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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

Η  παρούσα  πτυχιακή  εργασία  έχει  ως    κυρίως  θέμα  την  μηχανογραφημένη 

παρακολούθηση  μιας  υποτιθέμενης    Β΄  κατηγορίας  επιχείρησης    και  είναι 

χωρισμένη σε  τρία  κεφάλαια.  Τα δυο πρώτα  κεφάλαια  είναι  τα θεωρητικά  και  το 

τρίτο το πρακτικό. Στα θεωρητικά κεφάλαια   αναλύονται   οι διατάξεις του Κώδικα 

Φορολογικής    Απεικόνισης  Συναλλαγών  (Κ.Φ.Α.Σ.)  με  τις  διατάξεις  Φορολογίας 

Εισοδήματος,  Φορολογίας  Φόρου  Προστιθέμενης  Αξίας  (Φ.Π.Α.).  Στο  πρακτικό 

κομμάτι είναι η εφαρμογή του προγράμματος soft0ne στην καταχώρηση τιμολογίων 

αγορών, δαπανών κ.τ.λ. για τα έξοδα τις επιχείρησης και η καταχώρηση αποδείξεων 

παροχής υπηρεσιών για τα έσοδα αντίστοιχα. Στην συνέχεια ακολουθεί η εκτύπωση 

του  βιβλίου  Εσόδων –  Εξόδων η  οποία  γίνεται  κάθε μήνα,  έπειτα  το Φ.Π.Α.  κάθε 

τρεις  (3)  μήνες  και  τέλος  βγάζω  την  εκκαθαριστική  του  έτους.  Στον  επίλογο 

αναλύονται τα συμπεράσματα και τέλος αναφέρεται η βιβλιογραφία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  

 

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α.Σ.)  

 

Ο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

των επιτηδευματιών σχετικά με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων για την 

εκπλήρωση  των  φορολογικών  τους  υποχρεώσεων.  Κάθε  επιτηδευματίας  τηρεί,  εκδίδει, 

παρέχει,  ζητά,  λαμβάνει, υποβάλλει,  διαφυλάσσει  τα βιβλία,  τα στοιχεία,  τις  καταστάσεις 

και  κάθε  άλλο  μέσο  σχετικό  με  την  τήρηση  βιβλίων  και  την  έκδοση  στοιχείων.  Ως 

επιτηδευματία ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων ορίζει κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα, που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική 

επικράτεια  και  αποβλέπει  στην  απόκτηση  εισοδήματος  από  εμπορική  ή  βιομηχανική  ή 

βιοτεχνική  ή  γεωργική  επιχείρηση ή από  ελευθέριο  επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη 

επιχείρηση,  καθώς  και  οι  αστικές  κερδοσκοπικές  ή  μη  εταιρείες.  Οι  επιτηδευματίες 

διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο εργασιών τους σε :  

 εκείνους που πωλούν αγαθά χονδρικώς (σε άλλο επιτηδευματία) ή λιανικώς  

(σε φυσικό πρόσωπο) αυτούσια ή μετά από επεξεργασία  

 εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες  

 

 εκείνους που πωλούν αγαθά χονδρικώς ή λιανικώς και παρέχουν υπηρεσίες(μικτή 

δραστηριότητα)  

 

Δεν θεωρούνται επιτηδευματίες και συνεπώς απαλλάσσονται από την τήρηση των βιβλίων 

του Κώδικα : 

  

 ο αγρότης και η αγροτική εκμετάλλευση εφόσον δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό 

καθεστώς Φ.Π.Α.  

 το  φυσικό  πρόσωπο  εκτός  του  ελεύθερου  επαγγελματία  που  παρέχει  υπηρεσίες 

περιστασιακά  σε  επιτηδευματία  ή  Δημόσιο  ή  άλλο  μη  επιτηδευματία  και  το  σύνολο  των 

ετησίων αμοιβών του δεν υπερβαίνει το όριο των € 5.000 εφόσον δεν είναι επιτηδευματίας 

από άλλη αιτία  
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 ο  συγγραφέας  δημόσιος  ή  ιδιωτικός  υπάλληλος,  ο  συνταξιούχος  για  την 

πρώτη  μετά  τη  συνταξιοδότηση  του  έκδοση  βιβλίου  και  ο  εισηγητής 

επιμορφωτικών  σεμιναρίων  δημόσιος  ή  ιδιωτικός  υπάλληλος  ή  συνταξιούχος, 

εφόσον τα πρόσωπα αυτά δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία  

 το φυσικό πρόσωπο δεν θεωρείται ότι ασκεί δραστηριότητα υπαγόμενη στο Φ.Π.Α., 

με την προϋπόθεση ότι δεν έχει την ιδιότητα του επιτηδευματία από άλλη αιτία και παρέχει 

υπηρεσίες προς το Δημόσιο, άλλο μη επιτηδευματία νομικό πρόσωπο  

 το φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με σχέση μίσθωσης έργου με φορέα εκτέλεσης 

ερευνητικού έργου το οποίο χρηματοδοτείται ή επιχορηγείται γενικώς από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, εφόσον δεν είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία, το ποσό αυτών των αμοιβών του 

δεν  υπερβαίνει  τα  €  10.000  και  οι  υπηρεσίες  που  παρέχει  αφορούν  αποκλειστικά  το 

ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται ή επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  

Τέλος ο Κώδικας ορίζει ότι τα βιβλία και τα στοιχεία θα πρέπει να τηρούνται στην ελληνική 

γλώσσα  και  στο  ελληνικό  νόμισμα,  εκτός  αν  έχει  νομίμως  επιτραπεί  η  τήρηση  αυτών  με 

άλλο  τρόπο.  Τα  στοιχεία  που  εκδίδονται  για  συναλλαγές  με  το  εξωτερικό  επιτρέπεται  να 

διατυπώνονται  σε  ξένη  γλώσσα  και  να αναγράφεται  σε αυτά  το  ξένο  νόμισμα στο  οποίο 

γίνεται η συναλλαγή.  

 

 

1.2 ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ  

 

Κάθε  επιτηδευματίας  εντάσσεται  σε  κατηγορία  βιβλίων  (απλογραφικά,  διπλογραφικα))  ή 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης αυτών όπως ορίζουν οι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ 

Γενικά  τα  όρια  για  την  ένταξη  σε  κατηγορία  βιβλίων  ορίζονται  με  βάση  τα  ετήσια 

ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου ως εξής :  

 

 

Κατηγορίες βιβλίων Όρια ακαθάριστων εσόδων  

Απλογραφικά μέχρι και €1.500.000  

Διπλογραφικά άνω των €1.500.000  
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Ειδικότερα  ο  Κ.ΦΑ.Σ.  ορίζει  ότι  στην  πρωτη  κατηγορία  εντάσσονται,  ανεξάρτητα  από  το 

ύψος των ακαθάριστων εσόδων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου :  

 ο ελεύθερος επαγγελματίας  

 ο εκτελωνιστής  

 ο εκμεταλλευτής αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης  

 ο παραγωγός ασφαλειών  

 ο μεσίτης  

 ο εκμεταλλευτής γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιοτριβείου  

 ο εκμεταλλευτής εκπαιδευτηρίου ή φροντιστηρίου  

 ο  εκμισθωτής  μηχανημάτων,  αυτοκινήτων  ή  οποιωνδήποτε  άλλων  κινητών 

πραγμάτων  

 ο πράκτορας εφημερίδων και περιοδικών  

 ο  κατασκευαστής  ιδιωτικών  ή  δημόσιων  τεχνικών  έργων,  του  οποίου  τα  καθαρά 

κέρδη  προσδιορίζονται  με  ειδικό  τρόπο  σύμφωνα  με  τη  νομοθεσία  περί  φορολογίας 

εισοδήματος  

 ο πωλητής χρυσών και λοιπόν νομισμάτων  

 ο πρατηριούχος χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων  

 ο πωλητής πετρελαιοειδών ως αντιπρόσωπος εταιρείας διανομής και ειδών αυτών 

και  

 ο πρατηριούχος υγραερίου αυτοκινήτων  
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1.3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ 

Κ.Φ.Α.Σ.  

 

 Δεν  υποχρεούνται  στην  τήρηση  βιβλίων  με  εξαίρεση  το  δελτίο  αποστολής,  οι 

αγρότες  και  οι  αγροτικές  εκμεταλλεύσεις  που  ορίζονται  από  τα  άρθρα  41  και  42  του 

N.2859/2000,  εφόσον  δεν  έχουν  ενταχθεί  στο  κανονικό  καθεστώς  του  νόμου  αυτού 

Απαλλάσσονται από  την  υποχρέωση  της  τήρησης  των  βιβλίων  του Κώδικα αυτού  και  της 

έκδοσης  των  αποδείξεων  λιανικής  πώλησης  αγαθών  και  παροχής  υπηρεσιών  οι 

επιτηδευματίες  φυσικά  πρόσωπα,  που  πραγματοποίησαν  κατά  την  προηγούμενη  ετήσια 

διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι €9.000 από  την πώληση αγαθών και από 

την  παροχή  υπηρεσιών  εφόσον  στην  περίπτωση  αυτή  τα  ακαθάριστα  έσοδα  από  την 

παροχή  υπηρεσιών  δεν  υπερβαίνουν  τις  €4.000,  καθώς  και  τα  φυσικά  πρόσωπα  που 

εκμεταλλεύονται  φορτηγά  πλοία  του N.27/75  των  οποίων  η  συνολική  χωρητικότητα  δεν 

υπερβαίνει τους 500 κόρους Ειδικότερα, ανεξάρτητα του ύψους των ακαθάριστων εσόδων 

απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων : 

   

 Οι πράκτορες κρατικών λαχείων και παιγνίων (ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, κ.τ.λ.)  

 Οι εφημεριδοπώλες (υποπράκτορες εφημερίδων και περιοδικών)  

 

1.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

 

Πριν ξεκινήσω την αναλυτική λογιστική και φορολογική παρακολούθηση της εταιρείας κατά 

τη  διάρκεια  μιας  διαχειριστικής  περιόδου,  από  01/01  έως  31/12,  σκόπιμο  θα  ήταν  να 

αναφερθώ  στις  διαδικασίες  που  πρέπει  να  προβεί  μία  επιχείρηση  κατά  την  ίδρυση  της. 

Παρακάτω λοιπόν σας παραθέτω τις διαδικασίες ίδρυσης μιας επιχείρησης Ο.Ε. που τηρεί 

βιβλία Β΄ κατηγορίας ώστε να μπορεί να ξεκινήσει πλέον νόμιμα τη λειτουργία της :  Πρέπει 

να υπάρχει ή να εξευρεθεί ο χώρος εγκατάστασης της.  

Η  ύπαρξη  επαγγελματικής  εγκατάστασης  αποδεικνύεται  είτε  με  συμβόλαιο  ιδιοκτησίας 

ακινήτου, είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  
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Πρέπει να ασφαλιστούμε στο Υποχρεωτικό Ασφαλιστικό Ταμείο που υπαγόμαστε. Ανάλογα 

με την δραστηριότητα της υπό ίδρυση επιχείρησης θα πρέπει να ασφαλιστούμε στο Τ.Α.Ε. ή 

στο Τ.Ε.Β.Ε.  

 

Πρέπει  να  φτιάξουμε  το  Καταστατικό  της  εταιρείας  (αν  η  επιχείρηση  είναι  ατομική  δεν 

χρειάζεται)  στο  οποίο  θα  αναφέρονται  τα  μέλη  της  εταιρείας,  το  ποσοστό  εισφοράς  του 

κάθε μέλους, η Επωνυμία, ο σκοπός ίδρυσης της εταιρείας και η διάρκεια της   

• Πηγαίνουμε το Καταστατικό στην Εφορία για να πάρει σφραγίδα και πληρώνουμε το 1% 

που είναι ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου. Από την εφορία παίρνουμε σφραγισμένο το 

διπλότυπο  

•  Το  καταστατικό  θεωρημένο  πηγαίνει  στο  Πρωτοδικείο  μέσα  σε  15  μέρες  από  την 

υπογραφή του, όπου φτιάχνουμε όσα αντίγραφα θέλουμε  

 Κάνουμε  προεγγραφή  στο  οικείο  επιμελητήριο  και  παίρνουμε  ‘’Βεβαίωση  για  το 

δικαίωμα  χρήσης  της  Επωνυμίας  και  του  Διακριτικού  Τίτλου’’  που  πρόκειται  να 

χρησιμοποιήσουμε στην επιχείρηση μας  

 Πάμε στο Πρωτοδικείο  τη βεβαίωση από  το  επιμελητήριο,  το  διπλότυπο από  την 

εφορία  που  δείχνει  ότι  έχουμε  πληρώσει  το  1%  φόρο  κεφαλαίου,  το  καταστατικό,  το 

μισθωτήριο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., και βεβαίωση των ασφαλιστικών φορέων 

των μελών της εταιρείας, από όπου γίνετε αυτοψία ότι υπάρχει ο χώρος κ.τ.λ.  

 Πρέπει  να  πάρουμε  ‘’Βεβαίωση  Έναρξης  Δραστηριότητας’’  και  Α.Φ.Μ.  από  την 

αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρηση μας  

 Πρέπει να εγγραφούμε πλέον κανονικά στο οικείο Επιμελητήριο  

 Πρέπει να θεωρήσουμε βιβλία και στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ.  , από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγετε η επιχείρηση μας  

 Και  τέλος  να  εκδοθεί  ‘’ΑΔΕΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ’’  που  απαιτείται  για  τις  περιπτώσεις 

άσκησης από την επιχείρηση μας συγκεκριμένων δραστηριοτήτων  
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1.5 ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.  

 

Κάθε επιχείρηση πριν ξεκινήσει πλέον κανονικά τη λειτουργία της υποχρεούται από το νόμο 

να  προβεί  σε  θεώρηση  των  βιβλίων  και  των  στοιχείων  που  θα  χρησιμοποιήσει  στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

Η  διαδικασία  λοιπόν  θεώρησης  Βιβλίων  και  Στοιχείων  στην  αρμόδια  Δ.Ο.Υ.  είναι  η 

ακόλουθη :  

Κατά την θεώρηση των Βιβλίων πρέπει να έχουμε τα εξής δικαιολογητικά :  

 Βεβαίωση  του  ΙΚΑ  ότι  είναι  ενημερωμένο  για  την  θεώρηση  των  Βιβλίων  και  των 

Στοιχείων  

Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο υπαγόμαστε (δηλαδή Τ.Α.Ε. ή Τ.Ε.Β.Ε.)  

 Βεβαίωση  του  Επιμελητηρίου  ότι  έχουμε  κάνει  εγγραφή  διαφορετικά  εάν  έχουμε 

απαλλακτικό το προσκομίζουμε  

Αφού  λοιπόν προσκομίσουμε  τα παραπάνω δικαιολογητικά στην Δ.Ο.Υ.  και αφού  έχουμε 

αριθμήσει τα Βιβλία και τα Στοιχεία μας είμαστε έτοιμοι για να θεωρήσουμε. Ουσιαστικά η 

θεώρηση  πάνω  στα  παραστατικά  διακρίνεται  σαν  κάτι  μικρές  τρυπίτσες  οι  οποίες  αν 

παρατηρήσουμε γράφουν τον κωδικό της Δ.Ο.Υ. στην οποία θεωρούμε, την ημερομηνία και 

κάποια  άλλα  στοιχεία.  Ενώ  στα  Βιβλία  η  θεώρηση  διακρίνετε  είτε  από  τη  σφραγίδα  της 

Δ.Ο.Υ.  στην  οποία  θεωρήσαμε  είτε,  όπως  στα  παραστατικά,  από  κάτι  μικρές  τρυπίτσες. 

Κάθε επιτηδευματίας που τηρεί βιβλίο Εσόδων ‐ Εξόδων με βάσει τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

είναι  υποχρεωμένος  να  ενημερώνει  τα  βιβλίο  του  σε  συγκεκριμένο  χρόνο  και  να 

διαφυλάσσει  τόσο  το  βιβλίο  όσο  και  τα  στοιχεία  του  σε  συγκεκριμένο  τόπο  και  για 

ορισμένο χρόνο.  
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1.6 ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  

 

Η ενημέρωση του βιβλίου Εσόδων –  Εξόδων γίνεται μέχρι  τη 15η  (δέκατη πέμπτη) ημέρα 

του  επόμενου μήνα,  από  την  έκδοση ή  λήψη  του  κατά περίπτωση δικαιολογητικού.  Στην 

περίπτωση που  κατά  τη  διάρκεια  της  χρήσης  λαμβάνονται  στοιχεία  αγοράς  αγαθών  πριν 

από  την  παραλαβή  τους,  η  ενημέρωση  των  βιβλίου  γίνεται  κατά  την  παραλαβή  των 

αγαθών.  Εφόσον  στο  τέλος  της  χρήσης  λαμβάνονται  στοιχεία  αγοράς  αγαθών  που  δεν 

έχουν  ακόμη  παραληφθεί,  καταχωρούνται  σχετικές  εγγραφές  σε  ιδιαίτερες  στήλες  του 

βιβλίου.  Τα  δεδομένα  των  βιβλίων  του  υποκαταστήματος  μεταφέρονται  στα  βιβλία  της 

έδρας  το  αργότερο  μέχρι  τη  15η  (δέκατη  πέμπτη)  ημέρα  του  μήνα  υποβολής  των  κατά 

περίπτωση φορολογικών δηλώσεων, όταν σ' αυτό τηρείται βιβλίο Εσόδων ‐Εξόδων.  

 

1.7 ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

  

Η καταχώρηση στο απλογραφικό βιβλίο γίνεται χειρογράφως με μελάνη ή με χρήση Η/Υ ή 

με  άλλη  μηχανή,  χωρίς  κενά  διαστήματα  επιγραφές,  παραπομπές  στο  περιθώριο  ή 

ξέσματα. Σε περίπτωση διόρθωσης ή διαγραφής το ποσό και το κείμενο που διορθώνεται ή 

διαγράφεται  πρέπει  να  διαβάζεται  με  ευχέρεια.  Κάθε  εγγραφή  στο  βιβλίο,  που  αφορά 

συναλλαγή  ή  άλλη  πράξη  του  υπόχρεου,  πρέπει  να  στηρίζεται  σε  στοιχεία  που 

προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  του  Κώδικα  αυτού  ή  σε  δημόσια  έγγραφα  ή  σε  άλλα 

πρόσφορα  αποδεικτικά  στοιχεία.  Ειδικά  για  την  απόδειξη  της  συναλλαγής  από  το  λήπτη 

φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή  λήψη υπηρεσιών αξίας €15.000  και 

άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή 

με δίγραμμη επιταγή. Όταν το βιβλίο τηρείται σε κινητά φύλλα θα πρέπει να υπάρχει ενιαία 

αρίθμηση,  τουλάχιστον  κατά  διαχειριστική  περίοδο.  Τα  στοιχεία  εκδίδονται  τουλάχιστον 

διπλότυπα  ή  σε  όσα  αντίτυπα  ορίζονται  από  τον  Κ.Β.Σ.,  με  τη  χρήση  χημικού  χαρτιού 

(καρμπόν)  Το ένα αντίτυπο παραδίδεται ή αποστέλλεται σ'  εκείνον που αφορά,  ο οποίος 

έχει  υποχρέωση  να  το  ζητά  και  να  το  λαμβάνει,  το  δε  άλλο  αντίτυπο  παραμένει  στο 

στέλεχος. Το ποιο αντίτυπο παραδίδεται στον πελάτη και το ποιο παραμένει στο στέλεχος 

δεν  καθορίζεται,  με  εξαίρεση  το  δελτίο  αποστολής  που  ορίζεται  ότι  το  πρωτότυπο 

συνοδεύει  τα  αγαθά  και  τη  φορτωτική  που  είναι  τετραπλότυπη  και  καθορίζεται  ο 

συγκεκριμένος προορισμός εκάστου αντιτύπου. Ο επιτηδευματίας μπορεί να εκδώσει όλα 

τα  φορολογικά  στοιχεία  σε  περισσότερα  αντίτυπα  των  προβλεπομένων.  Στην  περίπτωση 

όμως αυτή κάθε επιπλέον αντίτυπο, εντύπως ή με σφραγίδα, θα αναγράφει τον προορισμό 

του  (π.χ.  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ,  ΑΠΟΘΗΚΗ  κ.τ.λ.).  Αν  πρόκειται  για  δελτίο  αποστολής  επιπλέον 

πρέπει  να  αναγράφεται  και  η  ένδειξη  "δεν  αποτελεί  συνοδευτικό  μεταφοράς".  Στο 

περιεχόμενο  των  στοιχείων  μπορεί  να  προστεθεί  οτιδήποτε  κρίνεται  αναγκαίο  από  τον 

εκδότη. Όλα τα στοιχεία φέρουν εντύπως ή με σφραγίδα τα ατομικά στοιχεία του εκδότη 

και  την  αρμοδία  Δ.Ο.Υ.  της  έδρας.  Στα  στοιχεία  υποκαταστήματος  αναγράφεται  και  η 
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διεύθυνση της έδρας με εξαίρεση τις αποδείξεις που εκδίδονται από φορολογική ταμειακή 

μηχανή.  Τα  στοιχεία πρέπει  να φέρουν  ενιαία αρίθμηση,  τουλάχιστον  κατά διαχειριστική 

περίοδο. Η αφετηρία της αρίθμησης δεν είναι αναγκαίο να αρχίζει από τον αριθμό (1), αλλά 

μπορεί  να  αρχίζει  από  οποιονδήποτε  αριθμό.  Τα  στοιχεία,  μετά  από  γνωστοποίηση  στη 

Δ.Ο.Υ.,  μπορεί  να  εκδίδονται  σε  περισσότερες  σειρές  για  κάθε  είδος  στοιχείου,  εφόσον 

φέρουν διακριτικό της σειράς και έχουν ιδιαίτερη αρίθμηση. Η διάκριση των σειρών μπορεί 

να  γίνεται  με  γράμματα  (Α  ‐  Β  ‐  Γ)  ή  με  οποιαδήποτε  άλλη  ένδειξη.  Σε  όλα  τα  στοιχεία 

αναγράφεται  ο  τόπος  και  η  ημερομηνία  έκδοσης  τους.  Επίσης  φέρουν  χειρόγραφη  ή 

μηχανογραφική  υπογραφή  του  εκδότη  ή  άλλου  προσώπου  που  ορίστηκε  απ'  αυτόν,  με 

εξαίρεση τις αποδείξεις λιανικής πώλησης.  

 

 

 

1.8 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  

 

Όσοι από τους επιτηδευματίες τηρούν απλογραφικό βιβλίο και εκδίδουν τα στοιχεία τους 

μηχανογραφικά,  είτε  πλήρως  είτε  μερικώς  (μικτό  σύστημα)  υποχρεούται  με  βάση  τις 

διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.:  

 να τηρούν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης λογισμικού στην ελληνική γλώσσα  

 να διαθέτουν κατάλληλο προσωπικό κατά τη διάρκεια του ελέγχου  

 να επιτρέπει σε συνεργείο ελέγχου  (που συμμετέχει και υπάλληλος με ειδικότητα 

πληροφορικής)  την  απευθείας  λήψη  οποιουδήποτε  στοιχείου  ή  πληροφορίας  από  το 

αρχείο του Η/Υ  

 Τέλος πρέπει να διαφυλάσσουν το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης λογισμικού  

 

Σε  περίπτωση  βλάβης  Η/Υ,  η  προθεσμία  ενημέρωση  των  βιβλίων  παρατείνεται  για  10 

ημέρες,  ύστερα  από  γνωστοποίηση  στον  αρμόδιο  Προϊστάμενο.  Δ.Ο.Υ.  Εάν  η  βλάβη 

συνεχιστεί  πέρα  των 10  ημερών  τότε  οι  πρωτογενείς  εγγραφές  γίνονται  χειρόγραφα  στα 

αντίστοιχα  βιβλία.  Τα  στοιχεία,  στην  περίπτωση  βλάβης,  μπορεί  να  εκδίδονται  από 

ιδιαίτερη σειρά εντύπων. Η εκτύπωση των θεωρημένων βιβλίων και καταστάσεων μπορεί 

να γίνεται σε ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο γενικής αρίθμησης, με την προϋπόθεση ότι θα 

δίδεται  μηχανογραφικά  και  ενιαία  εσωτερική  αρίθμηση  για  κάθε  είδος  βιβλίου  ή 

κατάστασης. Μπορεί, με γνωστοποίηση στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., να εκτυπώνεται, από 

το  θεωρημένο  ενιαίο  μηχανογραφικό  έντυπο  και  άλλο  βιβλίο  ή  κατάσταση  πριν  από  την 

εκτύπωση.  
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Επίσης και τα στοιχεία μπορεί να εκδίδονται από ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο πολλαπλής 

χρήσης με  γενική αρίθμηση  και  κατά  το  χρόνο  της  έκδοσης αποτυπώνεται  ο  τίτλος  και  η 

σειρά  κάθε στοιχείου με  ενιαία  εσωτερική αρίθμηση και  κάθε  είδος  και  σειρά στοιχείου. 

Προϋπόθεση, για την έκδοση εντύπων πολλαπλής χρήσης, αποτελεί η γνωστοποίηση στον 

προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. , με το σημείωμα θεώρησης, το είδος και τις σειρές των στοιχείων 

που εκδίδονται απ' αυτό το έντυπο. Ακόμη γνωστοποίηση απαιτείται και στην περίπτωση 

που μετά την θεώρηση του, το ενιαίο έντυπο χρησιμοποιηθεί και για έκδοση άλλου (νέου) 

στοιχείου.  

 

 

 

 

 

Ο  επιτηδευματίας  της  δεύτερης  κατηγορίας  στο  τέλος  του  επόμενου  μήνα  εκείνου  που 

αφορούν οι οικονομικές πράξεις, εκτυπώνει :  

 μηνιαία  κατάσταση  στην  οποία  εμφανίζονται  μόνο  τα  μηνιαία  αθροίσματα  των 

αντίστοιχων στηλών του τηρούμενου βιβλίου  

 

  

 

1.9 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ  

 

Η  διαχειριστική  περίοδος  διαρκεί  δώδεκα  μήνες.  Όμως  κατά  την  έναρξη  ,  τη  λήξη  ή  τη 

διακοπή των εργασιών της επιχείρησης η διαχειριστική περίοδος μπορεί να είναι μικρότερη 

του δωδεκαμήνου. Ημερομηνία έναρξης της διαχειριστικής περιόδου ορίζεται ως η 01/01 

κάθε  έτους  και  ημερομηνία  λήξης  η 31/12  κάθε  έτους.  Κατά  την  λήξη  της  διαχειριστικής 

περιόδου οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλίο Εσόδων ‐ Εξόδων υποχρεούται να κάνουν 

απογραφή  μόνο  των  εμπορεύσιμων  περιουσιακών  στοιχείων  .  Η  καταχώρηση  της 

απογραφής  στο  βιβλίο  απογραφών  ποσοτικά  και  κατά  αξία  γίνεται  μέχρι  τις  20 

Φεβρουαρίου  του  επόμενου  του  διαχειριστικού  έτους  και  όχι  αργότερα  από  την 

ημερομηνία  υποβολής  της  εκκαθαριστικής  δήλωσης  Φ.Π.Α.  ή  της  δήλωσης  φορολογίας 

εισοδήματος.  Αν  και  γίνεται  απογραφή  και  αποτίμηση  των  εμπορεύσιμων  αγαθών  το 

φορολογικό αποτέλεσμα υπολογίζεται με τη λογιστική μέθοδο πλην ελαχίστων εξαιρέσεων 

που ισχύουν οι μοναδικοί συντελεστές.  
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1.10 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ  

 

Τα απλογραφικά βιβλία κρίνονται ανεπαρκή όταν ο υπόχρεος διαζευκτικά ή αθροιστικά :  

 δεν τηρεί ή δεν διαφυλάσσει το βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής  

 τηρεί ή εκδίδει ή διαφυλάσσει τα βιβλία και στοιχεία του Κώδικα αυτού κατά τρόπο 

που  αντιβαίνει  τις  διατάξεις  αυτού  ή  τηρεί  βιβλία  κατηγορίας  κατώτερης  εκείνης  στην 

οποία εντάσσεται  

 λαμβάνει εικονικά ως προς τον αντισυμβαλλόμενο φορολογικά στοιχεία διακίνησης 

ή αξίας  

 εξοφλεί τιμολόγια αξίας €15.000 και άνω με τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο  

 

Οι πράξεις ή οι παρατυπίες ή οι παραλείψεις της παραγράφου αυτής τότε μόνο συνιστούν 

ανεπάρκεια,  όταν  δεν  οφείλονται  σε  παραδρομή  ή  συγγνωστή  πλάνη  ή  όταν  καθιστούν 

αντικειμενικά  αδύνατο  και  όχι  απλώς  δυσχερή  το  λογιστικό  έλεγχο  των  φορολογικών 

υποχρεώσεων.  Η  ανεπάρκεια  πρέπει  να  αναφέρεται  σε  αδυναμία  διενέργειας 

συγκεκριμένων  ελεγκτικών  επαληθεύσεων  για  οικονομικά  μεγέθη  μεγάλης  έκτασης  σε 

σχέση με τα μεγέθη των βιβλίων και στοιχείων και να είναι αιτιολογημένη.  

 

 δεν  εμφανίζει  στα  βιβλία  του  έσοδα  ή  έξοδα  ή  εμφανίζει  αυτά  ανακριβώς  ή 

εμφανίζει έξοδα που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο  

 δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβή ή εικονικά ή πλαστά ως προς την ποσότητα ή την 

αξία  ή  τον  αντισυμβαλλόμενο  φορολογικά  στοιχεία  διακίνησης  ή  αξίας,  ή  λαμβάνει 

ανακριβή ή εικονικά ως προς την ποσότητα ή την αξία τέτοια στοιχεία  

 δεν τηρεί ή δεν διαφυλάσσει ή δεν επιδεικνύει στον τακτικό φορολογικό έλεγχο τα 

πρόσθετα  βιβλία  της  παραγράφου  5  του  άρθρου  10  ή  δεν  καταχωρεί  σε  αυτά  τις 

συναλλαγές ή καταχωρεί σε αυτά ανακριβώς τα στοιχεία που προσδιορίζουν το ύψος της 

συναλλαγής  
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 δεν διαφυλάσσει ή δεν επιδεικνύει στον τακτικό φορολογικό έλεγχο, εντός τακτού 

ευλόγου χρόνου, που ορίζεται με σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., τη μηνιαία κατάσταση του 

βιβλίου  επί  μηχανογραφικής  τήρησης  των  βιβλίων  ή  τα  θεωρημένα  ημερολόγια  και  το 

θεωρημένο  βιβλίο  Εσόδων –  Εξόδων  επί  χειρόγραφης  τήρησης,  τα  συνοδευτικά  στοιχεία 

των αγαθών, καθώς και τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα αυτό παραστατικά, με τα οποία 

ενεργούνται  οι  πρωτογενείς  εγγραφές,  ανεξάρτητα  από  τις  διαχειριστικές  περιόδους  στις 

οποίες αυτά αφορούν. Δεν εμπίπτει στην περίπτωση αυτή η μη διαφύλαξη και επίδειξη, η 

οποία οφείλεται σε λόγους αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας  

 νοθεύει  τα  φορολογικά  στοιχεία  και  εμφανίζει  αθροιστικά  λάθη  στο  βιβλίο,  στη 

μηνιαία κατάσταση του βιβλίου, καθώς και στο βιβλίο απογραφών  

 δεν  τηρεί  κατά  περίπτωση  το  βιβλίο  ή  τη  μηνιαία  κατάσταση  του  βιβλίου  ή  δεν 

τηρεί ή το βιβλίο απογραφών όταν δεν συντάσσονται τέτοιες καταστάσεις Οι πράξεις ή οι 

παραλείψεις της παραγράφου αυτής, για να συνεπάγονται εξωλογιστικό προσδιορισμό των 

αποτελεσμάτων, πρέπει να είναι μεγάλης έκτασης, ώστε να τα επηρεάζουν σημαντικά ή να 

καθιστούν  αντικειμενικά  αδύνατο  το  λογιστικό  έλεγχο  των  φορολογικών  υποχρεώσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 : ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) 

 

2.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α.  

 

Σύμφωνα  με  την  υπάρχουσα  νομοθεσία,  το  κράτος  παρεμβαίνει  στην  τιμή  πώλησης  των 

αγαθών,  που  πουλάει  η  επιχείρηση  και  προσθέτει  έναν  συντελεστή  %  στα  αγαθά,  μια 

δεύτερη επί πλέον αξία, προσθέτει τον Φ.Π.Α.  

Η επιχείρηση στο επίπεδο της φορολογίας αυτής παίζει τον ρόλο του φοροεισπράκτορα. Σε 

καμία περίπτωση ο Φ.Π.Α. δεν μπορεί να θεωρηθεί έσοδο της επιχείρησης. Είναι είσπραξη 

για λογαριασμό του δημόσιου. Με βάση τα παραπάνω ο Φ.Π.Α. θεωρείται Έμμεσος Φόρος.  

 

 

2.2 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α.  

 

Η επιχείρηση παίρνει τα τιμολόγια από τους προμηθευτές της οι οποίοι τη χρεώνουν με την 

αξία των αγορών της και με ένα ποσό Φ.Π.Α., το οποίο γράφεται χωριστά από την αξία.  

Επίσης χρεώνει τους πελάτες της με την αξία των αγαθών που πουλάει και με το ποσό του 

Φ.Π.Α. που αναλογεί.  

Έτσι η επιχείρηση έχει εισπράξει ένα ποσό Φ.Π.Α. από τους πελάτες της και έχει πληρώσει 

ένα ποσό Φ.Π.Α. στους προμηθευτές της.  

Αφαιρεί το Φ.Π.Α. που πλήρωσε στους προμηθευτές της από το Φ.Π.Α. που εισέπραξε από 

τους πελάτες της και αποδίδει στο δημόσιο τη διαφορά.  
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2.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Φ.Π.Α.  

 

Στο φόρο υπόκεινται οι εξής φορολογητέες πράξεις :  

 Η  παράδοση  αγαθών  και  η  παροχή  υπηρεσιών,  εφόσον  πραγματοποιούνται  από 

επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας, από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυτή την 

ιδιότητα  

 Η εισαγωγή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας  

 Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καινούργια 

μεταφορικά μέσα  

 Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης  

 Η  παράδοση  αγαθών  και  η  παροχή  υπηρεσιών  υπάγονται  στο  φόρο  εφόσον 

πραγματοποιούνται  από  υποκείμενο  στο  φόρο  στα  πλαίσια  της  οικονομικής  του 

δραστηριότητας,  ή  πραγματοποιούνται  κατ'  αρχήν  από  επαχθή  αιτία  (αντάλλαγμα). 

Εξαίρεση αποτελούν οι αυτοπαραδόσεις αγαθών και οι ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών  

 Η εισαγωγή αγαθών από τρίτες χώρες φορολογείται αντικειμενικά ανεξάρτητα από 

την ιδιότητα του εισαγωγέα (ιδιώτης, υποκείμενος, δημόσιο κ.τ.λ.)  

 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών είναι οι αποστολές αγαθών από άλλο κράτος ‐ 

μέλος  στο  εσωτερικό  της  χώρας  και  φορολογείται  στην  Ελλάδα,  εφόσον  πωλητής  είναι 

πρόσωπο  υποκείμενο  στο  φόρο  εγκαταστημένο  σε  άλλο  κράτος  ‐  μέλος  και  δεν 

απαλλάσσεται  λόγω  μικρού  κύκλου  εργασιών  ούτε  φορολογείται  στην  Ελλάδα  για  τις 

παραδόσεις  αυτές  (συναρμολόγηση  εγκατάσταση,  πώληση  από  απόσταση).  Ο  αποκτών 

είναι υποκείμενος στο φόρο ο οποίος ενεργεί πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου ή 

υποκείμενος στο φόρο που ενεργεί αποκλειστικά πράξεις απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα 

έκπτωσης του φόρου εισροών, ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 33, ή νομικό 

πρόσωπο μη υπαγόμενο στο φόρο, εφόσον οι συνολικές αγορές των προσώπων αυτών από 

άλλα  κράτη  μέλη  υπερβαίνουν  κατά  την  τρέχουσα  διαχειριστική  περίοδο  το  ποσό  των 

€10.000 ή υπερέβησαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο το όριο αυτό  

Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινούργιων μεταφορικών μέσων φορολογούνται πάντοτε στην 

Ελλάδα,  ανεξάρτητα  από  την  ιδιότητα  του  πωλητή  ή  του  αποκτώντος. 
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2.4 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ Φ.Π.Α.  

Στο φόρο υπόκεινται :  

• Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό (π.χ. Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Μ.Ε., 

Ν.Ε.,  ΣΥΝ/ΣΜΟΣ,  κ.τ.λ.),  ή  ένωση  προσώπων  εφόσον  ασκεί  οποιαδήποτε  οικονομική 

δραστηριότητα και κατά την άσκηση της δραστηριότητας ενεργεί ανεξάρτητα  

• Κάθε πρόσωπο το οποίο πραγματοποιεί περιστασιακά πώληση καινούργιου μεταφορικού 

μέσου προς άλλο κράτος μέλος  

• Η παροχή εξαρτημένης εργασίας δεν εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου, για το λόγο αυτό 

διατηρείται  και  το  χαρτόσημο  επί  των  ποσών  αυτών  (π.χ.  υπάλληλοι  γενικά,  τα  μέλη 

Διοικητικών Συμβουλίων Α.Ε., κ.τ.λ.)  

•  Το  Ελληνικό  Δημόσιο,  οι  Δήμοι,  οι  Κοινότητες  και  τα  άλλα  Ν.Π.Δ.Δ.  δε  θεωρούνται 

υποκείμενοι  στο  φόρο  για  τις  πράξεις  παράδοσης  αγαθών  και  παροχής  υπηρεσιών  που 

ενεργούν στα πλαίσια άσκησης της δημόσιας εξουσίας τους. Τα πρόσωπα αυτά θεωρούνται 

υποκείμενα στο φόρο σε κάθε περίπτωση που η μη υπαγωγή των πράξεων τους στο φόρο 

θα οδηγούσε σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού και οπωσδήποτε εφόσον ασκούν 

τις εξής δραστηριότητες :  

 Τηλεπικοινωνίες  

 Διανομή αερίου, ηλεκτρισμού και θερμικής ενέργειας  

 Μεταφορά αγαθών  

 Παροχή λιμενικών και αερολιμενικών υπηρεσιών  

 Μεταφορά προσώπων  

 Παράδοση νέων αγαθών  

 Εργασίες γεωργικών μεσολαβητικών οργανισμών για αγροτικά προϊόντα  

 Εκμετάλλευση πανηγυριών και εκθέσεων  

 Εναποθήκευση  

 Δραστηριότητες εμπορικών διαφημιστικών γραφείων και πρακτορείων ταξιδιών  

 Εργασίες  λεσχών  και  κυλικείων  επιχειρήσεων,  πρατηρίων  και  παρομοίων                 

καταστημάτων  

 Δραστηριότητες οργανισμών ραδιοφώνου και τηλεόρασης εμπορικού χαρακτήρα  
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2.5 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α.  

 

Απαλλασσόμενες  συναλλαγές  είναι  οι  πωλήσεις  ή  οι  παροχές  υπηρεσιών  που  όταν 

πραγματοποιούνται , πάνω στην αξία τους δεν προστίθενται Φ.Π.Α.  

Για  μια  επιχείρηση  που  τηρεί  απλογραφικά  βιβλία  οι  πιο  συνήθεις  απαλλασσόμενες 

πράξεις είναι :  

 Οι  ενδοκοινοτικές  παραδόσεις  αγαθών  από  την  Ελλάδα  σε  άλλο  κράτος  μέλος, 

δικαίωμα όμως έκπτωσης του αντιστοίχου Φ.Π.Α. εισροών  

 Η μετακίνηση αγαθών από την Ελλάδα προς άλλο κράτος ‐ μέλος για τους σκοπούς 

της ίδιας της επιχείρησης (θεωρείται ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών)  

 Η αποστολή σε άλλο  κράτος  ‐  μέλος  για αποθήκευση  και μεταγενέστερη πώληση 

(θεωρείται  ενδοκοινοτική  παράδοση)  στην  περίπτωση  αυτή  οι  εξαγωγικές  επιχειρήσεις 

εκδίδουν  δελτίο  αποστολής,  στο  οποίο  αναγράφουν  ως  αξία  την  μέση  τιμή  χονδρικής 

πώλησης χωρίς Φ.Π.Α. , αντί τιμολογίου πώλησης  

 Οι μισθώσεις ακινήτων  

 Οι καταθέσεις, οι  τρεχούμενοι λογαριασμοί και οι πληρωμές εργασιών καθώς και 

για ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. 

εισροών  παρόλα  που  οι  εργασίες  αυτές  είναι  απαλλασσόμενες,  εφόσον  ο  λήπτης  είναι 

εγκαταστημένος εκτός της Κοινότητας ή οι εργασίες αυτές συνδέονται άμεσα με αγαθά που 

εξάγονται σε χώρα εκτός της Κοινότητας  

 Οι παραδόσεις αγαθών που υπάγονται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης  

 Η διάθεση δώρων μέχρι ποσού €10 και δειγμάτων. Δηλαδή για τα δώρα αξίας μέχρι 

€10  και  για  τα  δείγματα  και  παρόλο  που  η  διάθεση  τους  απαλλάσσεται  από  το  Φ.Π.Α., 

παρέχεται το δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. με το οποίο επιβαρύνθηκαν οι εισροές τους  

 

Το δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών γεννάται και κατά συνέπεια ο υποκείμενος έχει 

δικαίωμα να εκπέσει το Φ.Π.Α., τη στιγμή που πραγματοποιείται η φορολογητέα πράξη της 

παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και  της ενδοκοινοτικής απόκτησης των αγαθών. 
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Ο  υποκείμενος  στο  Φ.Π.Α.  δεν  δικαιούται  να  εκπέσει  το  Φ.Π.Α.  με  τον  οποίο  έχουν 

επιβαρυνθεί οι παρακάτω δαπάνες – αγορές :  

 Η αγορά,  η  εισαγωγή  ή  η  ενδοκοινοτική  απόκτηση  καπνοβιομηχανιών  προϊόντων 

που αναφέρονται στο ειδικό καθεστώς  

 Η  αγορά,  η  εισαγωγή  ή  η  ενδοκοινοτική  απόκτηση  οινοπνευματωδών  ή 

αλκοολούχων ποτών, εφόσον αυτά διατέθηκαν για την πραγματοποίηση μη φορολογητέων 

πράξεων  

 Οι δαπάνες για δεξιώσεις, ψυχαγωγία και φιλοξενία γενικά. Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί 

στις δαπάνες αυτές δεν εκπίπτει αλλά προστίθεται στο κόστος αγοράς τους  

 Οι  δαπάνες  στέγασης,  τροφής,  ποτών,  μετακίνησης  και  ψυχαγωγίας  για  το 

προσωπικό ή τους εκπροσώπους της επιχείρησης. Και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στις δαπάνες 

αυτές  δεν  αναγνωρίζεται  για  έκπτωση,  αλλά  προστίθεται  και  αυξάνει  το  κόστος  των 

αντίστοιχων δαπανών  

 Οι  δαπάνες  αγοράς,  εισαγωγής  ή  ενδοκοινοτικής  απόκτησης  επιβατικών 

αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) μέχρι 9 θέσεων (μαζί με του οδηγού), μοτοσικλετών και 

μοτοποδηλάτων,  σκαφών  και  αεροσκαφών  ιδιωτικής  χρήσης,  που  προορίζονται  για 

αναψυχή ή αθλητισμό,  καθώς  επίσης  και οι  δαπάνες  για  καύσιμα,  επισκευή,  συντήρηση, 

μίσθωση  και  κυκλοφορία  των  μέσων  αυτών.  Το  ίδιο  ισχύει  και  για  τα  αυτοκίνητα  μικτής 

χρήσης  

 

Ο Φ.Π.Α. επιστρέφεται σε μια επιχείρηση μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις :  

 Αν καταβλήθηκε στο Δημόσιο χωρίς να οφείλεται  

 Αν ο Φ.Π.Α. της έκπτωσης είναι μεγαλύτερος από τον οφειλόμενο Φ.Π.Α. στην ίδια 

φορολογική περίοδο και η διαφορά δεν είναι δυνατόν να συμψηφισθεί μέσα στην επόμενη 

διαχειριστική  περίοδο  και  εφόσον  φυσικά  το  σχετικό  δικαίωμα  επιστροφής  δεν  έχει 

παραγραφεί  

 Αν η διαφορά Φ.Π.Α. προέρχεται από εξαγωγές αγαθών εκτός της Κοινότητας, από 

πράξεις  εξομοιούμενες  με  εξαγωγές  που  θα  παρείχαν  δικαίωμα  έκπτωσης  του Φ.Π.Α.  αν 

είχαν  πραγματοποιηθεί  στο  εσωτερικό  της  χώρας,  από  πράξεις  απαλλασσόμενες  που 

αφορούν  αγαθά  τα  οποία  τίθενται  στα  ειδικά  ανασταλτικά  καθεστώτα  ,  και  για  πράξεις, 

που αφορούν πωλήσεις σε πλοία και αεροσκάφη οι οποίες απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. ή 

σε  πρεσβείες,  κ.τ.λ.,  επίσης  για  παραδόσεις  αγαθών  σε  υποκείμενους  στο Φ.  Π.  Α.  προς 

άλλο  κράτος  ‐  μέλος,  οι  οποίες  απαλλάσσονται  από  το  Φ.Π.Α.  και  τέλος  για 

απαλλασσόμενες εργασίες  
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 που ο λήπτης είναι εγκαταστημένος εκτός της Ε.Ε. και για εργασίες που συνδέονται 

άμεσα με αγαθά τα οποία εξάγονται σε χώρες εκτός της Ε.Ε. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις 

προβλέπεται επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. στην επιχείρηση  

 • Αν ο Φ.Π.Α. αφορά τα αγαθά επένδυσης . Πιο συγκεκριμένα τα ενσώματα αγαθά 

που  ανήκουν  κατά  κυριότητα  στην  επιχείρηση  και  τίθενται  από  αυτή  σε  διαρκή 

εκμετάλλευση  

 

 

2.6  ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α.  

 

 

Για τον υπολογισμό του Φ.Π.Α. εφαρμόζονται οι συντελεστές υπολογισμού του Φ.Π.Α. που 

ισχύουν κατά τον χρόνο που ο Φ.Π.Α. γίνεται απαιτητός από το δημόσιο.  

Οι συντελεστές που εφαρμόζονται σήμερα είναι 6,5% , 13% και 23%. Ένας γενικός κανόνας 

διάκρισης  των  αγαθών  με  βάση  του  συντελεστή  που  υπάγονται  είναι  ότι  τα  αγαθά  που 

καλύπτουν  πρώτες  ανάγκες  των  ανθρώπων  και  των  ζώων  (τροφή,  νερό  κ.τ.λ.)  υπάγονται 

στον  συντελεστή  13%.  Ότι  αφορά  την  μόρφωση  των  ανθρώπων  (βιβλία  ,  περιοδικά  , 

εφημερίδες κ.τ.λ.) υπάγονται στον συντελεστή 6,5% . Και όσα αγαθά απομένουν υπάγονται 

στον  συντελεστή 19%.  Στον  παραπάνω  γενικό  κανόνα  υπάρχουν  και  εξαιρέσεις  όπως  για 

παράδειγμα η ΔΕΗ που υπάγεται στο 13%.  

Στην  περιοχή  των  νησιών  των  νομών  Δωδεκανήσου,  Σάμου,  Χίου,  Λέσβου,  Κυκλάδων, 

καθώς  και  στα  νησιά  Βόρειες  Σποράδες,  Σκύρο,  Σαμοθράκη  και  Θάσο,  εφαρμόζονται  οι 

συντελεστές  του  Φ.Π.Α.  μειωμένοι  κατά  30%  έναντι  των  συντελεστών  που  ισχύουν  στη 

λοιπή Ελλάδα. Οι συντελεστές που προκύπτουν από τη μείωση αυτή στρογγυλοποιούνται 

στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα. 
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2.7  ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.  

 

Η αρχική εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση του Φ.Π.Α. υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. υποχρεωτικά 

μόνο μέσω www.taxisnet.gr ή www.gsis.gov.gr.  

Το  έντυπο  της  περιοδικής  δήλωσης  (όταν  υποβάλλεται  χειρόγραφα)  συμπληρώνεται  από 

τον υποκείμενο στο Φ.Π.Α., και υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. σε 2 αντίτυπα. Οι πιστωτικές ή οι 

μηδενικές περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται και αυτές υποχρεωτικά.  

Δηλαδή,  αν  δεν  υποβληθούν  ή  υποβληθούν  εκπρόθεσμα  οι  περιοδικές  δηλώσεις  του 

Φ.Π.Α.  που  είναι  πιστωτικές  ή  μηδενικές,  τότε  επιβάλλεται  πρόστιμο  εκπρόθεσμης 

υποβολής τους.  

Το ένα αντίτυπο από την περιοδική δήλωση υπογεγραμμένο από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. 

επιστρέφει  στην  επιχείρηση  και  εφόσον  υπάρχει  ποσό  για  καταβολή  εκδίδεται  από  τη 

Δ.Ο.Υ. ηλεκτρονικά διπλότυπο είσπραξης. Αν δεν εκδοθεί διπλότυπο είσπραξης, τότε η ίδια 

η  περιοδική  δήλωση  αποτελεί  αποδεικτικό  είσπραξης.  Όταν  το  χρεωστικό  υπόλοιπο  του 

Φ.Π.Α. είναι μέχρι €3, τότε δεν καταβάλλεται με την περιοδική δήλωση, οπότε μεταφέρεται 

το ποσό αυτό για να συμψηφιστεί με το Φ.Π.Α. της επόμενης φορολογικής περιόδου.  

Όταν ο υποκείμενος στο Φ.Π.Α. τηρεί Β' κατηγορίας βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. , συμπληρώνει και 

υποβάλλει το έντυπο της περιοδικής δήλωσης μέχρι και την 20η ημέρα του μήνα, ο οποίος 

ακολουθεί  το  προηγούμενο  τρίμηνο,  μέσα  στο  οποίο  πραγματοποιήθηκαν  οι  πράξεις, 

ανεξάρτητα αν υπάρχουν και ενδοκοινοτικές συναλλαγές.  

Σε  περίπτωση  όμως  που  η  δήλωση  αποστέλλεται  μέσω  της  υπηρεσίας  taxisnet  τότε 

υποβάλλεται έως την 26η ημέρα του επόμενου μήνα από το τρίμηνο που αφορά η δήλωση.  

Η περιοδική δήλωση του Φ.Π.Α. υποβάλλεται σε 2 αντίτυπα μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της 

έδρας ή του κεντρικού καταστήματος (και από τον μη υποκείμενο η έκτακτη στη Δ.Ο.Υ. που 

ανήκει).  Σε  περίπτωση μεταγραφής  της  επιχείρησης  σε  άλλη  Δ.Ο.Υ.,  η  περιοδική  δήλωση 

του Φ.Π.Α. υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. που η επιχείρηση βρισκόταν την τελευταία ημέρα του 

μήνα που αφορά την περιοδική δήλωση.  
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2.8  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.  

 

Υποχρέωση  να υποβάλλουν  εκκαθαριστική δήλωση έχουν οι υποκείμενοι  στο Φ.Π.Α.  που 

ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή και απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. 

Η  υποχρέωση  αυτή  υπάρχει  και  στην  περίπτωση  που  δεν  πραγματοποιήθηκε  οικονομική 

δραστηριότητα,  όπως  και  στην  περίπτωση  που  η  επιχείρηση  δήλωσε  ότι  βρίσκεται  σε 

αδράνεια.  

Επίσης,  υποχρέωση  να  υποβάλλει  εκκαθαριστική  δήλωση  έχει  και  ο  ιδρυτής  νομικού 

προσώπου  ή  ατομικής  επιχείρησης,  μέσα  στη  νόμιμη  προθεσμία  μετά  την  υποβολή  της 

δήλωσης  οριστικής  παύσης  εργασιών  που  θα  υποβάλλει  ο  ιδρυτής,  όταν  το  νομικό 

πρόσωπο  συσταθεί  ή  η  ατομική  επιχείρηση  λειτουργήσει  και  υποβάλλουν  την  σχετική 

δήλωση έναρξης εργασιών.  

Η  εκκαθαριστική  δήλωση  υποβάλλεται  από  τον  ίδιο  τον  υποκείμενο  ή  και  από 

οποιονδήποτε  τρίτο  για  λογαριασμό  του.  Όταν  η  δήλωση  υποβάλλεται  από  τρίτο,  αυτός 

υποχρεούται  να  επιδεικνύει  την  ταυτότητα  του  και  να  αναγράφει  τα  στοιχεία  του  στις 

οικείες ενδείξεις κάτω από τον πίνακα Γ της πρώτης σελίδας του εντύπου.  

Το  έντυπο  της  εκκαθαριστικής  δήλωσης  Φ.Π.Α.,  υποβάλλεται  αυτοπροσώπως  ή  από 

εκπρόσωπο  (και  όχι  ταχυδρομικώς)  σε  (3)  τρία  αντίτυπα  στη  Δ.Ο.Υ.  της  έδρας  ή  του 

κεντρικού που είχε ο υποκείμενος στο Φ.Π.Α. κατά το τέλος της χρήσης. Τα δύο αντίτυπα 

παραμένουν στη Δ.Ο.Υ., ενώ το τρίτο υπογεγραμμένο από υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. επιστρέφει 

στην  επιχείρηση  και  αποτελεί  έτσι  αποδεικτικό  στοιχείο  υποβολής  της  εκκαθαριστικής 

δήλωσης  ή  και  εξόφλησης  όταν  υπάρχει  ποσό  για  καταβολή.  Η  εκκαθαριστική  δήλωση 

υποβάλλεται μηχανογραφικά μέσω taxis, την περίπτωση αυτή θα πρέπει απαραίτητα, πριν 

από την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης, να υποβληθούν αρχικές ή τροποποιητικές 

περιοδικές  δηλώσεις,  με  τις  οποίες  να  καταβληθούν  πρώτα  οι  οφειλόμενες  διαφορές 

Φ.Π.Α. και οι προσαυξήσεις και μετά να υποβληθεί η εκκαθαριστική δήλωση, έτσι ώστε να 

μην  προκύπτουν  στην  εκκαθαριστική  δήλωση  διαφορές  που  οφείλονται  σε  φορολογικές 

περιόδους.  

Αντίθετα,  δεν  υποβάλλονται,  πριν  από  την  εκκαθαριστική  δήλωση,  αρχικές  ή 

τροποποιητικές  πιστωτικές  ή  μηδενικές  περιοδικές  δηλώσεις,  εκτός  μόνο  αν  υπήρχαν 

ενδοκοινοτικές  συναλλαγές  ή  αίτημα  επιστροφής,  οπότε  υποβάλλονται.  Πάντως,  η 

εκκαθαριστική  δήλωση  δεν  πρέπει  να  συνοδεύεται  με  φωτοαντίγραφα  από  περιοδικές 

δηλώσεις.  

Όταν  η  επιχείρηση  εδρεύει  σε  νησί,  που  δεν  εδρεύει  Δ.Ο.Υ.,  ή  είναι  εποχιακή,  τότε 

επιτρέπεται,  η αποστολή  της  εκκαθαριστικής δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.  να  γίνεται με 

συστημένη  επιστολή,  βάζοντας  μέσα  και  την  επιταγή  σε  διαταγή  της  Δ.Ο.Υ.  αν  υπάρχει 

ποσό για πληρωμή.  
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Στην εκκαθαριστική δήλωση, πρέπει να εμφανίζονται αθροιστικά τα οικονομικά δεδομένα 

του έτους 2009 του κεντρικού (ή έδρας) και των υποκαταστημάτων. Σε περίπτωση που για 

οποιοδήποτε λόγο έχει υποβληθεί η περιοδική δήλωση χειρόγραφα (και όχι μέσω taxis) και 

εφόσον  υπήρχε  υποχρέωση  να  υποβληθεί  η  δήλωση  αυτή,  τότε  και  μόνο  τότε 

προσκομίζεται φωτοαντίγραφο από την περιοδική αυτή δήλωση μαζί με την εκκαθαριστική 

δήλωση του Φ.Π.Α. και αν έχει χαθεί το αντίγραφο από την περιοδική αυτή δήλωση, τότε 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση σε απλό χαρτί.  

Επίσης, σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης χρήσης, υποβάλλεται μία εκκαθαριστική δήλωση 

για ολόκληρη τη διαχειριστική περίοδο .  

Η  εκκαθαριστική  δήλωση  υποβάλλεται  από  τους  υποκείμενους  που  τηρούν  βιβλία 

δεύτερης  κατηγορίας  του Κ.Φ.Α.Σ.,  μέχρι  και  την 25η ημέρα  του δεύτερου μήνα  (δηλαδή 

μέσα σε 55 μέρες) από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Αν η 55η ημέρα είναι αργία για 

το  Δημόσιο,  τότε  ως  τελευταία  ημέρα  θεωρείται  η  56η  κ.τ.λ.  Η  υποβολή  όμως  της 

εκκαθαριστικής  δήλωσης  πραγματοποιείται  μέσα  σε  11  εργάσιμες  ημέρες  με  βάση  το 

τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ., με αρχή το ψηφίο 1.  

 

2.9 ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Εκτός από τον έμμεσο φόρο (Φ.Π.Α.) στον οποίο υπόκεινται μια επιχείρηση, η φορολογική 

νομοθεσία προβλέπει και την άμεση φορολογία. Ως άμεσο φόρο, η νομοθεσία θεωρεί τον 

φόρο εκείνο που επιβάλλεται στα καθαρά κέρδη της επιχείρησης και δεν έχει εισπραχθεί 

από πουθενά. Με αλλά λόγια, ο άμεσος φόρος είναι μέρος των καθαρών κερδών το οποίο 

δικαιούται να εισπράξει η αρμόδια Δ.Ο.Υ. Συνεπώς η αμεσότητα, του φόρου βρίσκεται στο 

εισόδημα της επιχείρησης.  

 

2.10 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ‐ΕΞΟΔΩΝ  

 

 Λογιστικός προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος :  

 

Το καθαρό εισόδημα εφόσον το βιβλίο Εσόδων ‐ Εξόδων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 

είναι  επαρκές  και  ακριβές,  προκύπτει  εάν  από  τα  ακαθάριστα  έσοδα  αφαιρεθούν  οι 

παρακάτω δαπάνες :  

 δαπάνες  για  την  επισκευή  και  τη  συντήρηση  των  επιβατηγών  αυτοκινήτων,  των 

μηχανημάτων  και  των  επαγγελματικών  εγκαταστάσεων  της  επιχείρησης.  Ειδικά  για 

αυτοκίνητα  μέχρι  δύο  χιλιάδες  (2.000)  κυβικά  εκατοστά  εκπίπτει  μέχρι  το  ογδόντα  τοις 

εκατό  (80%)  των  δαπανών  ενώ  για  αυτοκίνητα  μεγαλύτερου  κυβισμού  εκπίπτει  ποσοστό 

μέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των δαπανών  
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 Το κόστος των πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και το 

κόστος των άλλων εμπορεύσιμων αγαθών, στο κόστος αυτό περιλαμβάνονται και οι ειδικές 

δαπάνες αποθήκευσης, μεταφοράς κ.τ.λ.  

 Οι Φόροι οποιασδήποτε μορφής που βαρύνουν την επιχείρηση, με εξαίρεση τους 

φόρους που βαρύνουν τρίτους και τους καταβάλλει η επιχείρηση και το φόρο εισοδήματος 

της επιχείρησης  

 Τα  γενικά  έξοδα  διαχείρισης  στα  οποία  περιλαμβάνονται  τα  ενοίκια,  τα 

τηλεφωνικά,  οι  αμοιβές  προσωπικού  εφόσον  έχουν  καταβληθεί  στο  ΙΚΑ  ή  σε  άλλο 

ασφαλιστικό  οργανισμό  οι  ασφαλιστικές  εισφορές  που  αναλογούν  σε  αυτές,  η  αξία  των 

ακινήτων που μεταβιβάζονται στο δημόσιο κ.τ.λ.(κόστος πωληθέντων)  

 Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων της επιχειρήσεις (μηχανήματα, 

ακίνητα)  

 Οι  δαπάνες  συντήρησης  και  επισκευής  σε  μισθωμένα  ακίνητα  ,  κατά  τον  χρόνο 

πραγματοποίησης  τους. Οι δαπάνες αυτές  εκπίπτουν  ισόποσα από  τα ακαθάριστα έσοδα 

των χρήσεων που διαρκεί η μίσθωση, όχι πέρα των πέντε ετών  

 Η ζημιά από φθορά, απώλεια, υποτίμηση κεφαλαίου  

 

 

 

2.11 ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

Το καθαρό εισόδημα εφόσον το βιβλίο Εσόδων ‐ Εξόδων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 

κρίνεται  ανεπαρκές  ή  ανακριβές  προσδιορίζεται  εξωλογιστικά  πολλαπλασιάζοντας  τα 

ακαθάριστα  έσοδα  με  συντελεστές  καθαρού  κέρδους  οι  οποίοι  βρίσκονται  από  τους 

ειδικούς  πίνακες  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και  ενδέχεται  ο  νόμος  να  προβλέπει 

προσαυξήσεις  τους  συντελεστές  αυτούς  με  βάση  την  σοβαρότητα  της  παράληψης  που 

υπάρχει στο βιβλίο Εσόδων ‐ Εξόδων .  

Για  κάθε  κατηγορία  επιχειρήσεων  προβλέπεται  ένας  μοναδικός  συντελεστής  καθαρού 

κέρδους  που  εφαρμόζεται  στα  ακαθάριστα  έσοδα.  Στην  περίπτωση  όμως  που  μια 

επιχείρηση  τηρεί  βιβλίο  Εσόδων  –  Εξόδων  και  παρέχει  αποκλείστηκα  υπηρεσίες  και  δεν 

διαθέτει  αξιόλογα  αποθέματα  κατά  την  λήξη  της  χρήσης  τότε  συντελεστής  καθαρού 

κέρδους  θεωρείται  αυτός  που  προκύπτει  από  τον  λογιστικό  προσδιορισμό  του  καθαρού 

εισοδήματος,  εφόσον  είναι  μεγαλύτερος  από  τον  συντελεστή  του  πίνακα. 
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2.12 ΠΕΡΑΙΩΣΗ  

 

Σε ορισμένες επιχειρήσεις δύνεται η δυνατότητα να υπαχθούν προαιρετικά στη διαδικασία 

του αυτοελέγχου για να αποφύγουν τον φορολογικό έλεγχο, άλλοτε πληρώνοντας κάποιο 

επιπλέον φόρο και άλλοτε όχι.  

Μια επιχείρηση υπάγεται στην διαδικασία του αυτοέλεγχου εφόσον έχει ετήσιο τζίρο έως 

€300.000 από πώληση εμπορευμάτων ή έως €150.000 από παροχή υπηρεσιών ενώ για τις 

μικτές επιχειρήσεις ο τζίρος πρέπει να ανέρχεται στα €300.000 από τα οποία τα €150.000 

αφορούν παροχή υπηρεσιών.  

Αν μια επιχείρηση επιλέξει την διαδικασία του αυτοέλεγχου θα γίνει διπλός προσδιορισμός 

των καθαρών κερδών :  

 Λογιστικός  προσδιορισμός  αποτελέσματος  με  βάση  το  κόστος  πωληθέντων,  τις 

δαπάνες και τα έσοδα που προκύπτουν από το βιβλίο Εσόδων – Εξόδων  

 Εξωλογιστικός  προσδιορισμός  αποτελέσματος  με  βάση  το  συντελεστή  καθαρού 

κέρδους και τα ακαθάριστα έσοδα  

Σε  περίπτωση  που  η  επιχείρηση  διενεργήσει  περαίωση  θα  πρέπει  να  συμπληρωθεί  ο 

πίνακας Ι του έντυπου Ε3 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.  

 

 

2.13 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟ 

ΕΣΟΔΩΝ‐ΕΞΟΔΩΝ  

 

Εφόσον τηρείται βιβλίο Εσόδων – Εξόδων σε μια επιχείρηση ο επιτηδευματίας υποχρεούται 

σε συμπλήρωση και υποβολή των έντυπων Ε3, Ε5, Ε1 κατά περίπτωση :  

 αν η  επιχείρηση  είναι  εταιρία  και  τηρεί  βιβλίο  Εσόδων –  Εξόδων  του Κ.Φ.Α.Σ.  θα 

υποβάλει τα έντυπα Ε3 και Ε5 για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος  

 αν η επιχείρηση είναι ατομική και  τηρεί βιβλίο Εσόδων –  Εξόδων του Κ.Φ.Α.Σ. θα 

υποβάλει τα έντυπα Ε3 και Ε1 για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος  

Τα παραπάνω έντυπα υποβάλλονται σε δυο αντίτυπα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από τον ίδιο τον 

υπόχρεο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του.  
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2.14 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε.  

 

Τα καθαρά κέρδη των Ο.Ε. και Ε.Ε. φορολογούνται με συντελεστή 20% μετά την αφαίρεση 

των παρακάτω:  

 των κερδών τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς  

 των κερδών τα οποία προέρχονται από μερίσματα ημεδαπών ανώνυμων εταιριών ή 

συνεταιρισμών  ή  κερδών  αμοιβαίων  κεφαλαίων  ή  κερδών  από  μερίδια  εταιρίας 

περιορισμένης ευθύνης ή από τη συμμετοχή σε άλλες Ο.Ε.  , Ε.Ε.  , κοινοπραξίες, κοινωνίες 

αστικού δικαίου κ.τ.λ.  

 ειδικά για τις Ο.Ε.  και Ο.Ε. από τα κέρδη που απομένουν μετά την αφαίρεση των 

παραπάνω  κερδών  που  απαλλάσσονται  από  το  φόρο,  των  μερισμάτων  κ.τ.λ.  αφαιρείται 

επιπλέον  και  επιχειρηματική  αμοιβή  για  μέχρι  τρεις  ομορρύθμους  εταίρους  φυσικά 

πρόσωπα  με  τα  μεγαλύτερα  ποσοστά  συμμετοχής  στην  εταιρία.  Σε  περίπτωση 

περισσοτέρων  με  ίσα  ποσοστά  συμμετοχής,  οι  δικαιούχοι  επιχειρηματικής  αμοιβής 

καθορίζονται  κάθε  έτος  από  την  εταιρία  και  δηλώνονται  με  την  οικεία  αρχική  ετήσια 

εμπρόθεσμη  δήλωση φορολογίας  εισοδήματος  της.  Η  αφαίρεση,  από  τα  συνολικά  κέρδη 

της Ο.Ε. και Ε.Ε.  , της επιχειρηματικής αμοιβής είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα αν κάποιος 

από τους δικαιούχους αυτής εταιρίας δεν επιθυμεί να λάβει επιχειρηματική αμοιβή.  
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2.15 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ  

 

Μια επιχείρηση που τηρεί βιβλίο Εσόδων – Εξόδων είναι πιθανόν στην διάρκεια της χρήσης 

και  στα  πλαίσια  της  λειτουργίας  της  να  διατελέσει  παρακράτηση  φόρου  και  απόδοσης 

αυτού στο Δημόσιο μέσα στις προβλεπόμενες από την νομοθεσία προθεσμίες. Αυτό μπορεί 

να προκύψει από διάφορες αιτίες όπως το να έχει κάποιον μισθωτό στην επιχείρηση του 

για τον οποίο με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, η επιχείρηση να προβαίνει σε 

παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)  

Παρακράτηση  φόρου  μπορεί  να  προκύψει  και  από  την  παροχή  υπηρεσίας  από  κάποιον 

ελεύθερο επαγγελματία στην  επιχείρηση,  σε αυτή  την περίπτωση η παρακράτηση φόρου 

είναι 20% επί της αμοιβής του.  

Τέλος σε περίπτωση που η επιχείρηση εμφανίσει αμοιβή εργολάβου στα βιβλία της για την 

κατασκευή κάποιου τεχνικού έργου τότε πρέπει να παρακρατηθεί 3% επί της αμοιβής του 

εργολάβου.  

Η  απόδοση  των  παραπάνω  παρακρατούμενων  φόρων  γίνεται  με  την  συμπλήρωση 

συγκεκριμένων έντυπων  και  την υποβολή αυτών στις προβλεπόμενες από  την  νομοθεσία 

ημερομηνίες.  

Πιο  αναλυτικά  στις  περιπτώσεις  μισθοδοσίας  και  φορών  μισθωτών  υπηρεσιών  η 

επιχείρηση πρέπει να αποδίδει με εφάπαξ καταβολή στη Δ.Ο.Υ. μέχρι την 20η ημέρα των 

μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους, την 

προσωρινή  δήλωση  Φ.Μ.Υ.  η  οποία  περιλαμβάνει  τα  ακαθάριστα  ποσά  που  έχουν 

καταβληθεί στο προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο και το φόρο που παρακρατήθηκε.  

Στην  δήλωση  αυτή  αναγράφονται  επίσης  και  οι  ακαθάριστες  αποδοχές  των  ελευθέρων 

επαγγελματιών και των εργολάβων καθώς και ο παρακρατούμενος φόρος.  

Υποβάλλεται σε δυο αντίτυπα αν παραλαμβάνεται μηχανογραφικά ή σε τρία αντίτυπα αν 

παραλαμβάνεται χειρόγραφα.  

Στα  πλαίσια  της  φορολογίας  εισοδήματος  και  για  κάθε  είδους  αποδοχές,  μισθούς, 

ημερομίσθια,  επιχορηγήσεις,  επιδόματα,  συντάξεις  ή  οποιαδήποτε  περιοδική παροχή  για 

παρούσα  ή  προηγούμενη  υπηρεσία  ή  για  οποιαδήποτε  άλλη  αιτία  σε  μισθωτούς  ή 

συνταξιούχους και ανεξάρτητα αν τα ποσά αυτά φορολογούνται ή απαλλάσσονται από το 

φόρο  ή  δε  θεωρούνται  εισόδημα  ή  φορολογούνται 
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αυτοτελώς  (με  ειδικό  τρόπο)  θα  πρέπει  ο  επιτηδευματίας  να  υποβάλει  την  Βεβαίωση 

αποδοχών ή συντάξεων.  

Διευκρινίζεται  ότι  για  όλα  αυτά  τα  εισοδήματα  (μισθοί,  ημερομίσθια,  συντάξεις, 

υπερωρίες,  επιδόματα  από  συμμετοχή  σε  συμβούλια  κ.τ.λ.)  ο  κάθε  φορέας  πρέπει  να 

δώσει μια και μοναδική βεβαίωση αποδοχών.  

Αντίτυπο της βεβαίωσης αυτής ή μαγνητικά μέσα κατά περίπτωση θα υποβάλλονται στην 

αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή στο Κ.Ε.Π.Υ.Ο. Η βεβαίωση αυτή πρέπει 

να εκδίδεται και να χορηγείται στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι 15 Φεβρουαρίου του 

οικείου οικονομικού έτους.  

Τέλος υποβάλλεται από όσους έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο το ΕΝΤΥΠΟ Ε7, το 

οποίο  επιδίδεται  μέχρι  την  τελευταία  εργάσιμη,  για  τις  δημόσιες  υπηρεσίες,  ημέρα  του 

Μαρτίου  κάθε  έτους,  στον  προϊστάμενο  της  δημόσιας  οικονομικής  υπηρεσίας  της  έδρας 

τους  και  περιλαμβάνει  το  ονοματεπώνυμο  και  τη  διεύθυνση  κατοικίας  κάθε  δικαιούχου, 

τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, το ποσό των αμοιβών, το φόρο που οφείλεται για 

αυτές, για κάθε μισθωτό ή ημερομίσθιο ή συνταξιούχο, κατά περίπτωση.  

Κατά  τη  σύνταξη  της  οριστικής  αυτής  δηλώσεως  φόρου  μισθωτών  υπηρεσιών  πρέπει  να 

διενεργείται εκκαθάριση φόρου, για το συνολικό ποσό των αμοιβών, ανεξάρτητα από τον 

τρόπο  υπολογισμού  του  φόρου  που  παρακρατήθηκε  και  πρέπει  να  υπολογισθεί  πάλι  ο 

φόρος  που  αναλογεί  στο  σύνολο  των  αποδοχών,  δηλαδή  στο  ποσό  των  μισθών, 

ημερομισθίων, πρόσθετων αμοιβών, επιδομάτων κ.τ.λ., μόνο για τους μισθωτούς οι οποίοι 

εργάσθηκαν στον ίδιο εργοδότη ολόκληρη την μισθολογική περίοδο του προηγούμενου της 

φορολογίας  οικονομικού  έτους.  Σε  περίπτωση  που  κατά  την  διενεργούμενη  εκκαθάριση 

προκύπτει ποσό φόρου για επιστροφή σε δικαιούχο μισθωτό, θα δηλώνεται το ποσό που 

πράγματι υπολογίσθηκε και που παρακρατήθηκε.  

Ο  φόρος  θα  επιστρέφεται  στον  δικαιούχο  μισθωτό  κατά  την  εκκαθάριση  της 

υποβαλλόμενης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους.  

Επίσης, για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο δεν θα γίνει εκκαθάριση φόρου σύμφωνα 

μετά πιο πάνω, αλλά θα δηλωθεί και θα αποδοθεί το ποσό του φόρου που υπολογίσθηκε 

και παρακρατήθηκε.  

Τέλος, δεν θα γίνει εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με τα πιο πάνω, για ποσά συντάξεων που 

καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας.  

Υποχρέωση για υποβολή οριστικής δήλωσης υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν έχουν 

υποβληθεί προσωρινές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. , καθόσον δεν είχε προκύψει φόρος για απόδοση.  
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Η εμπρόθεσμη οριστική δήλωση απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών, για την οποία δεν 

προκύπτει  ποσό  φόρου  για  απόδοση,  υποβάλλεται  αποκλειστικά  και  μόνο  με  τη  χρήση 

ηλεκτρονικής  μεθόδου  επικοινωνίας  μέσω  διαδικτύου.  Στο  δικτυακό  τόπο  της  Γενικής 

Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr  

Η  εμπρόθεσμη  οριστική  δήλωση  απόδοσης  φόρου  μισθωτών  υπηρεσιών Φ.Μ.Υ.,  για  την 

οποία  προκύπτει  ποσό  φόρου  για  απόδοση  καθώς  και  οι  εκπρόθεσμες  αρχικές  ή 

τροποποιητικές  οριστικές  δηλώσεις  Φ.Μ.Υ.  του  ιδίου  οικονομικού  έτους,  ανεξάρτητα  αν 

προκύπτει φόρος  για απόδοση ή όχι υποβάλλονται αποκλειστικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.  σε 

δύο  αντίτυπα,  από  τα  οποία  το  ένα  παραμένει  σε  αυτήν  και  το  άλλο  αποστέλλεται  στην 

Γ.Γ.Π.Σ.  στην  Διεύθυνση  Εφαρμογών Η/Υ  (Δ30)  συνοδευόμενο  υποχρεωτικά  σε  μαγνητικό 

μέσο, το οποίο περιέχει το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις 

εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων,  ανεξάρτητα από  την  κατηγορία βιβλίων 

του  Κ.Β.Σ.  που  τηρούνται  και  από  τον  τρόπο  ενημέρωσης  τους  (μηχανογραφικά  ή 

χειρόγραφα)  καθώς  και  το  σύνολο  των  λοιπών  στοιχείων  του  εντύπου  Ε7. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ  

 

3.1 : ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

 

Στο  κυρίως  κομμάτι  της  εργασίας  θα  γίνει  μηχανογραφημένη  τήρηση  βιβλίων  μιας 

υποτιθέμενης εταιρείας Β΄ κατηγορίας και το πρόγραμμα που θα χρησιμοποιηθεί είναι το 

soft0ne.  

Το  Soft1  είναι  ελληνικό  πληροφοριακό  σύστημα  που  ενοποιεί  σε  ένα  ολοκληρωμένο 

σύστημα  λειτουργίες  E.R.P.,  Μισθοδοσίας,  Διαχείρισης  Προσωπικού,  C.R.M., 

Επιχειρηματικών Διαδικασιών. 

Μπορεί  να  λειτουργήσει  με  oracle  ή  SQL  server  ή  10g  XE  ή  SQL  2005  express  και  είναι 

ανεξάρτητο από την σχεσιακή  βάση δεδομένων.   
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3.2 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

 

Η  εταιρεία  που  θα  χρησιμοποιηθεί  για  τον  παράδειγμα  της  μηχανογραφημένης 

παρακολούθησης είναι η  Τασόπουλος – Δημητρίου  Ο.Ε.   

Ασχολείται με την επισκευή και αγορά ανταλλακτικών αυτοκινήτων και είναι ενεργή από το 

1998. Μέχρι το 2010 ο λογιστής της εταιρείας την παρακολουθούσε χειρόγραφα.  

Από το 2011 και μετά επέλεξε να παρακολουθηθεί  μηχανογραφημένα τα βιβλία της καθώς 

ο  αυξημένος  αριθμός  των  τιμολογίων  της  και  οι  διευκολύνσεις  που  προσφέρει  η 

μηχανογράφηση  καθιστούν  την  παρακολούθηση  με  αυτόν  τον  τρόπο  αναγκαία  για  όλες 

σχεδόν τις επιχειρήσεις.                              

Η  εταιρεία  ασχολείται  με  την  αγορά  ανταλλακτικών  αυτοκινήτων  καθώς  και  με  την 

επισκευή τους. 

O Τασιόπουλος και ο Δημητρίου ασχολούνται κυρίως με την αγορά των ανταλλακτικών. 

Η εταιρεία για πολλά χρόνια ήταν υγιείς αλλά τα τελευταία χρόνια είναι ζημιογόνος κυρίως 

λόγω κρίσης , των αυξημένων εξόδων καθώς και στην αύξηση των φόρων.   

Οπότε από το 2011 και για ένα χρόνο  η εταιρεία θα μελετηθεί μηνανογραφημένα  με την 

χρήση  του  προγράμματος  soft0ne                                     
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3.3  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ 

 

 

Η υποτιθέμενη εταιρεία που θα παρακολουθήσουμε είναι η : 

Τασόπουλος  ‐Δημητρίου    Ο.Ε.    που  ασχολείται  με  την  επισκευή  καθώς  και  την  αγορά 

ανταλλακτικών αυτοκινήτων. 

Θα δημιουργηθεί λοιπόν η εταιρεία στο περιβάλλον του soft0ne και θα ακολουθηθεί όλη η 

διαδικασία  για  το  άνοιγμα  της  εταιρείας  ,  την  ενημέρωση  της  και  γενικότερα  την 

παρακολούθησή της.   

Η εταιρεία τηρούνταν χειρόγραφα και το 2011 αποφάσισε να αλλάξει τον τρόπο τήρησης 

της  και  να  τηρείται  μηχανογραφημένα  .Έτσι  λοιπόν  ακολουθεί  όλες  τις  προαναφερθείς 

διαδικασίες για το άνοιγμα της  σε μηχανογραφημένο περιβάλλον και δεν απασχολεί άλλο 

έμψυχο προσωπικό παρά μόνο τον ιδιοκτήτη της Τασόπουλο Δημήτριο. 

Ακολουθώντας  λοιπόν  όλες  τις  διαδικασίες  και  την  κατάθεση  όλων  των  δικαιολογητικών 

στη  Δ.Ο.Υ.  έτσι  ώστε  να  επιτραπεί  η  τήρηση  των  βιβλίων  της  σε  μηχανογραφημένο 

περιβάλλον επόμενο βήμα είναι η δημιουργία της εταιρείας στο περιβάλλον του soft0ne. 

Εν συνεχεία σειρά έχει η δημιουργία όλων των προμηθευτών και σταδιακά δημιουργούνται 

οι πελάτες αφού αρχικά δεν θα μπορούμε να ξέρουμε με ακρίβεια όλο τον αριθμό τους. 

Έπειτα  σειρά  έχει  η  ενημέρωση  των  βιβλίων  εσόδων‐εξόδων  στο  μηχανογραφημένο 

περιβάλλον  για  όλο  τον  χρόνο  καθώς  και  προσαρμογή  και  δημιουργία  του  Φ.Π.Α.  κάθε 

τρίμηνο μέχρι και το εκκαθαριστικό του στο τέλος του χρόνου. 
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ΑΡΧΙΚΟ MENU SOF0NE 

 

 

 

 

 

Αυτό  είναι  το  αρχικό menu  της  εφαρμογής  soft0ne  στα  αριστερά  είναι  οι  επιλογές  και 

διπλοκλικάροντας  πάνω  τους  ανοίγουν  περαιτέρω  επιλογές 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

 

 

 

Για  την  δημιουργία  της  εταιρείας  μας  πατάμε    διπλό  κλικ  στην  επιλογή  εργασίες 

συντήρησης  και  στην  συνέχεια  στην  επιλογή  ‘’δημιουργία  εταιρείας’’.  Στην  συνέχεια 

συμπληρώνουμε  τα  στοιχεία  της  και  στο  τέλος  πατάμε  ΄  εκτέλεση  ’
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΣΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ‐ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

 

Σε αυτές τις επιλογές καταχωρούμε τα στοιχεία των προμηθευτών και πελατών μας 
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 

 

 

Σε  αυτές  τις  2  επιλογές  γίνεται  στην  ουσία  η  ενημέρωση  των  βιβλίων  της  εταιρείας  μας 

καθώς  καταχωρούνται  τα  έσοδα  και  τα  έξοδα  της  επιχείρησης  μας  (καταχωρώντας  τα 
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παραστατικά  στην  κάθε  περίπτωση  και  πατώντας    ‘’  καταχώρηση  ΄’    )
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3.4 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΠΑ ΤΡΙΜΗΝΩΝ  

Η ενημέρωση των βιβλίων γίνεται συμπληρώνοντας τις επιλογές παραστατικά εσόδων και 

εξόδων.  Έτσι  ενημερώνοντας  το  πρώτο  τρίμηνο  (βλέπε  παράρτημα…)  έρχεται  η  ώρα  της 

απόδοσης του Φ.Π.Α. του πρώτου τριμήνου   

Φ.Π.Α. Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 
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Φ.Π.Α Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 

Συνεχίζοντας  την  ενημέρωση  των  βιβλίων  (βλέπε  παράρτημα  …)  έρχεται  η  περίοδος 

απόδοσης του Φ.Π.Α. Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 
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Φ.Π.Α. Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 

Όπως και πριν η απόδοση του Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 

 

 



43 
 

 

Φ.Π.Α Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 
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3.5 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. 2011 & Ε3 2011 

Με το τέλος του έτους πρέπει να γίνεται η εκκαθάριση του Φ.Π.Α. 
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Ε3 2011 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ & ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω η γενική κατάσταση της επιχείρησης είναι οριακή μεταξύ 

κέρδους  και  ζημιάς.  Μπορεί  τα  κέρδη  που  έχει  να  είναι    μικρά    αλλά  το  περιθώριο  για 

ανάπτυξη είναι μεγάλο . 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Η όλη δημιουργία  της πτυχιακής μου  εργασίας ήταν μια  εποικοδομητική διαδικασία που 

μου άνοιξε τους ορίζοντες και σίγουρα με βοήθησε στην κατανόηση όλων των διαδικασιών 

που αφορούν και γενικότερα το περιβάλλον των επιχειρήσεων που τηρούν Β’  κατηγορίας 

βιβλία. Η συνεργασία μου με την Δ. Μπρίνη ήταν πολύ καλή και σίγουρα με την ανταλλαγή 

των απόψεων και των ιδεών μας έκανε την διαδικασία πιο ευχάριστη και εύκολη.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 

ΜΗΝΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΣΟΔΑ 
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ΜΗΝΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΞΟΔΑ 
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ΜΗΝΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΕΣΟΔΑ 
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ΜΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΕΞΟΔΑ 
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Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 

ΜΗΝΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΕΣΟΔΑ 
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ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΞΟΔΑ 
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Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 

ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΣΟΔΑ 
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ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΞΟΔΑ 
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ΜΗΝΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΕΣΟΔΑ 
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ΜΗΝΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΕΞΟΔΑ 
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ΜΗΝΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΕΣΟΔΑ 
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ΜΗΝΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΕΞΟΔΑ 
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ‐ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ‐ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ‐ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 
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