ 

Η  οριστική  δήλωση  πρέπει  να  κατατεθεί  μέχρι  της  25 

Μαίου.Κάθε  οικονομικό  έτος  βέβαια  παίρνει  και  κάποια 

παράταση η επιβολή της δήλωσης. 

 

 

11)ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 

Στην  περίπτωση  απόλυσης  κάποιου  εργαζομένου  οι 

αρμοδιότητες του λογιστή είναι οι εξής: 

1)να  προσδιορηθεί  το  ύψος  της  αποζημείωσης  και  να 

παρακρατήσουν  τον  ανάλογο  φόρο  και  χαρτόσημο  που 

αντιστοιχεί για την αμοιβή. 

2)το ποσό της αμοιβής δίνεται κατευθείαν στον εργαζομένο αν 

τα χρήματα είναι πολλά του δίνεται επιταγή. 
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3)πρέπει να υποβάλλει δήλωση στην ΔΟΥ για να αποδώσει το 

φόρο που παρακρατήθηκε από την αποζημείωση.Μέσα σ ένα 

μήνα πρέπει να την υποβάλλει. 

4)να  τακτοποιηθούν  οι  εκκρεμότητες  όσον  αφορά  την 

αποζημείωση  των  αδείων  το  ποσό  των  δώρων  που 

δικαιούνται. 

5)το  έντυπο  της  καταγγελίας  της  σύμβασης  πρέπει  να  είναι 

υπογεγραμμένο  και  από  τις  δύο  μεριές  εις  τετραπλούν.Όπου 

το  πρωτότυπο  το  παίρνει  ο  εργαζόμενος  και  τα  υπόλοιπα  τα 

καταθέτουμε μέσα σε μια εβδομάδα στον ΟΑΕΔ και επίσης το 

τέταρτο έντυπο παραμένει στην επιχείρηση. 

 

12)ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος για δικούς του προσωπικούς 

λόγους  αποφασίσει  να  αποχωρήσει  θα  πρέπει  το  ειδικό 

έντυπο  αναγγελίας  οικειοθελούς  αποχώρησης  να  κατατεθεί 

εντός  8  ημερών  στον  αρμόδιο  ΟΑΕΔ.Θα  πρέπει  να  περιέχει 

απαραιτήτος  τα  στοιχεία  της  επιχείρησης  καθώς  και  την 

υπογραφή του αποχωρήσαντα. 
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Σημείωση:Τα  ένσημα  πλέον  είναι  για  όλους 

μηχανογραφημένα.Και  δεν  υπάρχει  πια  το  βιβλίο  αγοράς 

ενσήμων  όπως  παλιά  που  υπήρχαν  τριμηνιαίες  χειρόγραφες 

καρτέλες. 

 

 

13)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑΣ 

Είναι η βεβαίωση που λαμβάνουμε από το ΙΚΑ για μη ωφειλή 

ασφαλιστικών  εισφορών  .Συνήθως  είναι  6μηνή  για 

δανειοδότηση ή ετήσια γαι θεώρηση βιβλίων. 
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         ΚΕΦΑΛΑΙΟ  8Ο 

Η    ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    ΤΟΥ  ΚΒΣ  ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΚΦΑΣ. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Περιεχόμενα 

 

Άρθρο 1:Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών  

Παράγραφος 1: Υπόχρεα ημεδαπά πρόσωπα  
Παράγραφος 2: Υπόχρεα αλλοδαπά πρόσωπα 
 
Άρθρο 2: Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών 
Παράγραφος 1: Οριοθέτηση περιεχομένου βιβλίων και στοιχείων  
Παράγραφος 2: Γλώσσα και νόμισμα τήρησης βιβλίων και στοιχείων 
Παράγραφοι 3, 4, 6 και 8: Δικαιολογητικά εγγραφών – Συγχώνευση 
βιβλίων και στοιχείων – Υποχρεώσειςχρήσης λογισμικού των 
επιχειρήσεων  
Παράγραφος 5: Ηλεκτρονικό τιμολόγιο – Έκδοση και λήψη αυτού ‐ 
Διασφάλιση τηςαυθεντικότητας και ακεραιότητας του περιεχομένου 
των τιμολογίων  
Παράγραφος 7: Ενημέρωση των βιβλίων σε περίπτωση βλάβης του Η/Υ 
ή μη λειτουργίας τουλογισμικού 
 
Άρθρο 3: Εξαιρέσεις ‐ Απαλλαγές  
Παράγραφος 1: Υποχρεώσεις Δημοσίου και νομικών προσώπων μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρακ.λπ. 
Παράγραφος 2: Μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών  
 
Άρθρο 4: Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 

Παράγραφος 1: Ένταξη σε κατηγορία τήρησης βιβλίων (απλογραφικά ή 
διπλογραφικά) 
Παράγραφος 2: Ειδική ένταξη στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων (Γ΄ 
κατηγορίας) 
Παράγραφος 3:Ειδική ένταξη στην τήρηση απλογραφικών βιβλίων (Β΄ 
κατηγορίας) 
Παράγραφος 4: Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων με βάση τα ακαθάριστα 
έσοδα 
Παράγραφος 5 : Όρια ένταξης σε κατηγορία βιβλίων 
Παράγραφος 6 : Προαιρετική τήρηση βιβλίων ανώτερης κατηγορίας 
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Παράγραφοι 7 έως 12: Τήρηση Διπλογραφικών βιβλίων (Γ΄ κατηγορίας)  
Παράγραφοι 13 και 14: Υποχρεώσεις υπόχρεων που τηρούν τα βιβλία 
τους σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. 
Παράγραφος 15.Υποχρεώσεις υποκαταστημάτων με αυτοτελή ή 
εξηρτημένη λογιστική. 
Παράγραφοι 16 έως 21:Τήρηση απλογραφικών βιβλίων. 
Παράγραφος 22: Βιβλία υποκαταστήματος 
Παράγραφος 23: Πρόσθετες υποχρεώσεις ορισμένων κατηγοριών 
υπόχρεων 
 
 
Άρθρο 5: Δελτίο Αποστολής  
Παράγραφοι 1, 2 και 3: Περιπτώσεις έκδοσης Δελτίου Αποστολής – 
Υπόχρεοι σε έκδοση  
Παράγραφος 4: Έκδοση Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής  
Παράγραφος 5:Περιεχόμενο Δελτίου Αποστολής  
Παράγραφος 6: Μοναδικότητα του δελτίου αποστολής ως 
συνοδευτικού εγγράφου Αποστολήαγαθών από μη υπόχρεο σε έκδοσή 
του  
Παράγραφος 7: Διάρκεια του Δελτίου Αποστολής  
Παράγραφος 8: Εξαιρέσεις από την έκδοση δελτίου αποστολής 
 
 
Άρθρο 6: Τιμολόγηση Συναλλαγών 
Παράγραφος 1: Έκδοση τιμολογίων – Υπόχρεοι  
Παράγραφος 2: Επαναλαμβανόμενες πωλήσεις αγαθών ή παρεχόμενων 
υπηρεσιών  
Παράγραφος 3: Τιμολόγιο επιδοτήσεων, αποζημιώσεων, ανόργανων 
εσόδων  
Παράγραφος 4: Έκδοση τιμολογίου από Δημόσιο, ΝΠΔΔ και λοιπά 
πρόσωπα μηκερδοσκοπικού χαρακτήρα  
Παράγραφος 5: Αγορά αγαθών από ιδιώτη – Απόδειξη της συναλλαγής ‐ 
Αντιμετώπιση μηέκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης τιμολογίων  
Παράγραφος 6: Τιμολόγιο αγοράς αγροτικών προϊόντων 
Παράγραφος 7: Έκδοση εκκαθαρίσεων  
Παράγραφος 8: Αγορά αγαθών – Λήψη υπηρεσιών για λογαριασμό 
τρίτου  
Παράγραφοι 9, 10 και 11: Περιεχόμενο τιμολογίου 
Παράγραφος 12: Τιμολόγιο αντιπροσώπου οίκου εξωτερικού 
Παράγραφος 13: Πιστωτικό τιμολόγιο  
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Παράγραφοι 14 και 15: Χρόνος έκδοσης τιμολογίου  
Παράγραφοι 16,17,18:Στοιχεία που εξομοιώνονται με τιμολόγια, 
Ανάθεση τιμολόγησης – Αυτοτιμολόγηση, Τύπος εγγράφων, μηνυμάτων 
κλπ, που επέχουν θέση τιμολογίου  
 
 
Άρθρο 7: Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών  
Παράγραφος 1: Περιπτώσεις έκδοσης αποδείξεων λιανικών 
συναλλαγών  
Παράγραφοι 2 και 3: Περιεχόμενο απόδειξης λιανικής συναλλαγής και 
απόδειξης επιστροφήςλιανικής συναλλαγής 
Παράγραφος 4: Χρόνος έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών  
Παράγραφοι 5, 6: Έκδοση άλλων εγγράφων που περιλαμβάνουν το 
περιέχομενο των αποδείξεωνλιανικών συναλλαγών ‐ Ανάθεση της 
έκδοσης εισιτηρίων σε τρίτο  
 
 
Άρθρο 8:Έγγραφα μεταφοράς και Στοιχεία Λοιπόν Συναλλαγών  
Παράγραφοι 1 έως 10:Έγγραφα μεταφοράς και Διορθωτικό σημείωμα 
μεταφοράς  
Παράγραφος 11: Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής αντί φορτωτικής  
Παράγραφος 12: Απόδειξη αυτοπαράδοσης  
Παράγραφος 13: Απόδειξη δαπάνης Δώρα έως εκατόν πενήντα (150) 
ευρώ  
 
Άρθρο 9:Διασφάλιση συναλλαγών και διαφύλαξη δεδομένων  
Παράγραφος 1:Θεώρηση και σήμανση φορολογικών στοιχείων 
Παράγραφος 2: Τόπος τήρησης βιβλίων και στοιχείων 
Παράγραφος 3: Φύλαξη βιβλίων και στοιχείων  
Παράγραφοι 4,5,6: Διαφύλαξη τιμολογίων, Χρόνος διαφύλαξης, 
Διαφύλαξη φορολογικών στοιχείων σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα 
αποθήκευσης  
Παράγραφος 7: Μη εκτύπωση αθεώρητων βιβλίων  
 
 
Άρθρο 10:Διασταυρώσεις και απόδειξη συναλλαγών  
Παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5: Υποβολή φορολογικών στοιχείων για 
διασταύρωση  
Παράγραφος 6: Απόδειξη συναλλαγών  
Παράγραφοι 7, 8: Υποχρέωση αναγραφής στοιχείων συναλλασσομένων 
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σε τραπεζικάπαραστατικά ‐ Βάρος απόδειξης συναλλαγών  
 
Άρθρο 11: Εξουσίες Φορολογικής Αρχής  
Παράγραφοι 1 και 2: Απαλλαγές από ορισμένες υποχρεώσεις του ΚΦΑΣ 
– Αρμοδιότηταχορήγησής τους  
Παράγραφος 2: Δικαιώματα προϊσταμένου ΔΟΥ  
 
Άρθρο 12: Εξουσίες Υπουργού Οικονομικών 
Άρθρο 13: Θέση σε ισχύ  
 
Άρθρο 14: Μεταβατικές διατάξεις  
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