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   ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

   Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίων απλογραφικής 

μεθόδου και συγκεκριμένα της ατομικής επιχείρησης – βιοτεχνία του κύριου Στάμου 

Παναγιώτη. 

   Η εργασία αναπτύσσεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η θεωρία του θέματος ενώ 

στο δεύτερο πια μέρος παρουσιάζεται η επιχείρηση.                                                          

  Αρχίζει με μια εισαγωγή για τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (πρώην 

ΚΒΣ) και το αντικείμενο του. Μετά την εισαγωγή, ακολουθεί το πρώτο και δεύτερο 

κεφάλαιο το οποίο περιλαμβάνει μια σχετικά λεπτομερής ανάπτυξη των βιβλίων 

απλογραφικής μεθόδου , τη τήρηση τους μηχανογραφικά, καθώς και τις φορολογικές 

υποχρεώσεις όσων τηρούν αυτά. 

   Το δεύτερο μέρος της εργασίας , που είναι και το τελευταίο κεφάλαιο, περιλαμβάνει τη 

παρακολούθηση της επιχείρησης μέσω του προγράμματος Academia Financials της 

Data Communication. 

   Τέλος , αναπτύσσονται όλες οι  εργασίες που πρέπει να εφαρμοστούν , εμφανίζοντας 

τα κατάλληλα φορολογικά έντυπα που πρέπει να καταθέσει η επιχείρηση . 
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   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

   Ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) αντικαθιστά από 1/1/13 τον 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ). Σκοπός του ΚΦΑΣ είναι η δημιουργία ενός 

ρυθμιστικού πλαισίου καταγραφής των οικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων , ως 

εργαλείο ελεγκτικών επαληθεύσεων , με κύριο σκοπό την εξυπηρέτηση τόσο της ίδιας της 

επιχείρησης , όσο και των επιμέρους φορολογιών (Εισοδήματος , ΦΠΑ κλπ)  

   Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΚΦΑΣ , υπόχρεοι στη τήρηση του, είναι 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 ελεύθερο επάγγελμα  

από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση , καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες 

αναφερόμενο στο εξής με τον όρο επιτηδευματία. Για το χαρακτηρισμό αλλοδαπού 

προσώπου ως επιτηδευματία αρκεί η ύπαρξη πραγματικής – φυσικής επαγγελματικής 

εγκατάστασης στην ελληνική επικράτεια ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό αυτής ως 

νόμιμης ή μη από άλλες διατάξεις.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Δ. Σταματόπουλος ,Γ. Σταματόπουλος , Π.Σταματόπουλος (2013), Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών ,σελ. 7, 60 
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   1. ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

     1.1. Τήρηση βιβλίων απλογραφικής  μεθόδου  

 

Σε απλογραφικά βιβλία εντάσσονται με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 

2 του άρθρου του ΚΦΑΣ: 

 Ο πράκτορας εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και ο πρατηριούχος χονδρικής 

πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων. 

Όποιος από τους παραπάνω υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών διατηρεί και 

κλάδο παροχής άλλων υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών τηρεί, για όλες τις 

δραστηριότητές του τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στο σύνολο των 

ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του. 

 Ο εκμεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του ν.27/1975. 

 Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου και ο 

πωλητής πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης. 

Όποιος από τους παραπάνω υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών των 

περιπτώσεων β' και γ' διατηρεί και κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής 

υπηρεσιών τηρεί για τον κλάδο αυτόν τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί 

στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του. 

 Ο νέος υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών κατά την έναρξη εργασιών του. 

 Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε περίπτωση υποχρέωσης 

τήρησης διπλογραφικών βιβλίων. 

    Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή 

(Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται να θέτει 

στη διάθεση του προϊσταμένου της Δ.Ο. Υ., το κατάλληλο προσωπικό για τη χρήση 

του λογισμικού της επιχείρησης, για όσο χρόνο απαιτηθεί, κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου και να επιτρέπει, σε συνεργείο ελέγχου που συμμετέχει και υπάλληλος με 

ειδικότητα πληροφορικής, την απευθείας λήψη οποιουδήποτε στοιχείου ή 

πληροφορίας από τα αρχεία του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επίσης, υποχρεούται να 

παρέχει κάθε πληροφορία στον φορολογικό έλεγχο σχετικά με τις εφαρμογές 

λογισμικού που αναφέρονται τουλάχιστον στην εφαρμογή των διατάξεων της 
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Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Τις υποχρεώσεις του προηγούμενου 

εδαφίου έχει και όποιος αναλαμβάνει τη μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων των 

υπόχρεων. 2 

 

 

      1.2. Βιβλία Εσόδων – Εξόδων και Απογραφών  

 

   Σύμφωνα με το άρθρο 4, βιβλία απλογραφικής μεθόδου (Εσόδων – Εξόδων και 

Απογραφών) υποχρεούνται να τηρούν οι επιτηδευματίες που δε ξεπερνούν ετησίως το 

1.500.000 ευρώ ως ακαθάριστα έσοδα. 

  Το βιβλίο Εσόδων – Εξόδων τηρείται σε ξεχωριστές στήλες στο οποίο   καταχωρούνται : 

 Το είδος του δικαιολογητικού, ο αύξοντα αριθμός και η χρονολογία έκδοσης ή 

λήψης του , καθώς και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του εκδότη των 

στοιχείων αγορών και εξόδων . 

 Τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων, προϊόντων, πρώτων 

υλών, από την παροχή υπηρεσιών και από λοιπές πράξεις . 

 Τα έσοδα και έξοδα που πραγματοποιούνται για λογαριασμό τρίτου . 

 Τι δαπάνες για αγορά αγαθών και υπηρεσιών, για μεταπώληση ή παραγωγή 

προϊόντων, τις δαπάνες λήψης υπηρεσιών, τα γενικά έξοδα και λοιπές πράξεις. 

 Οι αυτοπαραδόσεις αγαθών ή η ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών . 

 Οι επιστροφές και εκπτώσεις που γίνονται  επί των πιο πάνω πράξεων που  

μπορεί να καταχωρούνται αφαιρετικά από τις αντίστοιχες στήλες . 

 Τ ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις . 

 Η αξία αγοράς παγίων στοιχείων με τον αντίστοιχο Φ.Π.Α. και τις αποσβέσεις 

τους  

 Οι καταθέσεις και οι αναλήψεις κεφαλαίων, τα δάνεια που χορηγούνται και 

λαμβάνονται,οι εισπράξεις ή καταβολές που γίνονται για μερική ή ολική 

εξόφλησή τους . 

                                                 
2
  taxheaven , Κ.Φ.Α.Σ τι παραμένει – τι καταργείται (2014) , διαθέσιμο σε : 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17730 
Ημ/νία πρόσβασης : 30/03/2014 
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   Τα ακαθάριστα έσοδα με τον αντίστοιχο Φ.Π.Α μπορούν να καταχωρούνται καθημερινά 

για κάθε ένα είδος και σειρά στοιχείων που εκδόθηκαν την ίδια ημέρα με αναγραφή του 

πρώτου και τελευταίου αύξοντα αριθμού. Σε περίπτωση χρήσης ΦΤΜ αναγράφεται ο 

αριθμός του ημερήσιου δελτίου «Ζ».Μπορούν να καταχωρηθούν είτε κάθε ημερήσιο 

δελτίο «Ζ» χωριστά , είτε αν μια συγκεντρωτική εγγραφή των ημερήσιων δελτίων «Ζ» . 

   Στο τέλος του βιβλίου και της διαχειριστικής περιόδου , γίνεται ανάλυση των 

ακαθάριστων εσόδων (χονδρικές – λιανικές πωλήσεις , παροχή υπηρεσιών) και  εξόδων 

(αμοιβές προσωπικού και τρίτων,ενοίκια,τόκοι και λοιπά έξοδα). Η ανάλυση αυτή δεν 

απαιτείται εάν προκύπτει από τον τρόπο τήρησης του βιβλίου εσόδων- εξόδων. 

   Στο βιβλίο Απογραφών καταγράφεται η ποσότητα και αξία των αποθεμάτων την 20η 

Φεβρουαρίου του έκαστου έτους και όχι αργότερα από την ημερομηνία υποβολής των 

δηλώσεων εκκαθαριστικής Φ.Π.Α. ή εισοδήματος.34 

 

 

     1.3. Στοιχεία επιτηδευματιών 

       1.3.1 Δελτίο Αποστολής  

    

   Δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία σε κάθε περίπτωση χονδρικής 

πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε 

σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο 

αξίας και σε κάθε περίπτωση παραλαβής  αγαθών από πρόσωπο που δεν είναι 

υποχρεωμένο ή αρνείται να εκδώσει. Το ΔΑ είναι το ισχυρότερο έγγραφο, καθώς 

αποτελεί συνοδευτικό των αγαθών από τον τόπο έναρξης μέχρι τον τόπο προορισμού και 

επιδεικνύεται στο φορολογικό έλεγχο . Είναι υποχρεωτική η αναγραφή του αριθμού 

κυκλοφορίας του πρώτου χρησιμοποιούμενου κατά τη μεταφορά των αγαθών φορτηγού 

αυτοκινήτου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης ή το όνομα του πλωτού μέσου επί θαλασσίων 

μεταφορών. 

 

                                                 
3
 Παναγιώτης Β. Παπαδέας (2008-2009), Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων με ΦΠΑ και ΕΓΛΣ, Έκδοση 

Δέκατη Τρίτη ,  σελ. 50 ,269 
 
4
 Δ. Σταματόπουλος ,Γ. Σταματόπουλος , Π.Σταματόπουλος (2013), Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών ,σελ. 175-178 
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       1.3.2 Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής  

  

   Συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής εκδίδεται σε περίπτωση μεταφοράς και διανομής 

αγαθών για οποιονδήποτε σκοπό, η ποσότητα των οποίων καθορίζεται από τον 

παραλήπτη κατά την παραλαβή τους. Κατά την παράδοση των αγαθών εκδίδεται , κατά 

παραλήπτη, δελτίο αποστολής ή συνενωμένο δελτίο αποστολής ή απόδειξη λιανικής 

πώλησης, με το είδος τη ποσότητα καθώς και την ακριβής ώρα παράδοσης τους.  Όσα 

αγαθά δεν διαθέσει, αναγράφονται στο πρωτότυπο του δελτίου αποστολής , όταν 

επιστρέψει στην επιχείρηση ή εκδίδεται συγκεντρωτικό δελτίο επιστροφής με τον Α/Α του 

ΔΑ, το είδος και την ποσότητα των επιστρεφόμενων αγαθών . 

 

 

      1.3.3 Δελτίο εσωτερικής διακίνησης επιχειρήσεων επεξεργασίας 

     

    Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλίο αποθήκης εκδίδει δελτίο εσωτερικής διακίνησης 

των αγαθών του : 

 Για την ημερήσια εξαγωγή από την αποθήκη πρώτων υλών, ιδίων ή τρίτων 

προς την παραγωγική διαδικασία. 

 Για την ημερήσια επαναφορά στην αποθήκη πρώτων υλών που δεν 

χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή. 

 Για τα εντός της ημέρας παραχθέντα έτοιμα προϊόντα και υποπροϊόντα που 

εισάγονται στην αποθήκη. 

   

 

       1.3.4 Τιμολόγιο 

  

   Οι επιτηδευματίες - επιχειρήσεις που πωλούν αγαθά για λογαριασμό τους ή για 

λογαριασμό τρίτων  ή  παρέχουν υπηρεσίες   σε άλλους επιτηδευματίες – επιχειρήσεις 

εκδίδουν τιμολόγιο. Το τιμολόγιο πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών κόβεται μεταξύ δύο 

επιτηδευματιών - επιχειρήσεων κι όχι μεταξύ ενός επιτηδευματία – επιχείρησης  κι ενός 

ιδιώτη. Στην τελευταία περίπτωση δεν ονομάζεται τιμολόγιο, αλλά απόδειξη. 
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      1.3.5 Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 

 

   Πρόκειται για το παραστατικό το οποίο εκδίδεται μόνο για παροχή υπηρεσιών κι όχι για 

πώληση προϊόντων. Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών εκδίδεται με την ολοκλήρωση της 

παροχής. Αν η παροχή διαρκεί, εκδίδεται τότε που είναι απαραίτητο ένα μέρος της 

αμοιβής και όχι σε διαφορετική διαχειριστική περίοδο. Ειδικά, σε περίπτωση παροχής, σε 

πελάτη δικαιώματος λήψης υπηρεσιών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έναντι 

προκαθορισμένης αμοιβής, το τιμολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι 

απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωμα. Αυτή η διάταξη δεν αφορά 

συνδρομές εφημερίδων- περιοδικών, χρονομεριστικές μισθώσεις, συμβάσεις 

ξενοδοχείων με τουριστικά πρακτορεία, υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης .  

 

 

       1.3.6 Πιστωτικό τιμολόγιο 

 

   Υπάρχουν δύο κυρίως είδη πιστωτικών τιμολογίων:  

 Πιστωτικό τιμολόγιο πώλησης (εκδίδεται όταν  επιστρέφονται διάφορα 

προϊόντα επειδή πχ μπορεί να είναι ελαττωματικά - για την ακύρωση μίας 

πώλησης.) 

 Πιστωτικό τιμολόγιο έκπτωσης (εκδίδεται όταν γίνεται έκπτωση προς τον 

πελάτη, επειδή αγόρασε πχ μεγάλη ποσότητα προϊόντων σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. 

    Προϋπόθεση για την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, είναι να έχει εκδοθεί τιμολόγιο. Ο 

χρόνος έκδοσής του είναι μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του 

τιμολογίου. 
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        1.3.7 Φορτωτική 

 

   Ο μεταφορέας υποχρεούται για κάθε μεταφορά αγαθών να εκδίδει θεωρημένη 

φορτωτική για κάθε φορτωτή και παραλήπτη. Η φορτωτική εκδίδεται σε τέσσερα αντίτυπα 

.Το πρώτο συνοδεύει τα αγαθά και παραμένει στο μεταφορέα ως αποδεικτικό της 

παράδοσης τους στον παραλήπτη. Το δεύτερο παραδίδεται στον φορτωτή. Το τρίτο, που 

έχει την ένδειξη αποδεικτικό δαπάνης , παραδίδεται σ’ αυτόν που πληρώνει τα κόμιστρα , 

ενώ το τέταρτο παραμένει στο στέλεχος. Ο μεταφορέας , αντί φορτωτικής μπορεί να 

εκδίδει διπλότυπη απόδειξη για μεταφορές που συνοδεύονται από το ταξιδιώτη , ή για 

μεταφορές εντός των αστικών πόλεων ή εμφόρτων ή κενών οχημάτων με πλωτά μέσα. 

 

 

       1.3.8 Αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών 

 

   Η απόδειξη λιανικής πώλησης εκδίδεται από τον επιτηδευματία ,  όταν πωλεί 

εμπορεύματα για λογαριασμό δικό του ή τρίτων και θεωρείται με αυτήν ότι ο ιδιώτης - 

πελάτης εξόφλησε το συνολικό ποσό που αναγράφει. 

 

 

       1.3.9 Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών 

  

   Οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών εκδίδονται  όταν ο επιτηδευματίας παρέχει 

υπηρεσίες στο κοινό. Τόσο στις αποδείξεις λιανικής πώλησης όσο και στις αποδείξεις 

παροχής υπηρεσιών , δεν είναι υποχρεωτικό  ο  Φ.Π.Α να γράφεται χωριστά, αλλά 

μπορεί να είναι ενσωματωμένος στην αξία του αγαθού ή της 

υπηρεσίας .  
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       1.3.10 Αποδείξεις αυτοπαράδοσης 

 

   Οι επιχειρήσεις μπορούν να εκδίδουν αθεώρητες αποδείξεις αυτοπαράδοσης , όταν 

χρησιμοποιούν και οι ίδιοι τα αγαθά που πουλάνε. Αντί της απόδειξης , αυτής μπορεί 

επίσης να εκδώσει τιμολόγιο ή απόδειξη δαπάνης εφόσον κατά την έκδοσή τους 

αναγράφεται η ένδειξη “απόδειξη αυτοπαράδοσης”. 

 

 

       1.3.11 Αποδείξεις δαπανών  

 

   Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 15 υποχρέωση έκδοσης διπλότυπης 

απόδειξης δαπάνης έχουν όλοι οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία οποιασδήποτε 

κατηγορίας,  όταν ο δικαιούχος δεν υποχρεούται σε έκδοση στοιχείου, αλλά ούτε και ο 

ΚΦΑΣ ορίζει ιδιαίτερο στοιχείο.  

Στην απόδειξη δαπάνης αναγράφονται : 

 τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων όπως περιγράφονται στην παρ. 10 του 

άρθρου 6, ήτοι το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, η διεύθυνση και ο ΑΦΜ. 

Υπογραμμίζεται ότι, για το Δημόσιο και τα εξομοιούμενα με αυτό πρόσωπα, καθώς 

και για τους διεθνείς οργανισμούς και τις ξένες αποστολές, αναγράφεται 

τουλάχιστον η επωνυμία και η διεύθυνση, καθώς και ο ΑΦΜ. Δεν αναγράφονται 

πλέον η ιδιότητα και η αρμόδια ΔΟΥ.  

 η αιτιολογία και το ποσό της δαπάνης, αριθμητικώς και ολογράφως. Δεν απαιτείται 

η αναγραφή του ποσου ολογράφως στις αποδείξεις που εκδίδονται με Η/Υ. 

 οι τυχόν φόροι και οι λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις, κατά τα γνωστά.
5
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Επιστημονική ομάδα Astbooks (2014), Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ,σελ. 243  
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      1.3.12 Φορολογική ταμειακή μηχανή 

 

   Όλοι οι επιτηδευματίες που πωλούν προϊόντα λιανικώς ή παρέχουν υπηρεσίες στο 

κοινό , πρέπει να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών 

χρησιμοποιώντας μηχανικά μέσα. Η επιλογή μεταξύ της χρησιμοποίησης φορολογικής 

ταμειακής μηχανής ή ηλεκτρονικού υπολογιστή με την χρήση φορολογικού μηχανισμού, 

είναι ελεύθερη και επιλέγει ο επιτηδευματίας ανάλογα με τις ανάγκες του και τις λοιπές 

υποχρεώσεις του. Για  διάφορους λόγους, ο επιτηδευματίας μπορεί να απαλλαγεί από 

την υποχρέωση χρησιμοποίησης ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής, εκδίδοντας 

θεωρημένες διπλότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, 

για συναλλαγές που πραγματοποιεί ο επιτηδευματίας εκτός του κεντρικού καταστήματος 

ή του υποκαταστήματος του. 

 

 

 

   Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 ορίζεται ότι, οι διατάξεις των άρθρων 5 

(δελτίο αποστολής), 7 (αποδείξεις λιανικών συναλλαγών) και 8 (έγγραφα 

μεταφοράς και στοιχεία λοιπών συναλλαγών) παύουν να ισχύουν από την 

1/1/2014. 
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   2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

     2.1 Φ.Π.Α 

 

   Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι ο κυριότερος έμμεσος γενικός φόρος που 

επιβαρύνει τη συνολική δαπάνη του καταναλωτή για την αγορά αγαθών. Για τις 

επιχειρήσεις ο ΦΠΑ δεν αποτελεί έσοδο, έξοδο, κέρδος ή ζημία, διότι είναι η 

σημαντικότερη πηγή εσόδων του κράτους . Συχνά η τιμή πώλησης είναι μεγαλύτερη της 

τιμής αγοράς και με καθορισμένο ποσοστό ΦΠΑ προκύπτει ΦΠΑ πωλήσεων > ΦΠΑ 

αγορών. Η διαφορά που προκύπτει,  καταβάλλεται στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία – 

ΔΟΥ (κάθε τρίμηνο για βιβλία απλογραφικής μεθόδου).Ο ΦΠΑ επιβάλλεται στη πώληση 

αγαθών, παροχή  υπηρεσιών , πώλησης κινητού ή ακινήτου και στις ενδοκοινοτικές 

αποκτήσεις που γίνονται στο εσωτερικό της χώρας.  

   Οι συντελεστές ΦΠΑ που υπάρχουν σήμερα είναι οι εξής: 23%, 13%, 6.5%. Στα νησιά 

του Αιγαίου και στις Κυκλάδες ισχύουν μειωμένοι συντελεστές στο 16%, 9% και 5% 

αντίστοιχα.6  

   Η περιοδική δήλωση ΦΠΑ  υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι : 

 και την 20η μέρα του επόμενου μήνα από την λήξη της φορολογικής περιόδου 

στην οποία αφορά η δήλωση, εφόσον προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο.  

 Την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής 

περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, εφόσον προκύπτει μηδενικό ή 

πιστωτικό υπόλοιπο.7 

 

 

 

 

 

                                                 
6
  forin, Οι συντελεστές Φ.Π.Α. αγαθών και υπηρεσιών ( 2010) ,διαθέσιμο σε.: 

http://www.forin.gr/articles/article/4455/suntelestes-f-p-a-agathwn-kai-uphresiwn  .Ημ/νία πρόσβασης: 
21/11/13 
7
  tax heaven , Θέματα Φ.Π.Α.- Ημερομηνίες - Πρόστιμα - Υπόχρεοι - Διακανονισμός Παγίων – 

Prorata ,διαθέσιμο σε.: http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/7933 .Ημ/νία πρόσβασης 21/11/13 
 

http://www.forin.gr/articles/article/4455/suntelestes-f-p-a-agathwn-kai-uphresiwn
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/7933
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   2.2. Ενδοκοινοτικές συναλλαγές 

 

   Όταν αναφερόμαστε σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές , εννοούμε το δικαίωμα που έχουν 

τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης , στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών 

χωρίς τελωνειακούς δασμούς και διαδικασίες. Οι ελληνικές επιχειρήσεις που επιλέγουν 

να συναλλαγούν με επιχειρήσεις σε άλλα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης πρέπει να 

υποβάλλουν δήλωση έναρξης ενδοκοινοτικών συναλλαγών στο μητρώο της εφορίας που 

υπάγονται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη της συναλλαγής ώστε να γραφτούν στο 

σύστημα VIES.                

   Το VIES είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VAT 

INFORMATION EXCHANGE SYSTEM). Βασίζεται στην αυτόματη ανταλλαγή 

πληροφοριών που μπορεί να έχει στην διάθεσή της κάθε φορολογική διοίκηση, αφού έχει 

πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των άλλων κρατών-μελών. Σε κάθε κράτος- μέλος 

υπάρχει ένα κεντρικό μητρώο υποκειμένων στο ΦΠΑ, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα 

πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) που διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Με την 

εγγραφή στο σύστημα, ο υποκείμενος λαμβάνει τον ευρωπαϊκό αριθμό ΦΠΑ (VAT 

NUMBER), τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιεί σε κάθε ενδοκοινοτική συναλλαγή. Ο 

αριθμός αυτός για την Ελλάδα είναι ο ΑΦΜ με τον ειδικό κωδικό EL.  Κάθε επιχείρηση 

που διενεργεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές έχει την υποχρέωση να υποβάλει ηλεκτρονικά 

μηνιαία δήλωση VIES στο σύστημα TAXIS . Η δήλωση αυτή χρησιμοποιείται από τους 

αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς όλων των κρατών μελών της ευρωπαϊκής ένωσης 

σαν στοιχείο ελέγχου των διακρατικών συναλλαγών. 

   Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ( πίνακες listing ) υποβάλλονται για κάθε ημερολογιακό 

μήνα και μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής 

τους. Η υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων 

πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας μέσω του 

ειδικού δικτύου Taxisnet, ενώ οι τροποποιητικές ή εκπρόθεσμες δηλώσεις υποβάλλονται 

χειρόγραφα στη ΔΟΥ .  Οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν ,εκτός των 

άλλων δηλώσεων, και δήλωση Intrastat.  

   Η δήλωση intrastat, συμπληρώνεται με σκοπό να χρησιμοποιηθεί από την Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, ώστε  να αντλήσει πληροφορίες για τις ενδοκοινοτικές 

συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε Η στατιστική 
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δήλωση INTRASTAT υποβάλλεται μηνιαίως, εντύπως ή σε ηλεκτρονική μορφή, στην 

αρμόδια ΔΟΥ. 8 

 

 

     2.3. Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών 

 

   Η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών και προμηθευτών αποτελεί για το 

Υπουργείο Οικονομικών ένα βασικό εργαλείο αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. Ο 

επιτηδευματίας υποχρεούται να υποβάλλει συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και 

προμηθευτών με την προϋπόθεση ότι η καθαρή αξία των τιμολογίων είναι πάνω από 300 

ευρώ. Οι συγκεντρωτικές Καταστάσεις υποβάλλονται  αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (TAXISnet). (ΠΟΛ.1114/18.8.2005) 

   Στις περιπτώσεις που έχει γίνει διακοπή επιτηδεύματος και δεν υπάρχει ενεργός 

κωδικός στο Taxisnet οι συγκεντρωτικές καταστάσεις μπορούν να υποβληθούν στην 

ΔΟΥ αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων 

(δισκέτα).9 

  Υπόχρεοι υποβολής των καταστάσεων αυτών είναι : 

 Όλοι οι επιτηδευματίες 

 Το Δημόσιο 

 Οι αγρότες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ 

    Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών περιλαμβάνεται κάθε επαγγελματική 

συναλλαγή από την οποία ο υπόχρεος εισέπραξε  ή απέκτησε δικαίωμα είσπραξης. 

Συνεπώς περιλαμβάνονται οι χονδρικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών καθώς και η 

είσπραξη αμοιβών γενικά αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων, ή άλλων 

δικαιωμάτων.  

   Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών περιλαμβάνεται κάθε επαγγελματική 

συναλλαγή για την οποία ο υπόχρεος σε υποβολή  κατέβαλε ή δημιούργησε υποχρέωση 

                                                 
8
 taxis land, Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές (2012) , διαθέσιμο σε : http://www.taxisland.gr/endokoinotikes-

sunallages   Ημ/νία πρόσβασης : 27/11/13 
 
9
 taxheaven ,Σγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών-προμηθευτών ημερολογιακού έτους 

2012 – 2013, διαθέσιμο σε : ttp://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/6424 
Ημ/νία πρόσβασης : 31/3/14 

http://www.taxisland.gr/endokoinotikes-sunallages
http://www.taxisland.gr/endokoinotikes-sunallages
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καταβολής. Συνεπώς περιλαμβάνονται  οι αγορές αγαθών (εμπορεύσιμων, αναλώσιμων, 

παγίων κλπ), λήψεις υπηρεσιών καθώς και η καταβολή αποζημιώσεων , οικονομικών 

ενισχύσεων ή  άλλων δικαιωμάτων ως και η καταβολή αμοιβών σε μη επιτηδευματίες 

προς τους οποίους εκδόθηκαν αποδείξεις δαπανών. 10
 

 

     2.4. Αναλυτική περιοδική δήλωση 

       2.4.1 Περιγραφή της ΑΠΔ και υπόχρεοι υποβολής της 

   Είναι η Δήλωση που υποβάλλεται από τον εργοδότη και περιλαμβάνει τις πληροφορίες 

που αφορούν  το χρόνο απασχόλησης κάθε ασφαλιζομένου, την αμοιβή, τους κλάδους 

ασφάλισης, καθώς και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών.  

   Κάθε εργοδότης, που απασχολεί πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή των κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών 

κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συν εισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 

υποχρεούται, για απασχόληση από 01/01/2002, να τηρεί, υποβάλλει και διαφυλάσσει 

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.). Η υποχρέωση του εργοδότη για την ασφαλιστική 

τακτοποίηση των μισθωτών, δεν ολοκληρώνεται με την καταβολή των εισφορών αλλά με 

την έγκαιρη υποβολή του κατά περίπτωση προβλεπόμενου από την ισχύουσα νομοθεσία 

τύπου Α.Π.Δ., ορθά συμπληρωμένης με τα ακριβή στοιχεία των ασφαλισμένων και γι' 

αυτό το λόγο η παράλειψη υποβολής της συνεπάγεται για τον εργοδότη βαρύτατες 

οικονομικές κυρώσεις. Εξαιρούνται οριστικά από την Πανελλαδική εφαρμογή του θεσμού 

της Α.Π.Δ. οι παρακάτω 

κατηγορίες: 

 Κατ' οίκον απασχολούμενοι σε περισσότερους από έναν εργοδότες. 

 Αποκλειστικές νοσοκόμες. 

 Ιερόδουλες. 

 Αυτοτελώς Απασχολούμενοι στο θέαμα-ακρόαμα. 

                                                 
10

 e-forologia , Της Ηρώς Κυνηγοπούλου, (2013), ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ – 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ,διαθέσιμο σε :  
http://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=146222  . Ημ/νία πρόσβασης :28/11/13 

http://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=146222
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 Εργαζόμενοι στο Άγιο Όρος. 

 Ιδιοκτήτες κρεοπωλείων και ομόρρυθμα μέλη εταιρικών επιχειρήσεων (ΟΕ ή 

ΕΕ) 

κρεοπωλείου οι οποίοι ασφαλίζονται στον επικουρικό κλάδο ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ). 

   Οι εργαζόμενοι σε αυτά τα επαγγέλματα εξακολουθούν να συναλλάσσονται με το ΙΚΑ- 

ETΕAM με τον τρόπο που ορίζουν οι ειδικές για αυτούς διατάξεις, σε ότι αφορά στην 

υποβολή στοιχείων ασφάλισης και στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών. 

   Εξαιρούνται προσωρινά από την Πανελλαδική εφαρμογή του θεσμού της Α.Π.Δ. οι 

παρακάτω κατηγορίες εργοδοτών και επαγγελμάτων: 

 Σωματεία φορτοεκφορτωτών. 

 Ταμείο Λαϊκών Αγορών για την ασφάλιση των κατόχων αδείας πωλητού λαϊκής 

αγοράς. 

 Ρητινοσυλλέκτες. 

 Ξεναγοί. 

 Σμυριδορύκτες. 

 Σωματεία εκδοροσφαγέων. 

 Καπνομεσίτες. 

 Δασικοί Συνεταιρισμοί για τα μέλη τους. 

   Οι εργοδότες αυτοί, όπως έχουν καθοριστεί με Ειδικούς Κανονισμούς, εξακολουθούν 

να συναλλάσσονται με το ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ με τον τρόπο που ορίζουν οι διατάξεις των ειδικών 

Κανονισμών σε ότι αφορά στην υποβολή στοιχείων ασφάλισης και στην καταβολή των 

ασφαλιστικών εισφορών. 

 

 

     2.4.2 Περιεχόμενο ΑΠΔ 

 

   Η Α.Π.Δ. περιλαμβάνει στοιχεία της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται (μήνας 

για οικοδομοτεχνικά έργα - τρίμηνο για κοινές επιχειρήσεις). Περιέχει τα αναγκαία 

υπολογιστικά και ασφαλιστικά στοιχεία, ώστε να προσδιορίζεται επακριβώς η ταυτότητα 

του εργοδότη και των απασχολουμένων του, καθώς και η ορθή υπαγωγή τους στην 

ασφάλιση. Επίσης περιλαμβάνει αναδρομικές αποδοχές σε εφαρμογή Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας,αναπροσαρμογή τεκμαρτών ημερομισθίων, απόφασης Διαιτησίας, 
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δικαστικής απόφασης, επιχορηγήματα (bonus), επίδομα ισολογισμού, δώρα εορτών, 

επίδομα αδείας και λοιπές αποδοχές εφόσον καταβλήθηκαν εντός της χρονικής περιόδου 

στην οποία αναφέρεται η Α.Π.Δ. 

 

      2.4.3 Τύποι ΑΠΔ 

 Κανονική ΑΠΔ (κωδικός 01). Υποβάλλεται από κάθε εργοδότη που απασχολεί 

πρόσωπο ή πρόσωπα που υπόκεινται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ETAM στις 

προθεσμίες που αναφέρονται παρακάτω. Με την ΑΠΔ αυτή δηλώνονται τα 

στοιχεία απασχόλησης (ημέρες εργασίας, αποδοχές, ειδικότητα κ.λ.π) των 

απασχολουμένων του εργοδότη, που αφορούν τη χρονική περίοδο αναφοράς 

της ΑΠΔ, καθώς επίσης και οι αναδρομικές αποδοχές που καταβάλλονται σε 

εφαρμογή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, σε αναπροσαρμογή τεκμαρτών 

ημερομισθίων, σε εκτέλεση απόφασης Διαιτησίας, δικαστικής απόφασης, οι 

αποδοχές από επιχορηγήματα (bonus), από επίδομα ισολογισμού, δώρων 

εορτών, επιδόματος αδείας και λοιπές αποδοχές εφόσον καταβλήθηκαν εντός 

της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται η ΑΠΔ. 

  Επανυποβολή ΑΠΔ (κωδικός 03). Υποβάλλεται για τη διόρθωση των λαθών, 

που εντοπίστηκαν κατά την επεξεργασία των ΑΠΔ και γνωστοποιήθηκαν στον 

εργοδότη. 

 Συμπληρωματική ΑΠΔ (κωδικός 04). Υποβάλλεται στο αρμόδιο 

Υποκατάστημα, για προηγούμενες μισθολογικές περιόδους με σκοπό να 

συμπληρώσει ήδη υποβληθείσα ΑΠΔ. Η καταχώρηση της Συμπληρωματικής 

ΑΠΔ στο σύστημα και η ενημέρωση της κύριας βάσης δεδομένων με τα στοιχεία 

αυτής, γίνεται κατόπιν ελέγχου από τα αρμόδια όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

 Συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ μέσω διαδικτύου μπορεί να υποβληθεί μόνο 

εντός της ίδιας προθεσμίας που ορίζεται για την υποβληθείσα Κανονική ΑΠΔ 

(01) που πρόκειται να συμπληρώσει. Μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας η 

υποβολή της Συμπληρωματικής (04) ΑΠΔ γίνεται μόνο στο κατά τόπο αρμόδιο 
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Υποκ/μα ή Παρ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.11 

 

 

     2.5. Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών  

   Ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών παρακρατείται από τον εργοδότη , δηλαδή από κάθε 

πρόσωπο που απασχολεί έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό ή  καταβάλλει συντάξεις, 

επιχορηγήσεις και λοιπές παροχές. Ο υπολογισμός του φόρου μισθωτών υπηρεσιών 

γίνεται μα βάση το καθαρό εισόδημα . Στην έννοια του καθαρού εισοδήματος 

περιλαμβάνεται η σύνταξη, ο μισθός και οποιεσδήποτε άλλες αμοιβές της ίδιας περιόδου 

(υπερωρίες,προσαύξηση για απασχόληση νυκτερινή - Κυριακών - αργιών κτλ.), που 

συντελούνται μαζί, σε μία μισθοδοτική κατάσταση με το μισθό. 

   Ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος γίνεται με 

πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης ή της 

οποιασδήποτε άλλης παροχής, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 12 μηνιαίους μισθούς, 

συν καταβαλλόμενο σε εκείνους που το δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα 

και επίδομα αδείας. 

   Η προσωρινή δήλωση ΦΜΥ περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που καταβλήθηκαν 

στον προηγούμενο μήνα και το φόρο που παρακρατήθηκε. Η υποβολή της δήλωσης 

πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου 

(Α.Φ.Μ.) του φορολογουμένου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των 

μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες.12
 

 

 

                                                 
11

 ΙΚΑ , ΑΠΔ (2001-2013),διαθέσιμο σε : http://www.ika.gr/gr/infopages/ergo/apd.cfm  . 
Ημ/νία πρόσβασης : 28/11/13 
12

 forin , Δήλωση απόδοσης Φ.Μ.Υ. για αμοιβές μισθωτών υπηρεσιών από υπόχρεους 
παρακράτησης φόρου που απασχολούν περισσότερα από 50 πρόσωπα και απ' τα ασφαλιστικά 
ταμεία (2013) , διαθέσιμο σε : http://www.forin.gr/calendar/event/3436/dhlwsh-apodoshs-f-m-u-gia-
amoibes-misthwtwn-uphresiwn-apo-upoxreous-parakrathshs-forou-pou-apasxoloun-perissotera-apo-50-
proswpa-kai-ap-ta-asfalistika-tameia-gia-forologoumenous-me-a-f-m-pou-tele  . Ημ/νία πρόσβασης : 
29/11/13 
 

http://www.ika.gr/gr/infopages/ergo/apd.cfm
http://www.forin.gr/calendar/event/3436/dhlwsh-apodoshs-f-m-u-gia-amoibes-misthwtwn-uphresiwn-apo-upoxreous-parakrathshs-forou-pou-apasxoloun-perissotera-apo-50-proswpa-kai-ap-ta-asfalistika-tameia-gia-forologoumenous-me-a-f-m-pou-tele
http://www.forin.gr/calendar/event/3436/dhlwsh-apodoshs-f-m-u-gia-amoibes-misthwtwn-uphresiwn-apo-upoxreous-parakrathshs-forou-pou-apasxoloun-perissotera-apo-50-proswpa-kai-ap-ta-asfalistika-tameia-gia-forologoumenous-me-a-f-m-pou-tele
http://www.forin.gr/calendar/event/3436/dhlwsh-apodoshs-f-m-u-gia-amoibes-misthwtwn-uphresiwn-apo-upoxreous-parakrathshs-forou-pou-apasxoloun-perissotera-apo-50-proswpa-kai-ap-ta-asfalistika-tameia-gia-forologoumenous-me-a-f-m-pou-tele
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     2.6. Φορολογική αναμόρφωση εξόδων 

 

   Ως φορολογική αναμόρφωση των εξόδων εννοούμε την αναλυτική καταγραφή των μη 

εκπιπτόμενων δαπανών καθώς και την υποβολή πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων 

που ζητούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.  

   Με τη διαδικασία αυτή, οι δαπάνες που φορολογικά δεν εκπίπτουν (αλλά έχουν  

καταχωρηθεί στα βιβλία των επιχειρήσεων) προστίθενται στα λογιστικά κέρδη, για να 

προκύψουν έτσι τα φορολογητέα κέρδη, δηλαδή η βάση υπολογισμού του φόρου. Είναι 

υποχρεωτική η υποβολή κατάστασης αναμόρφωσης και για τις μηδενικές δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος ή και σε περίπτωση ζημιάς. Η φορολογική αναμόρφωση των 

εξόδων, ως αξία, κατατίθεται με τη δήλωση Ε3, με την ευθύνη και την υπογραφή 

αποκλειστικά λογιστή. Στη συνέχεια, υπάρχει υποχρέωση αποστολής των αναλυτικών 

στοιχείων, από τα οποία προκύπτει η αξία της φορολογικής αναμόρφωσης που 

κατατέθηκε, π.χ. απαιτούνται τα στοιχεία αυτοκινήτων για τη βενζίνη, των αριθμών των 

κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιήθηκαν, κ.λπ. Η υποχρέωση αυτή, που 

αποστέλλεται με ευθύνη και με τα στοιχεία του λογιστή, είχε καταληκτική ημερομηνία για 

το τρέχον έτος την 30.9.2011. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, η αποστολή των 

αναλυτικών δεδομένων της φορολογικής αναμόρφωσης είναι υποχρεωτική ακόμα και αν 

η αξία της φορολογικής αναμόρφωσης είναι μηδενική. Τέλος, μαζί με την φορολογική 

αναμόρφωση κατατίθενται οι αποδοθέντες φόροι και τυχόν απλήρωτα υπόλοιπα (Φ.Π.Α., 

Φ.Μ.Υ κ.α.).13
 

 

 

                                                 
13

 Hellenic Notary Association , του Κωνσταντίνου Βλαχάκη (2011), Φορολογική αναμόρφωση εξόδων-
Ν.3842/2010 , διαθέσιμο σε : 
http://www.hellenicnotaryassociation.gr/en/egkuklioi/egkuklioisintonistikis/item/277-
%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-
%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7-
%CE%B5%CE%BE%CF%8C%CE%B4%CF%89%CE%BD-%CE%BD3842/277-
%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-
%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7-
%CE%B5%CE%BE%CF%8C%CE%B4%CF%89%CE%BD-%CE%BD3842.html Ημ/νία πρόσβασης: 
2/12/13 
 

http://www.hellenicnotaryassociation.gr/en/egkuklioi/egkuklioisintonistikis/item/277-φορολογική-αναμόρφωση-εξόδων-ν3842/277-φορολογική-αναμόρφωση-εξόδων-ν3842.html
http://www.hellenicnotaryassociation.gr/en/egkuklioi/egkuklioisintonistikis/item/277-φορολογική-αναμόρφωση-εξόδων-ν3842/277-φορολογική-αναμόρφωση-εξόδων-ν3842.html
http://www.hellenicnotaryassociation.gr/en/egkuklioi/egkuklioisintonistikis/item/277-φορολογική-αναμόρφωση-εξόδων-ν3842/277-φορολογική-αναμόρφωση-εξόδων-ν3842.html
http://www.hellenicnotaryassociation.gr/en/egkuklioi/egkuklioisintonistikis/item/277-φορολογική-αναμόρφωση-εξόδων-ν3842/277-φορολογική-αναμόρφωση-εξόδων-ν3842.html
http://www.hellenicnotaryassociation.gr/en/egkuklioi/egkuklioisintonistikis/item/277-φορολογική-αναμόρφωση-εξόδων-ν3842/277-φορολογική-αναμόρφωση-εξόδων-ν3842.html
http://www.hellenicnotaryassociation.gr/en/egkuklioi/egkuklioisintonistikis/item/277-φορολογική-αναμόρφωση-εξόδων-ν3842/277-φορολογική-αναμόρφωση-εξόδων-ν3842.html
http://www.hellenicnotaryassociation.gr/en/egkuklioi/egkuklioisintonistikis/item/277-φορολογική-αναμόρφωση-εξόδων-ν3842/277-φορολογική-αναμόρφωση-εξόδων-ν3842.html
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   3. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

     3.1 Παρουσίαση Επιχείρησης 

 

 

STAMOS LABELS 

ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΒΕΡΑΤΙΟΥ 58, ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΗΛ : 2105024181 

FAX: 2105024575 

 

 

 

   Το 1982 ιδρύεται η εταιρεία σαν Στάμος & Μάλλιαρης ΟΕ , με γενική δραστηριότητα την 

εκτύπωση των αυτοκόλλητων ετικετών. Το 1994 έγινε η αλλαγή σύσταση της σε  

 Η & Π Στάμος ΟΕ . Το Μάρτιο του 2006 παύει να υφίστανται η εταιρεία λόγω 

συνταξιοδότησης του πατέρα, Ηλία Στάμου , και μεταβιβάζεται εξολοκλήρου στο γιο του, 

Παναγιώτη Στάμο .  

   Σήμερα η βιοτεχνία ασχολείται με  τη δημιουργία αυτοκόλλητων ετικετών, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές με διάφορες χρήσεις. Φάρμακα, είδη τροφίμων, 

καλλυντικά, απορρυπαντικά, όπως και κρασιά χρησιμοποιούν πολλά χρόνια 

αυτοκόλλητες ετικέτες.  

   Η βάση των ετικετών είναι το χαρτί σε πολλές μορφές του. Η υφή του χαρτιού μπορεί 

να είναι γυαλιστερή, ματ, πλαστική, θερμική. Τα χρώματα που μπορούν να τυπωθούν 

είναι τετραχρωμία ή PANTONE με βερνίκι ματ ή γυαλιστερό ενώ μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και πλαστικοποίηση. Το πάχος του χαρτιού μπορεί να έχει διαφορές από 

είδος σε είδος. Το σχήμα των ετικετών διαμορφώνεται από το σχεδιαστικό τμήμα της 

επιχείρησης ανάλογα με το είδος της κάθε ετικέτας.  
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  3.2 Λογιστική παρακολούθηση της ατομικής επιχείρησης μέσω 

λογιστικού προγράμματος 

        3.2.1 Καθημερινή καταχώρηση εγγραφών 

 

   Ξεκινάμε, μπαίνοντας  στο πρόγραμμα Academia Financials, μέσω Η/Υ. Βάζουμε τον 

απαραίτητο κωδικό και εισάγουμε την ημερομηνία. Στη συνέχεια, επιλέγουμε την 

επιχείρηση του κύριου Στάμου. 

   Αφού έχω επιλέξει την επιχείρηση, μπορώ να καταχωρήσω τις εγγραφές εσόδων – 

εξόδων. Από το βασικό μενού επιλέγω <ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ> , <ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ> , 

<ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ> και μπαίνω στο πίνακα. Βλέπουμε πάνω αριστερά τον 

αύξοντα αριθμό της κίνησης, ακριβώς από κάτω την ημερομηνία(όπου και την αλλάζουμε 

ανάλογα με το παραστατικό), πιο δίπλα τον αριθμό των γραμμών που χρειαζόμαστε 

(δηλαδή πόσες εγγραφές έχουμε σε μια κίνηση).Δεξιά στο πρόγραμμα έχουμε το 

εικονίδιο <ΕΠΙΛΟΓΕΣ>  για να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά σε ότι έχουμε ήδη 

καταχωρήσει. 

   Ακριβώς από κάτω ακολουθεί ο πίνακας όπου περιλαμβάνει το κωδικό του 

λογαριασμού που θα χρησιμοποιήσουμε , τη περιγραφή του ,τη μικτή αξία, τη καθαρή 

αξία , καθώς και το ΦΠΑ. Ακολουθεί ο πελάτης – προμηθευτής και το παραστατικό. 

   Ο διαχωρισμός της εγγραφής σε έσοδο ή έξοδο γίνεται ανάλογα με το κωδικό του 

λογαριασμού που θα επιλέξουμε. Οι λογαριασμοί που αρχίζουν με το κωδικό 60 είναι 

έξοδα , καθώς και οι προμηθευτές αρχίζουν με τον ίδιο κωδικό. Οι λογαριασμοί πάλι που 

αρχίζουν με το κωδικό 10 είναι έσοδα , όπως και οι πελάτες αρχίζουν με τον ίδιο κωδικό. 

Οι δαπάνες αρχίζουν με το κωδικό 7. Εάν το παραστατικό είναι πιστωτικό τότε βάζουμε 

μπροστά στις αξίες και στο ΦΠΑ αρνητικό πρόσημο (-). Επίσης αλλάζουμε την αιτιολογία 

του παραστατικού σε ΠΤ (πιστωτικό τιμολόγιο). 

   Για να εισάγουμε νέο συναλλασσόμενο (πελάτη ή προμηθευτή) , πατάμε διπλό κλικ στο 

εικονίδιο πελάτες – προμηθευτές και μας βγάζει τη καρτέλα <Διαχείρισης Πελατών - 

Προμηθευτών> . Μέσω του πλήκτρου F7 μας βγάζει τον επόμενο διαθέσιμο κωδικό. Στη 

συνέχεια βάζουμε το ΑΦΜ του συναλλασσόμενου, επιλέγουμε τη χώρα προέλευσης και 
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μας βγάζει τα στοιχεία του. Ελέγχουμε τα στοιχεία και πατώντας το πλήκτρο F8 τον 

καταχωρούμε. 

   Τέλος, οριστικοποιώ την εγγραφή μου με το πλήκτρο F12. Κάθε φορά που 

καταχωρούμε ένα παραστατικό , σημειώνουμε πάνω του τον αύξοντα αριθμό της 

κίνησης, για αποφυγή διπλής καταχώρησης και διευκόλυνση σε περίπτωση ελέγχου. 

 

 

       3.2.2 Υποβολή περιοδικής και εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ 

 

   Στο τέλος του τριμήνου υποβάλλουμε τη περιοδική δήλωση ΦΠΑ. Από το κεντρικό 

μενού θα επιλέξω <ΕΝΤΥΠΑ> , <ΦΠΑ>, <ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ>, <ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΦΠΑ>. 

Επιλέγουμε το τελευταίο τρίμηνο πατάμε το F8 και μας την εμφανίζει. Την εκτυπώνουμε 

για το αρχείο μας και τη στέλνουμε κατευθείαν από το πρόγραμμα στο υπουργείο 

οικονομικών. 

   Στο τέλος κάθε έτους κατατίθεται η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. Φέτος για τη χρήση 

του 2013 υποβάλλεται μέχρι και το Φεβρουάριο. Για την εκκαθαριστική δήλωση επιλέγω 

<ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΦΠΑ>. Συμπληρώνω  τη χρήση (1/1/13-31/12/13) και εμφανίζεται η 

εκκαθαριστική όπου και την  ελέγχουμε με βάση τις περιοδικές δηλώσεις του ίδιου έτους. 

Στη συνέχεια τη στέλνουμε απευθείας μέσω του προγράμματος και την εκτυπώνουμε για 

το αρχείο μας. 
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       3.2.3 Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων 

 

   Από 1/1/13 εκτυπώνουμε το βιβλίο εσόδων – εξόδων αθεώρητο ανά τρίμηνο 

.Επιλέγουμε <ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ>, <ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ>, <ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ> 

   Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης υποβάλλεται η συγκεντρωτική  Πελατών – 

Προμηθευτών. Επιλέγουμε από το μενού <ΠΕΛΑΤΕΣ> ή <ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ> αντίστοιχα, 

<ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΕΠΥΟ>,<ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΠΥΟ>.Βάζουμε την ημερομηνία (1/1/13-

31/12/13).Επιλέγουμε μικρότερο πόσο εμφάνισης 300,00 ευρώ και το είδος της Μ.Υ.Φ. 

(θετική ή αρνητική). Αφού πρώτα έχουμε ελέγξει τις καρτέλες πελατών – προμηθευτών  

και τα στοιχεία τους ξεχωριστά, τα υποβάλλουμε ηλεκτρονικά. 

 

 

       3.2.4 Φορολογική αναμόρφωση δαπανών 

 

   Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης γίνεται και η φορολογική αναμόρφωση των 

εξόδων. Στη συγκεκριμένη επιχείρηση αναμορφώνονται φορολογικά  οι δαπάνες κινητής 

τηλεφωνίας. Παραδείγματος χάριν, στις 18/10/13 η επιχείρηση πλήρωσε λογαριασμό 

κινητής τηλεφωνίας με καθαρή αξία 49,01 ευρώ και ΦΠΑ 23% 11,27 ευρώ. Με τη 

φορολογική αναμόρφωση, η καθαρή αξία μειώνεται κατά 50%. Έτσι, η νέα δαπάνη θα 

είναι (49,01:2) 24,50+11,27=35,77 ευρώ. Η νέα δαπάνη προσθέτεται σε ειδικό κωδικό 

στο έντυπο του Ε3. Με το έντυπο του Ε3 συνυποβάλλεται και ειδικό έντυπο φορολογικής 

αναμόρφωσης.    
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   3.2.5 Δηλώσεις Intrastat 

 

    Για να καταχωρήσουμε τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις μπαίνουμε στο πρόγραμμα των 

ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της Action PC. Από το βασικό μενού επιλέγουμε 

<ΔΗΛΩΣΕΙΣ INTRASTAT> και διαλέγουμε το πελάτη μας , κύριο Στάμο. Εμφανίζεται η 

φόρμα καταχώρησης του τιμολογίου, το συμπληρώνουμε ακολουθώντας πιστά το 

πρωτότυπο τιμολόγιο που έχει σταλεί. Ελέγχουμε το ΑΦΜ του προμηθευτή, αν είναι 

όντως καταχωρημένο στο σύστημα VIES και προχωρούμε στην αποθήκευση και 

εκτύπωση του. Στο τέλος κάθε μήνα υποβάλλουμε το LISTING για τη διασταύρωση των 

στοιχείων. Να τονίσουμε ότι, η ενδοκοινοτική απόκτηση  προσθαφαιρείται στο βιβλίο 

εσόδων – εξόδων και το ΦΠΑ δεν εκπίπτει στις εισροές της επιχείρησης. 
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       3.2.6 Υποβολή ΑΠΔ 

   

   Κάθε μήνα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ η Αναλυτική Περιοδική 

Δήλωση. Μέσω του προγράμματος ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ της Data Communication ελέγχουμε 

και τυπώνουμε την ΑΠΔ . Αφού την υποβάλλουμε, πληρώνουμε το πόσο των εισφορών 

μέσω e-banking. 
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    3.2.7 Μισθοδοσία και υπολογισμός ΦΜΥ 

 

   Κάθε μήνα η επιχείρηση πληρώνει τους μισθούς των υπαλλήλων του. Σύμφωνα με το 

πρόγραμμα της Data Communication ,ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ελέγχουμε και τυπώνουμε τις 

μηνιαίες μισθοδοσίες.  

   Ας πάρουμε ως παράδειγμα έναν υπάλληλο – τυπογράφο:  

Για το μήνα Νοέμβριο έχουμε, μικτές αποδοχές 1182,50 ευρώ.  

Οι εργοδοτικές εισφορές είναι : 1182,50  * 16,50% (συντελεστής) = 195,11 ευρώ. 

Ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών είναι :  

1182,50 * 14= 16555,00 

16555,00 * 16,50%=2731,57 

16555,00 - 2731,57=13823,43 

13823,43 *22% (συντελεστής) =3041,15 

3041,15 - 2100,00 (αφορολόγητο) = 941,15 

941,15 :14 =67,22 ευρώ. 

Η εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται στο 1% για αποδοχές από 12000,00 έως 20000,00. 

Οπότε έχουμε ( 12882,28 * 1% ) : 14 = 9,20 ευρώ. 
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   4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

      4.1 Συναλλαγές 4ου τριμήνου 

 

    Για να δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το βιβλίο Εσόδων – Εξόδων αλλά 

και για να παρουσιάσουμε τις φορολογικές υποχρεώσεις της  επιχείρησης, αναφέρουμε 

παρακάτω κάποια ενδεικτικά λογιστικά γεγονότα που έγιναν κατά το 4ο τρίμηνο. 

 

   Για το μήνα Οκτώβριο : 

 Στις 2/10/13 αγόρασε από το ΒΑΡΔΑ ΜΙΧΑΛΗ, με Τ/Δ 2411, 100 κιλά βερνίκι  , 

με Κ.Α. 535 ευρώ και Φ.Π.Α 123,05 ευρώ . 

 Στις 3/10/13 πούλησε στη ΜΠΑΦΑΣ Σ.ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ , με Τ/Δ 548, 150 τεμάχια 

ετικετών για τρόφιμα , με Κ.Α 1408,00 ευρώ και Φ.Π.Α 323,84 ευρώ. 

 Στις 3/10/13 αγόρασε από το ΧΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ , με Τ/Δ 32076, καλούπια 

επιδιόρθωσης ετικετών , με Κ.Α 234,00 ευρώ και Φ.Π.Α 53,82 ευρώ. 

 Στις 7/10/13 πούλησε στη ΤΣΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ , με Τ/Δ 555, ετικέτες 

και κοπτικό ετικετών με Κ.Α 1550,00 ευρώ και Φ.Π.Α 356,50 ευρώ. 

 Στις 9/10/13 πούλησε στο ΔΟΥΡΟ ΔΗΜΗΤΡΗ με Τ/Δ 557 , 4 κιβώτια ετικετών 

για κρασί με Κ.Α.1348,00 ευρώ και Φ.Π.Α 310,04 ευρώ. 

 Στις 9/10/13 αγόρασε από τη ΛΟΞΑ ΑΕΒΕ,  με Τ/Δ 26802 , διάφορα ρολά με 

Κ.Α 1009,36 ευρώ και Φ.Π.Α 232,15 ευρώ. 

 Στις 10/10/13 πούλησε στο ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ , με Τ/Δ 559 , 190 τεμάχια ετικετών 

για τρόφιμα με Κ.Α 1503,00 ευρώ και Φ.Π.Α 345,69 ευρώ. 

 Στις 18/10/13 πλήρωσε λογαριασμό τηλεπικοινωνιών με Κ.Α 49,01ευρώ και 

Φ.Π.Α 11,27 ευρώ. 

 Στις 22/10/13 πλήρωσε το ενοίκιο μηνός Οκτωβρίου 1471,07 ευρώ με 

ΑΠΟΔ.10 

 Στις 22/10/13 πούλησε στη ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ με Τ/Δ 587, 395 τεμάχια ετικετών 

για τρόφιμα με Κ.Α. 3720,00 ευρώ και Φ.Π.Α 855,60 ευρώ. 
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 Στις 24/10/13 πούλησε στην ΟΡΤΙΜΑ ΑΕ με ΤΙΜ.31, 60 τεμάχια ετικετών για 

τρόφιμα με Κ.Α  301,78 ευρώ και Φ.Π.Α 69,41ευρώ. 

 Στις 29/10/13 αγόρασε από ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ , με Τ/Δ Α 2678 , 10 τεμάχια 

πλάκες με Κ.Α 695,00 ευρώ και ΦΠΑ 159,85 ευρώ. 

 Στις 30/10/13 πλήρωσε για το μήνα Οκτώβριο μισθούς υπαλλήλων 2901,75 

ευρώ μεικτές αποδοχές, 816,22 ευρώ για εργοδοτικές εισφορές. 

 

   Για το μήνα Νοέμβριο: 

 Στις 1/11/13 αγόρασε από το ΧΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, με Τ/Δ 32333, διάφορα 

κοπτικά ετικετών , με Κ.Α 193,00 ευρώ και Φ.Π.Α 44,39 ευρώ. 

 Στις 6/11/13 πούλησε στη ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, με Τ/Δ 607, 

1000 τεμάχια ετικετών για κρασί , με Κ.Α 1292,50 ευρώ και Φ.Π.Α 297,28ευρώ. 

 Στις 8/11/13 πούλησε στη INFORM Π.ΛΥΚΟΣ ΑΕ, με Τ/Δ 612, 2 τεμάχια 

ετικετών τσιγάρων με Κ.Α. 150,00 ευρώ και Φ.Π.Α 34,50 ευρώ. 

 Στις 11/11/13 αγόρασε από τη ΛΟΞΑ ΑΕΒΕ, με Τ/Δ 26951, διάφορα ρολλά με 

Κ.Α. 2805,64 ευρώ και Φ.Π.Α 645,30 ευρώ. 

 Στις 15/11/13 αγόρασε από την ΗΛΙΟΤΥΠΟ ΑΕΒΕΕ, με Τ/Δ 833 , 1500 τεμάχια 

έντυπων με Κ.Α. 380,00 ευρώ και Φ.Π.Α 87,40 ευρώ. 

 Στις 19/11/13 πούλησε στην ΑΘΗΝΑΙΑ ΚΟΥΛΟΥΛΙΑΣ ΕΠΕ, με Τ/Δ 631, 

ετικέτες τροφίμων με Κ.Α. 857,50 ευρώ και Φ.Π.Α 197,23 ευρώ. 

 Στις 22/11/13 πλήρωσε το ενοίκιο μηνός Νοεμβρίου 1471,07 ευρώ με 

ΑΠΟΔ.11. 

 Στις 26/11/13 πούλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΑΒΕΕ, με Τ/Δ 642, 40 

τεμάχια ετικετών με Κ.Α 792,00 ευρώ και Φ.Π.Α 182,16 ευρώ. 

 Στις 29/11/13 πούλησε στη ΟΡΤΙΜΑ ΑΕ , με ΤΙΜ. 35, 108 τεμάχια ετικετών για 

τρόφιμα με Κ.Α 459,00 ευρώ και Φ.Π.Α 105,57 ευρώ. 

 Στις 30/11/13 πλήρωσε για το μήνα Νοέμβριο μισθούς υπαλλήλων 2752,25 

ευρώ μεικτές αποδοχές και 773,48 ευρώ για εργοδοτικές εισφορές. 
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   Για το μήνα Δεκέμβριο : 

 Στις 2/12/13 πούλησε στη PETRA COSMETICS LTD, με Τ/Δ 657, ετικέτες 

καλλυντικών με Κ.Α 636,00 ευρώ και Φ.Π.Α 146,28 ευρώ. 

 Στις 3/12/13 επιστράφηκαν από τη MEGAFARM AEBE , με ΠΤ 24, 22 τεμάχια 

ετικετών με Κ.Α 195,80 ευρώ και Φ.Π.Α 45,03 ευρώ. 

 Στις 5/12/13 πλήρωσε λογαριασμό τηλεπικοινωνιών με Κ.Α 34,18 ευρώ και 

Φ.Π.Α 7,86 ευρώ. 

 Στις 5/12/13 πούλησε στη MEGAFARM AEBE , με Τ/Δ 668, ετικέτες τροφίμων 

με Κ.Α 1419,00 ευρώ και Φ.Π.Α 326,37 ευρώ. 

 Στις 9/12/13  αγόρασε από τη ΛΟΞΑ ΑΕΒΕ, με Τ/Δ 26951, διάφορα ρολλά με 

Κ.Α. 1744,97 ευρώ και Φ.Π.Α 401,34 ευρώ. 

 Στις 11/12/13 αγόρασε από το ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΡΕΤΣΗΣ ΑΕ, με Τ/Δ 9783, 

διάφορα μελάνια με Κ.Α. 750,70 ευρώ και Φ.Π.Α 172,66 ευρώ. 

 Στις 16/12/13 πούλησε στη BAZAAR AE, με Τ/Δ 692, 1000 τεμάχια ετικετών 

τροφίμων με Κ.Α 1800,00 ευρώ και Φ.Π.Α 414,00 ευρώ. 

 Στις 18/12/13 αγόρασε  από το ΧΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, με Τ/Δ 32830, κοπτικά 

ετικετών με Κ.Α 109,00 ευρώ και Φ.Π.Α 25,07 ευρώ. 

 Στις 22/12/13 πλήρωσε το ενοίκιο μηνός Δεκεμβρίου 1471,07 ευρώ με 

ΑΠΟΔ.12. 

 Στις 30/12/13 πλήρωσε για το μήνα Δεκέμβριο μισθούς υπαλλήλων 2827,00 

ευρώ μεικτές αποδοχές και 794,85 ευρώ για εργοδοτικές εισφορές. 

 Στις 30/12/13 πλήρωσε για δώρο Χριστουγέννων αμοιβές προσωπικού 

2650,01 ευρώ και εργοδοτικές εισφορές 743,71 ευρώ. 
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   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Η παρακολούθηση βιβλίων απλογραφικής μεθόδου είναι ένα θέμα με πολλούς 

παραμέτρους το οποίο είναι δύσκολο να αναλυθεί διεξοδικά μέσα σε μία πτυχιακή 

εργασία, καθώς υπάρχουν διαφορετικά είδη επιχειρήσεων που χρήζουν ξεχωριστό τρόπο 

χειρισμού κάποιων λογιστικών γεγονότων και φορολογικών υποχρεώσεων. Ανεξάρτητα 

από το αν μια επιχείρηση λειτουργεί με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, οι δυσκολίες 

και η συνεχής ενημερώσεις για την ορθή τήρηση της είναι ίδιες. Ο λογιστής – 

φοροτεχνικός καλείται να διεκπεραιώσει πλήθος φορολογικών – εργατικών – 

ασφαλιστικών υποχρεώσεων, σε  μικρό χρονικό διάστημα προθεσμιών. Αν και τα 

περισσότερα έντυπα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, η πολυπλοκότητα και οι διασταυρώσεις 

απαιτούν ιδιαίτερη γνώση και προσοχή.  Παρ’ όλα αυτά προσπαθήσαμε μέσα από την 

εργασία να παρουσιάσουμε μια σφαιρική εικόνα για μια επιχείρηση που τηρεί βιβλία 

αυτής της κατηγορίας. 

   Η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι υγιής, με αυξημένη κερδοφορία παρά την οικονομική 

κρίση. Αυτό οφείλεται κυρίως από  τη προσωπική εργασία του κύριου Στάμου, τις καλές 

δημόσιες σχέσεις, τη λεπτομερή λογιστική παρακολούθηση και φυσικά τη καλή 

επεξεργασία του προϊόντος. Ένας από τους καθημερινούς στόχους της είναι να είναι 

συνεπής σε όλες τις φορολογικές και εργατικές υποχρεώσεις της. Η οικογενειακή 

παράδοση, η σταθερότητα στο προσωπικό της σε συνδυασμό με τις καλές προσφορές, 

την έχουν αναδείξει σε μια από τις καλύτερες του χώρου. 

   Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι η σύγχρονή μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα, 

εκτός από την οικονομική κάμψη και τη σημαντική μείωση της αγοραστικής δύναμης, 

πρέπει να αντεπεξέλθει σε ένα δαιδαλώδες φορολογικό – εργατικό δίκαιο, που όμοιο του 

δεν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.   
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