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Δηθεγνξηθόο Σύιινγνο Θεζζαινλίθεο

ςγκενηπωηικέρ Καηαζηάζειρ Πελαηών – Ππομηθεςηών
2014 ηων Δικηγόπων
Με ηηο πνιπγξαθεκέλεο ππνπξγηθέο εγθπθιίνπο ( ΠΟΛ)
1022/07-01-2014 όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ 1072/07-032014 θαη ηελ 1078/17-03-2014, πνπ επηθαινύληαη ηελ αλάγθε
δηαζηαπξσηηθώλ ειέγρσλ γηα ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο,
νξίζηεθαλ νη επηηεδεπκαηίεο , θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα, πνπ
από 01/01/2014 , έρνπλ ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ θαηαζηάζεηο
θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ, αποκλειζηικά με ηη σπήζη
ηλεκηπονικήρ μεθόδος επικοινωνίαρ μέζω διαδςκηίος, ζην
Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ , αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν έθδνζεο
ησλ ζηνηρείσλ απηώλ ( κεραλνγξαθηθά ή ρεηξόγξαθα ) .
Με ηηο σο άλσ ΠΟΛ θαζνξίζηεθαλ, ε έθηαζε εθαξκνγήο, ην
πεξηερόκελν, ν ηξόπνο θαηαρώξηζεο, ν ρξόλνο ππνβνιήο θαζώο
θαη ηξόπνο ππνβνιήο ησλ ππόςε θαηαζηάζεσλ.
Οι δικηγόποι ζαν επιηηδεςμαηίερ εμπίπηοςν
ςποσπέωζη να ςποβάλλοςν αςηέρ ηιρ καηαζηάζειρ.

ζηην

Η αλάιπζε πνπ αθνινπζεί επηθεληξώλεηαη ζηηο ππνρξεώζεηο
ησλ δηθεγόξσλ ζύκθσλα κε ηα ζπλήζε έζνδα θαη έμνδά ηνπο.
Σηηο θαηαζηάζεηο πειαηώλ θαη πξνκεζεπηώλ πνπ είλαη
ππνρξεσκέλνη λα ππνβάιινπλ πεξηιακβάλνληαη ηα αθόινπζα
παξαζηαηηθά:
 Τα ηηκνιόγηα παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ εθδόζεθαλ γηα ηνπο
επηηεδεπκαηίεο εληνιείο ηνπο. Τα ηηκνιόγηα απηά
θαηαρσξνύληαη ζηηο θαηαζηάζεηο πειαηώλ κε δύν
ηξόπνπο. Είηε αλαιπηηθά ( έλα πξνο έλα ) , είηε
ζπγθεληξσηηθά, ανά αθμ .

 Σηελ πξώηε πεξίπησζε όηαλ θαηαρσξεζνύλ αλαιπηηθά
( έλα πξνο έλα ) , πξέπεη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
θαηαρώξηζήο ηνπο, λα δνζεί εληνιή ζην πξόγξακκα, λα
θάλεη ηελ ζπγθέληξσζε ησλ ηηκνινγίσλ, ανά αθμ.,
αςηόμαηα. Σηελ νξνινγία ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ, νη
δηθεγόξνη, ζα ππνβάιινπλ ηα ηηκνιόγηα παξνρήο
ππεξεζηώλ ηνπο, ην ζύζηεκα, γηα ιόγνπο θαηαλόεζεο από
ηνλ ρξήζηε , ηα νλνκάδεη « κανονικά » , γηα λα ηα
μερσξίζεη από ηα « πιζηωηικά » ηηκνιόγηα πνπ επίζεο
ππνβάιινληαη ζηελ θαηάζηαζε πειαηώλ.
 Οη απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηώλ ( πνπ γηα ηελ
θνξνινγνύζα αξρή ζεσξνύληαη λιανικέρ πωλήζειρ ) , ζα
ππνβιεζνύλ όιεο καδί ζπγθεληξσηηθά ρσξίο αλαγξαθή
ησλ αθμ ησλ πειαηώλ .
 Τα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ εθδίδνληαη γηα ηηο
ηδηνρξεζηκνπνηήζεηο ππεξεζηώλ.
Δεν καηασωπούνηαι
Δικηγόπων :

ζηιρ

καηαζηάζειρ

πελαηών

ηων

 Οη ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο θαη νη ππεξεζίεο ηνπο πξνο
εληνιείο εθηόο Ε.Ε.
 Τν κέξηζκα θαη ν δηαλεκεηηθόο ινγαξηαζκόο ησλ λέσλ
δηθεγόξσλ πνπ ρνξεγεί ν Δηθεγνξηθόο Σύιινγνο.
Σηηο θαηαζηάζεηο πξνκεζεπηώλ ησλ δηθεγόξσλ θαηαρσξνύληαη
ηα αθόινπζα παξαζηαηηθά:
 Τα ιεθζέληα ηηκνιόγηα ή παξαζηαηηθά πνπ επέρνπλ ζέζε
ηηκνινγίνπ, θαη ηα πηζησηηθά πνπ εθδόζεθαλ από ηνπο
πξνκεζεπηέο ηνπο γηα ηα έμνδά ηνπο, ανά αθμ ,
ζπγθεληξσηηθά.
 Οη ηίηινη θηήζεο πνπ νη ίδηνη νη δηθεγόξνη εμέδσζαλ γηα
δαπάλεο πνπ έθαλαλ, θαη αληηζπκβαιιόκελνί ηνπο ήηαλ κε
επηηεδεπκαηίεο πρ αζθνύκελνη, ανά αθμ, ζπγθεληξσηηθά.

 Οη απνδείμεηο ιηαληθήο πνπ θαηαρώξεζαλ ζηα βηβιία ηνπο
γηα ηα έμνδά ηνπο ( όιεο καδί ) ζπγθεληξσηηθά. Σηηο
απνδείμεηο ιηαληθήο ζα ζπκπεξηιάβνπλ μόνο για ηη σπήζη
2014 , θαη ηηο δαπάλεο ηνπο από θηλεηή θαη ζηαζεξή
ηειεθσλία, ηηο δαπάλεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ( ΔΕΗ)
ρσξίο λα ζπκπεξηιάβνπλ ηελ αμία Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε θαη
Ε.Ε.Τ.Α πνπ πιεξώλνπλ κέζσ ησλ ινγαξηαζκώλ ηεο ΔΕΗ
έζησ θη αλ ν ινγαξηαζκόο δελ εθδίδεηαη ζην όλνκά ηνπο
αιιά επεηδή θάλνπλ ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ έρνπλ
ζπκπεξηιάβεη ηνλ ινγαξηαζκό απηό ζηα έμνδά ηνπο θαη
εμέπεζαλ ηνλ ΦΠΑ πνπ αλαινγεί.
Από 01/01/2015 όκσο θαη νη δαπάλεο απηέο ( γηα ΟΤΕ, ΔΕΗ,
θαη θηλεηή ηειεθσλία ) ζα θαηαρσξνύληαη ζπγθεληξσηηθά ανά
ΑΦΜ .
ςναλλαγέρ πος δεν καηασωπούνηαι ζηιρ καηαζηάζειρ
Ππομηθεςηών ηων δικηγόπων


Τηκνιόγηα αγνξώλ θαη παξνρήο ππεξεζηώλ από ηελ ΕΕ θαη
ρώξεο εθηόο ΕΕ.



Τα ελνίθηα ησλ γξαθείσλ , ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη
θαη ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε απηώλ. Αληίζεηα ε
κίζζσζε ρώξσλ ( πρ. γξακκαηνζπξίδεο ) πεξηιακβάλνληαη
ζηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο.



Τα εηζηηήξηα όισλ ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ ζηα νπνία
πεξηιακβάλνληαη θαη νη ΑΠΕ ησλ πξαθηνξείσλ θαη ηα
πηζησηηθά όισλ ησλ παξαπάλσ ηεο πεξηπηώζεσο απηήο.



Οη ζπλδξνκέο ζε επαγγεικαηηθέο νξγαλώζεηο, όπσο ( πρ.
ν Δηθεγνξηθόο Σύιινγνο ).



Οη ζπλδξνκέο θαη δσξεέο ζε ζπιιόγνπο θαη λνκηθά
πξόζσπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα γηα ηηο νπνίεο δελ

εθδίδνληαη θνξνινγηθά
είζπξαμεο .

ζηνηρεία

αιιά

απνδείμεηο



Τα έμνδα γηα ηνλ κηζζό ππαιιήινπ ( κε έλζεκα ΙΚΑ) πνπ,
είλαη δπλαηόλ λα έρεη ν δηθεγόξνο ζην γξαθείν ηνπ.



Τηο εηζθνξέο ηνπ πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηνπ ηακεία



Τα έμνδα από ηα γξακκάηηα
δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ.



Τα ηέιε θαη δηθαηώκαηα πνπ εηζπξάηηνπλ νη άκηζζνη
ππνζεθνθύιαθεο, θαη γηα ινγαξηαζκό ηξίησλ.



Τα αζθάιηζηξα θαη αληαζθάιηζηξα θαζώο θαη νη
επηζηξνθέο θαη εθπηώζεηο επί ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ
αλαγξάθνληαη ζηα ζρεηηθά αζθαιηζηήξηα ή ζηηο πξόζζεηεο
πξάμεηο.



Οη θνηλόρξεζηεο δαπάλεο.

πξνείζπξαμεο

ηνπ

Πεπιεσόμενο ηων καηαζηάζεων
Σηηο θαηαζηάζεηο πειαηώλ θαη πξνκεζεπηώλ θαηαρσξνύληαη:
 O Α.Φ.Μ. ηνπ πειάηε ή ηνπ πξνκεζεπηή
 Τν πιήζνο ησλ εθδνζέλησλ θαη ιεθζέλησλ θνξνινγηθώλ
ζηνηρείσλ.
 Η αμία ηεο ζπλαιιαγήο, πξν ΦΠΑ.
 Ο ΦΠΑ πνπ επηβαξύλεη ηε ζπλαιιαγή.
 Η έλδεημε γηα ην εάλ ν αληηζπκβαιιόκελνο είλαη ππόρξεν
πξόζσπν( ελλνείηαη γηα ππνβνιή θαηαζηάζεσλ ), κόλν γηα
ηνπο πξνκεζεπηέο θαη κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο ηίηισλ
θηήζεο πξνο κε ππόρξενπο απεηθόληζεο ζπλαιιαγώλ.

Σπόπορ καηασώπηζηρ
ηην καηάζηαζη Πελαηών καηασωπούνηαι:
Σηελ ηζηνζειίδα www.gsis.gr δηαιέγνπκε Τπηπεζίερ ππορ
Επισειπήζειρ ηελ εθαξκνγή ΝΕΟ: Μηνιαία Καηάζηαζη
Πελαηών Ππομηθεςηών και ςναλλαγών – ΜΤΦ θαη αθνύ
βάινπκε ηνπο θσδηθνύο καο γηα λα δηαπηζησζεί ε απζεληηθόηεηα
ηνπ ρξήζηε.
Εθόζνλ ηα ζηνηρεία καο είλαη απζεληηθά, νδεγνύκαζηε ζηελ
αξρηθή νζόλε Ενόηηηα 2.0 Απσική οθόνη όπσο εκθαλίδεηαη
παξαθάησ:

Σην πάλσ κέξνο ηεο αξηζηεξήο ζηήιεο εκθαλίδνληαη ηα βαζηθά
θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ ππόρξενπ. Οη δηαζέζηκεο επηινγέο
είλαη:
Αιιαγή
Απνζύλδεζε
1.1

Αιιαγή Υπόρξενπ

Επηιέγνληαο Αιιαγή κπνξείηε λα ππνβάιεηε ζηνηρεία γηα
θάπνηνλ άιιν ππόρξεν, κόλν εάλ έρεηε εμνπζηνδόηεζε από ηελ
Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ. Η ζύλδεζε
επηηπγράλεηαη θαηαρσξώληαο ηνλ ΑΦΜ ηνπ ππόρξενπ.
1.2 Απνζύλδεζε
Επηιέγνληαο Απνζύλδεζε ην ζύζηεκα ζαο πξνεηδνπνηεί γηα ηελ
απνζύλδεζή ζαο από ην ζύζηεκα. Με ηελ επηινγή ΟΚ
επηβεβαηώλεηε ηελ επηινγή ζαο θαη απνζπλδέεζηε από ην
ζύζηεκα.
4.0 Έζνδα
3.1 Τηκνιόγηα Εζόδσλ
Ο ππόρξενο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα θαηαρσξήζεη ηηκνιόγηα
εζόδσλ, επηιέγνληαο από ην κελνύ Τηκνιόγηα Εζόδσλ. Τα
ηηκνιόγηα εζόδσλ απνζθνπνύλ απνθιεηζηηθά ζηε δεκηνπξγία
ζπγθεληξσηηθώλ εζόδσλ, ρσξίο λα απνθιείνπλ ηε δπλαηόηεηα
ππνβνιήο απεπζείαο ζην ζύζηεκα ησλ ζπγθεληξσηηθώλ εζόδσλ.
Η ζπκπιήξσζε ησλ ηηκνινγίσλ εζόδσλ δελ απνηειεί
ππνρξέσζε ησλ ππόρξεσλ θαη δελ ππνβάιινληαη ζηε Γεληθή
Γξακκαηεία Δεκνζίσλ Εζόδσλ.

Με ηελ επηινγή Νέο Σιμολόγιο ν ππόρξενο θαιείηαη λα
ζπκπιεξώζεη έλα πίλαθα κε :






Τν αθκ ηνπ εληνιέα
Τελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ
Τν θαζαξό πνζό, πξν ΦΠΑ
Τνλ ΦΠΑ πνπ αλαινγεί
Αλ ην ηηκνιόγην είλαη ρξσζηηθό ή πηζησηηθό. Φξεσζηηθό
είλαη ην θαλνληθό ζηελ νξνινγία ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Μόιηο νινθιεξσζεί
Αποθήκεςζη.

ε

εγγξαθή

ν

ρξήζηεο

επηιέγεη

Μεηά ηελ επηηπρή απνζήθεπζε ην ηηκνιόγην εκθαλίδεηαη ζηελ
ιίζηα ησλ Τηκνινγίσλ Εζόδσλ.
Σα ηιμολόγια πος είναι καηασωπημένα ζε αςηή ηη λίζηα, δεν
ςποβάλλονηαι ζηη Γενική Γπαμμαηεία Δημόζιων Εζόδων,
αλλά παπαμένοςν ζηη διάθεζη ηος ςπόσπεος για
επεξεπγαζία. Σα ηιμολόγια δεν διαγπάθονηαι από ηο
ζύζηημα με αςηόμαηο ηπόπο.
3.1.1 Τξνπνπνίεζε ηηκνινγίνπ
Έλα ηηκνιόγην κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ρσξίο πεξηνξηζκνύο
επηιέγνληαο ην εηθνλίδην :

Όηαλ επηιεγεί ην εηθνλίδην ηξνπνπνίεζεο εκθαλίδεηαη έλα
παξάζπξν κε ηα ζηνηρεία ηνπ ήδε θαηαρσξεκέλνπ ηηκνινγίνπ
γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί.
Μεηά ην ηέινο ησλ αιιαγώλ πξέπεη λα επηιεγεί ην θνπκπί
« Αποθήκεςζη » γηα λα θαηαρσξεζνύλ νη ηξνπνπνηήζεηο.

3.1.2 Δηαγξαθή Τηκνινγίνπ
Με όκνην ηξόπν γίλεηαη θαη ε δηαγξαθή ελόο ηηκνινγίνπ.
3.1.3 Αλαδήηεζε θαη Φηιηξάξηζκα Τηκνινγίσλ
Τν ζύζηεκα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα αλάθηεζεο ηηκνινγίσλ κε
βάζε ηνλ κήλα ζηνλ νπνίν έρνπλ εθδνζεί. Επηιέγνληαο ην
εηθνλίδην ηνπ εκεξνινγίνπ ζην πεδίν Επιλέξηε Μήνα και
Έηορ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηνλ κήλα θαη ην έηνο γηα
ηνλ νπνίν επηζπκεί λα αλαθηήζεη ηα θαηαρσξεκέλα ηηκνιόγηα.
Επηπιένλ, κε επηινγή ηνπ εηθνληδίνπ

πάλσ ζηηο επηκέξνπο ζηήιεο ηεο ιίζηαο
απνηειεζκάησλ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα θηιηξάξεη ηα
απνηειέζκαηα.
Εθηόο από ην θηιηξάξηζκα κε βάζε ην ΑΦΜ κπνξεί λα γίλεη
θηιηξάξηζκα κε βάζε ηελ εκεξνκελία ηνπ ηηκνινγίνπ, ην
θαζαξό πνζό, ηνλ ΦΠΑ θαη ηελ Φξέσζε / Πίζησζε.
Όηαλ επηιέμνπκε Έζοδα θαη κεηά Σιμολόγια εζόδων, ζην
πάλσ δεμηό κέξνο ηεο νζόλεο πνπ εκθαλίδεηαη ππάξρεη ε
έλδεημε Δημιοςπγία ςγκενηπωηικών Εζόδων.
Με ηελ επηινγή Δημιοςπγία ςγκενηπωηικών Εζόδων ην
ζύζηεκα ελεκεξώλεη ηνλ ρξήζηε όηη πξόθεηηαη λα δεκηνπξγήζεη
απηόκαηα ηηο Σπγθεληξσηηθέο Εζόδσλ γηα ην επηιεγκέλν έηνο
θαη κήλα από ηα Τηκνιόγηα πνπ έρνπλ πεξάζεη.
Όια ηα δεδνκέλα ησλ Σπγθεληξσηηθώλ Εζόδσλ ηνπ ίδηνπ έηνπο
θαη κήλα ζα δηαγξαθνύλ γηα όια ηα ΑΦΜ πνπ πεξηέρνληαη ζηα

ηηκνιόγηα. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηβεβαηώζεη ηελ νινθιήξσζε
ηεο δηαδηθαζίαο. Σπγθεθξηκέλα, κε ην πάηεκα ζην Δημιοςπγία
ςγκενηπωηικών Εζόδων ζα εκθαληζηεί κηα νζόλε πνπ ζα
πξνεηδνπνηεί:
Ππόκειηαι να δημιοςπγήζεηε αςηόμαηα ηιρ ςγκενηπωηικέρ
Εζόδων για ηο επιλεγμένο έηορ και μήνα από ηα ηιμολόγια
πος έσεηε πεπάζει. Όλα ηα δεδομένα ηων ςγκενηπωηικών
Εζόδων ηος ιδίος έηοςρ και μήνα θα διαγπαθούν για όλα ηα
ΑΦΜ πος πεπιέσονηαι ζηα ηιμολόγια. Επιθςμείηε να
ζςνεσίζεηε ?
Η δεκηνπξγία ζπγθεληξσηηθήο ζα δεκηνπξγήζεη ηόζεο εγγξαθέο
ζηελ ελόηεηα ςγκενηπωηικέρ Εζόδων όζα είλαη θαη ηα
δηαθξηηά ΑΦΜ πνπ πεξηέρνληαη ζηα ηηκνιόγηα γηα ηνλ
ζπγθεθξηκέλν κήλα θαη έηνο. Μεηά ηελ επηβεβαίσζε γίλεηαη
απηόκαηε κεηαθνξά ηνπ ρξήζηε ζηελ ελόηεηα Σπγθεληξσηηθέο
Εζόδσλ.
3.2 ςγκενηπωηικέρ Εζόδων
Σηελ ελόηεηα ςγκενηπωηικέρ Εζόδων παξνπζηάδεηαη ε ιίζηα
ησλ ζπγθεληξσηηθώλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν κήλα θαη έηνο.
Οη θαηαζηάζεηο ησλ ζπγθεληξσηηθώλ εζόδσλ είλαη ηξεηο.
 Πξόρεηξα
 Υπνβιεζέληα
 Εγθεθξηκέλα
Σηα Ππόσειπα είλαη θαηαρσξεκέλεο νη ζπγθεληξσηηθέο νη
νπνίεο δελ έρνπλ ππνβιεζεί θαη ηηο νπνίεο ν ρξήζηεο έρεη ηε
δπλαηόηεηα λα ηξνπνπνηήζεη ρσξίο πεξηνξηζκνύο.

Σηα Τποβληθένηα είλαη θαηαρσξεκέλεο νη ζπγθεληξσηηθέο νη
νπνίεο έρνπλ ππνβιεζεί ζην ζύζηεκα, αιιά δελ έρνπλ ειεγρζεί
αθόκε ζπζηεκηθά ώζηε λα εγθξηζνύλ.
Σηα Εγκεκπιμένα είλαη θαηαρσξεκέλεο νη ζπγθεληξσηηθέο νη
νπνίεο έρνπλ ππνβιεζεί θαη έρνπλ εγθξηζεί από ην ζύζηεκα. Τα
εγθεθξηκέλα ζηνηρεία είλαη απηά πνπ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηε
δηαζηαύξσζε ησλ ππνινίπσλ.
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θαηαρσξήζεη κηα λέα ζπγθεληξσηηθή
επηιέγνληαο από πάλσ κελνύ ηελ επηινγή Νέα ςγκενηπωηική.
Με ηελ επηινγή Νέα ςγκενηπωηική ν ρξήζηεο κπνξεί λα
ππνβάιεη απεπζείαο ζπγθεληξσηηθή, ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζεη
ηα δεδνκέλα ησλ ηηκνινγίσλ εζόδσλ πνπ έρεη θαηαρσξήζεη.
Σηελ πεξίπησζε απηή ζηνλ ρξήζηε ζα εκθαληζηεί κία νζόλε
όπνπ θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη:









Τν έηνο αλαθνξάο ησλ εγγξαθώλ
Τν κήλα
Τνλ ΑΦΜ ηνπ εληνιέα ηνπ
Τν θαζαξό ( πξν ΦΠΑ ) πνζό ησλ ηηκνινγίσλ παξνρήο
ππεξεζηώλ πνπ εμέδσζε πξνο ηνλ ζπγθεθξηκέλν εληνιέα
Τνλ ΦΠΑ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα δεισζέληα Τ.Π.Υ.
Τνλ αξηζκό ησλ ηηκνινγίσλ πνπ εθδόζεθαλ
Αλ είλαη κανονικά ή πιζηωηικά ηα ηηκνιόγηα απηά.
Τελ εκεξνκελία αλαθνξάο ( πνπ είλαη ε εκεξνκελία ηνπ
ηειεπηαίνπ ρξνληθά ) ηηκνινγίνπ πνπ εμέδσζε.

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αιιαγώλ, γηα λα θαηαρσξεζνύλ νη
αιιαγέο πξέπεη λα επηιεγεί ην θνπκπί Αποθήκεςζη.

3.2.1 Επεμεξγαζία / Δηαγξαθή Σπγθεληξσηηθώλ Εζόδσλ
Μηα ζπγθεληξσηηθή πξηλ ππνβιεζεί κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί
επηιέγνληαο ην εηθνλίδην ηξνπνπνίεζεο ( όπσο πεξηγξάθεθε θαη
ζηελ αλαιπηηθή θαηαρώξεζε ησλ ηηκνινγίσλ ).
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηα δεδνκέλα πνπ έρεη
θαηαρσξήζεη θαη λα απνζεθεύζεη ηελ ζπγθεληξσηηθή.
3.2.2 Υπνβνιή Σπγθεληξσηηθήο
Η ππνβνιή ζπγθεληξσηηθώλ κπνξεί λα γίλεη είηε καδηθά
ππνβάιινληαο
όιεο
ηηο
ζπγθεληξσηηθέο
πνπ
είλαη
θαηαρσξεκέλεο ζην Πξόρεηξν, είηε επηιέγνληαο ζπγθεθξηκέλεο
ζπγθεληξσηηθέο από ηελ ιίζηα.
Υπνβνιή Επηιεγκέλσλ
Γηα ηελ ππνβνιή ελόο κέξνπο ησλ ζπγθεληξσηηθώλ ν ρξήζηεο
θαιείηαη λα επηιέμεη ηηο ζπγθεληξσηηθέο από ην check-box πνπ
βξίζθεηαη κπξνζηά από θάζε εγγξαθή θαη ζηε ζπλέρεηα λα
επηιέμεη από ην πάλσ κελνύ Τποβολή Επιλεγμένων.
Με ηελ επηινγή Τποβολή Επιλεγμένων ην ζύζηεκα
ελεκεξώλεη ηνλ ρξήζηε όηη πξόθεηηαη λα ππνβάιεη ηηο
επηιεγκέλεο Σπγθεληξσηηθέο Εζόδσλ, νη νπνίεο γηα ην ίδην
ΑΦΜ θαη ρξήζε ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο ή ζα
πξνζζέζνπλ λέεο αλ δελ ππάξρνπλ.
Σηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ν ρξήζηεο επηζπκεί ηε δηαγξαθή
όισλ ησλ θαηαρσξεκέλσλ εγγξαθώλ ζηνλ κήλα θαη έηνο
αλαθνξάο θαη ηελ ελεκέξσζε κε ηα λέα δεδνκέλα, ν ρξήζηε ζα
πξέπεη λα ηζεθάξεη ην check-box ηεο Δηαγξαθήο θαη Εηζαγσγήο
όισλ ησλ ππνβιεζέλησλ.

Υπνβνιή Όισλ
Γηα λα ππνβάιεη όιεο ηηο ζπγθεληξσηηθέο πνπ είλαη
θαηαρσξεκέλεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν κήλα θαη έηνο, επηιέγεη
Τποβολή Όλων από ην πάλσ κελνύ.
Τν ζύζηεκα ελεκεξώλεη ηνλ ρξήζηε όηη πξόθεηηαη λα ππνβάιεη
όιεο ηηο Σπγθεληξσηηθέο Εζόδσλ, νη νπνίεο γηα ην ίδην ΑΦΜ θαη
ρξήζε ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο ή ζα
πξνζζέζνπλ λέεο αλ δελ ππάξρνπλ.
Επίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ζέιεη λα δηαγξάςεη όιεο ηηο
θαηαρσξεκέλεο εγγξαθέο θαη λα ηηο αληηθαηαζηήζεη κε ηηο
επηιεγκέλεο πξέπεη λα ηζεθάξεη ην check-box ηεο Δηαγξαθήο
θαη Εηζαγσγήο όισλ ησλ ππνβιεζέλησλ.
3.3 Πσιήζεηο Ληαληθήο
Σηελ ελόηεηα Πσιήζεηο Ληαληθήο ν ρξήζηεο κπνξεί λα
θαηαρσξήζεη ζπγθεληξσηηθέο πνπ αθνξνύλ ζηηο πσιήζεηο
ιηαληθήο ( ηηο ΑΠΥ ηνπ δηθεγόξνπ ) γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί
ρεηξόγξαθε απόδεημε .
Οη θαηαζηάζεηο ησλ ζπγθεληξσηηθώλ πσιήζεσλ ιηαληθήο είλαη
ηξεηο.
 Πξόρεηξα
 Υπνβιεζέληα
 Εγθεθξηκέλα
Σηα Ππόσειπα είλαη θαηαρσξεκέλεο νη ζπγθεληξσηηθέο νη
νπνίεο δελ έρνπλ ππνβιεζεί.
Σηα Τποβληθένηα είλαη θαηαρσξεκέλεο νη ζπγθεληξσηηθέο νη
νπνίεο έρνπλ ππνβιεζεί ζην ζύζηεκα, αιιά δελ έρνπλ ειεγρζεί
αθόκε ζπζηεκηθά ώζηε λα εγθξηζνύλ.

Σηα Εγκεκπιμένα είλαη θαηαρσξεκέλεο νη ζπγθεληξσηηθέο νη
νπνίεο έρνπλ ππνβιεζεί θαη έρνπλ εγθξηζεί από ην ζύζηεκα.
3.3.1 Αλαδήηεζε ζπγθεληξσηηθώλ
Η αλαδήηεζε ζπγθεληξσηηθώλ κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηνλ
κήλα θαη ην έηνο, ηελ θαηάζηαζε ηεο ζπγθεληξσηηθήο ή
ρξεζηκνπνηώληαο ηα δηαζέζηκα θίιηξα (Αξ. Τακεηαθήο, Καζ.
Πνζό, ΦΠΑ, Ηκεξνκελία Αλαθνξάο).
3.3.2 Νέα Σπγθεληξσηηθή
Γηα ηελ θαηαρώξεζε λέαο ζπγθεληξσηηθήο γηα ηηο πσιήζεηο
ιηαληθήο ( ΑΠΥ ) πξέπεη λα επηιεγεί από ην κελνύ Νέα
ςγκενηπωηική.
Με ηελ επηινγή Νέα ζςγκενηπωηική ν ρξήζηεο θαιείηαη λα
ζπκπιεξώζεη ηα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε θαη
δεηείηαη λα ζπκπιεξσζνύλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία:





Τν έηνο αλαθνξάο
Ο Μήλαο αλαθνξάο
Η έλδεημε σωπίρ ηαμειακή ( γηα ηνπο δηθεγόξνπο)
Η θαζαξή αμία πξν θπα γηα όιεο ηηο ΑΠΥ ( πνπ
εμέδσζαλ)
 Ο θπα απηώλ ησλ ΑΠΥ
 Η εκεξνκελία ( δειώλεηαη ε εκέξα έθδνζεο ηεο, ρξνληθά,
ηειεπηαίαο ΑΠΥ )
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πίλαθα ν ρξήζηεο επηιέγεη
αποθήκεςζη γηα λα θαηαρσξεζνύλ νη εγγξαθέο.

3.3.3 Επεμεξγαζία / Δηαγξαθή ζπγθεληξσηηθώλ πσιήζεσλ
ιηαληθήο
Επεμεξγαζία θαη δηαγξαθή ζπγθεληξσηηθώλ πσιήζεσλ
ιηαληθήο, ν ρξήζηεο, κπνξεί λα θάλεη κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ
πεξηγξάςακε γηα ηηο ζπγθεληξσηηθέο ησλ ηηκνινγίσλ .
3.3.4 Υπνβνιή ζπγθεληξσηηθώλ Πσιήζεσλ Ληαληθήο
Η ππνβνιή ζπγθεληξσηηθώλ κπνξεί λα γίλεη είηε καδηθά,
ππνβάιινληαο
όιεο
ηηο
ζπγθεληξσηηθέο
πνπ
είλαη
θαηαρσξεκέλεο είηε επηιέγνληαο ζπγθεθξηκέλεο ζπγθεληξσηηθέο
από ηελ ιίζηα.
Υπνβνιή Επηιεγκέλσλ
Γηα λα ππνβάιεη έλα κέξνο ησλ ζπγθεληξσηηθώλ αξρηθά ν
ρξήζηεο θαιείηαη λα επηιέμεη ηηο ζπγθεληξσηηθέο από ην checkbox πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά από θάζε εγγξαθή θαη ζηε ζπλέρεηα
λα επηιέμεη από ην πάλσ κελνύ Τποβολή Επιλεγμένων.
Με ηελ επηινγή Τποβολή επιλεγμένων ην ζύζηεκα ελεκεξώλεη
ηνλ ρξήζηε όηη πξόθεηηαη λα ππνβάιεη ηηο επηιεγκέλεο
Σπγθεληξσηηθέο Πσιήζεσλ Ληαληθήο, νη νπνίεο γηα ην ίδην
ΑΦΜ θαη ρξήζε ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο ή ζα
πξνζζέζνπλ λέεο αλ δελ ππάξρνπλ.
Επίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκεί λα δηαγξάςεη όιεο ηηο
θαηαρσξεκέλεο εγγξαθέο θαη λα ηηο αληηθαηαζηήζεη κε ηηο
επηιεγκέλεο, πξέπεη λα ηζεθάξεη ην check-box ηεο Δηαγξαθήο
θαη Εηζαγσγήο όισλ ησλ ππνβιεζέλησλ.

Υπνβνιή Όισλ
Γηα λα ππνβάιεη όιεο ηηο ζπγθεληξσηηθέο πνπ είλαη
θαηαρσξεκέλεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν κήλα θαη έηνο, ν ρξήζηεο
πξέπεη λα επηιέμεη ηελ Τποβολή Όλων από ην πάλσ κελνύ.
Τν ζύζηεκα ελεκεξώλεη ηνλ ρξήζηε όηη πξόθεηηαη λα ππνβάιεη
όιεο ηηο Σπγθεληξσηηθέο Πσιήζεσλ Ληαληθή, νη νπνίεο γηα ην
ίδην ΑΦΜ θαη ρξήζε ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο ή
ζα πξνζζέζνπλ λέεο αλ δελ ππάξρνπλ.
Επίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ζέιεη λα δηαγξάςεη όιεο ηηο
θαηαρσξεκέλεο εγγξαθέο θαη λα ηηο αληηθαηαζηήζεη κε ηηο
επηιεγκέλεο πξέπεη λα ηζεθάξεη ην check-box ηεο Δηαγξαθήο
θαη Εηζαγσγήο όισλ ησλ ππνβιεζέλησλ.
5.0 Έμνδα
4.1 Σπγθεληξσηηθέο Εμόδσλ
Μηα ζπγθεληξσηηθή εμόδσλ ζεσξείηαη εκπξόζεζκε όηαλ έρεη
ππνβιεζεί κέρξη ηηο 31 Μαξηίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο.
Οη θαηαζηάζεηο ησλ ζπγθεληξσηηθώλ εμόδσλ είλαη ηξεηο.
 Πξόρεηξα
 Υπνβιεζέληα
 Εγθεθξηκέλα
Σηα Ππόσειπα είλαη θαηαρσξεκέλεο νη ζπγθεληξσηηθέο νη
νπνίεο δελ έρνπλ ππνβιεζεί.
Σηα Τποβληθένηα είλαη θαηαρσξεκέλεο νη ζπγθεληξσηηθέο νη
νπνίεο έρνπλ ππνβιεζεί ζην ζύζηεκα, αιιά δελ έρνπλ εγθξηζεί.

Σηα Εγκεκπιμένα είλαη θαηαρσξεκέλεο νη ζπγθεληξσηηθέο νη
νπνίεο έρνπλ ππνβιεζεί θαη έρνπλ εγθξηζεί από ην ζύζηεκα.
4.1.1 Αλαδήηεζε ζπγθεληξσηηθώλ
Η αλαδήηεζε ζπγθεληξσηηθώλ κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηνλ
κήλα θαη ην έηνο γηα ηα νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί, ηελ
θαηάζηαζε ηεο ζπγθεληξσηηθή ή ρξεζηκνπνηώληαο ηα δηαζέζηκα
θίιηξα (ΑΦΜ, Καζ. Πνζό, ΦΠΑ, Αξ. ηηκνινγίσλ, Φξ/Πίζη,
Ηκεξνκελία αλαθνξάο, Με ππόρξενο).
4.1.2 Νέα ζπγθεληξσηηθή
Γηα ηελ πξνζζήθε λέαο ζπγθεληξσηηθήο εμόδσλ ν ρξήζηεο
επηιέγεη από ην κελνύ Νέα ζςγκενηπωηική.
Με ηελ επηινγή Νέα ςγκενηπωηική ν ρξήζηεο θαιείηαη λα
ζπκπιεξώζεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία :
 Τν έηνο αλαθνξάο
 Τν κήλα αλαθνξάο
 Τν ΑΦΜ ηνπ πξνκεζεπηή
 Τν θαζαξό πνζό ησλ ηηκνινγίσλ πξν θπα
 Τνλ θπα πνπ αλαινγεί ζηα ηηκνιόγηα
 Τνλ αξηζκό ησλ ηηκνινγίσλ
 Τελ εκεξνκελία αλαθνξάο (δειώλεηαη ε εκεξνκελία
έθδνζεο ηνπ , ρξνληθά, ηειεπηαίνπ ) ηηκνινγίνπ.
 Αλ ε θαηαρώξεζε αθνξά κανονικά ή πιζηωηικά
ηηκνιόγηα.
 Αλ ν αληηζπκβαιιόκελνο είλαη ππόρξενο ππνβνιήο.
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πίλαθα θάλεη απνδνρή ζηελ έλδεημε
Αποθήκεςζη.

4.1.3 Επεμεξγαζία / Δηαγξαθή ζπγθεληξσηηθώλ εμόδσλ
Επεμεξγαζία
Γηα λα επεμεξγαζηεί ή λα δηαγξάςεη κηα εγγξαθή επηιέγεη ην
εηθνλίδην πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά από θάζε εγγξαθή θαη θάλεη
απνζήθεπζε.
4.1.4 Υπνβνιή ζπγθεληξσηηθώλ εμόδσλ
Η ππνβνιή ζπγθεληξσηηθώλ κπνξεί λα γίλεη είηε καδηθά,
ππνβάιινληαο
όιεο
ηηο
ζπγθεληξσηηθέο
πνπ
είλαη
θαηαρσξεκέλεο, είηε επηιέγνληαο ζπγθεθξηκέλεο από ηελ ιίζηα.
Υπνβνιή Επηιεγκέλσλ
Γηα λα ππνβιεζεί έλα κέξνο ησλ ζπγθεληξσηηθώλ ν ρξήζηεο
θαιείηαη λα επηιέμεη ηηο ζπγθεληξσηηθέο από ην check-box πνπ
βξίζθεηαη κπξνζηά από θάζε εγγξαθή θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη
από ην πάλσ κελνύ Τποβολή Επιλεγμένων.
Με ηελ επηινγή Τποβολή επιλεγμένων ην ζύζηεκα ελεκεξώλεη
ηνλ ρξήζηε όηη πξόθεηηαη λα ππνβάιεη ηηο επηιεγκέλεο
Σπγθεληξσηηθέο Εμόδσλ, νη νπνίεο γηα ην ίδην ΑΦΜ θαη ρξήζε
ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο ή ζα πξνζζέζνπλ λέεο,
αλ δελ ππάξρνπλ.
Επίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκεί λα δηαγξάςεη όιεο ηηο
θαηαρσξεκέλεο εγγξαθέο θαη λα ηηο αληηθαηαζηήζεη κε ηηο
επηιεγκέλεο πξέπεη λα ηζεθάξεη ην check-box ηεο Δηαγξαθήο
θαη Εηζαγσγήο όισλ ησλ ππνβιεζέλησλ.
Υπνβνιή Όισλ
Γηα λα ππνβάιεη όιεο ηηο ζπγθεληξσηηθέο πνπ είλαη
θαηαρσξεκέλεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν κήλα θαη έηνο, ν ρξήζηεο
πξέπεη λα επηιέμεη ην Τποβολή Όλων από ην ζρεηηθό κελνύ.

Τν ζύζηεκα ελεκεξώλεη ηνλ ρξήζηε όηη πξόθεηηαη λα ππνβάιεη
όιεο ηηο Σπγθεληξσηηθέο Εμόδσλ, νη νπνίεο γηα ην ίδην ΑΦΜ θαη
ρξήζε ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο ή ζα
πξνζζέζνπλ λέεο αλ δελ ππάξρνπλ.
Επίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ζέιεη λα δηαγξάςεη όιεο ηηο
θαηαρσξεκέλεο εγγξαθέο θαη λα ηηο αληηθαηαζηήζεη κε ηηο
επηιεγκέλεο, πξέπεη λα ηζεθάξεη ην check-box ηεο Δηαγξαθήο
θαη Εηζαγσγήο όισλ ησλ ππνβιεζέλησλ.
4.2 Δαπάλεο
Οη ζπγθεληξσηηθέο δαπαλώλ θαηαρσξνύληαη κε βάζε ηνλ κήλα
θαη ην έηνο ηεο δαπάλεο. Επί ηεο νπζίαο ην ζύζηεκα δηαηεξεί
κηα θαη κόλν ζπγθεληξσηηθή εγγξαθή δαπαλώλ αλά έηνο θαη
κήλα γηα θάζε ππόρξεν.
Οη θαηαζηάζεηο ησλ δαπαλώλ είλαη ηξεηο.
Πξόρεηξα
Υπνβιεζέληα
Εγθεθξηκέλα
Σηα Ππόσειπα είλαη θαηαρσξεκέλεο νη ζπγθεληξσηηθέο
δαπαλώλ νη νπνίεο δελ έρνπλ ππνβιεζεί.
Σηα Τποβληθένηα είλαη θαηαρσξεκέλεο νη ζπγθεληξσηηθέο
δαπαλώλ νη νπνίεο έρνπλ ππνβιεζεί ζην ζύζηεκα, αιιά δελ
έρνπλ εγθξηζεί
Σηα Εγκεκπιμένα είλαη θαηαρσξεκέλεο νη ζπγθεληξσηηθέο
δαπαλώλ νη νπνίεο έρνπλ ππνβιεζεί θαη έρνπλ εγθξηζεί από ην
ζύζηεκα.

4.2.1 Αλαδήηεζε ζπγθεληξσηηθώλ
Η αλαδήηεζε ζπγθεληξσηηθώλ κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηνλ
κήλα θαη ην έηνο αλαθνξάο, ηελ θαηάζηαζε ηεο ζπγθεληξσηηθήο
ή ρξεζηκνπνηώληαο ηα δηαζέζηκα θίιηξα (Καζ. Πνζό, ΦΠΑ.
Ηκεξνκελία αλαθνξάο).
4.2.2 Νέα ζπγθεληξσηηθή
Γηα ηελ πξνζζήθε λέαο ζπγθεληξσηηθήο εμόδσλ ν ρξήζηεο
κπνξεί λα επηιέμεη από ην κελνύ Νέα ζπγθεληξσηηθή.
Με ηελ επηινγή Νέα Σπγθεληξσηηθή θαιείηε λα ζπκπιεξώζεη
ηα παξαθάησ ζηνηρεία :





Τν έηνο αλαθνξάο
Τν κήλα αλαθνξάο
Τν θαζαξό πνζό ( ζπγθεληξσηηθά ) πξν θπα
Τνλ θπα ( ησλ σο άλσ αμηώλ, πνπ ζπκπεξηέιαβε ζηελ
πεξηνδηθή ηνπ δήισζε θπα γηα ην αληίζηνηρν δηάζηεκα )
 Τελ εκεξνκελία αλαθνξάο ( θαηαρσξείηαη ε εκεξνκελία
έθδνζεο ηνπ παξαζηαηηθνύ κε ηελ, ρξνληθά, ηειεπηαία
εκεξνκελία.
Καηόπηλ θάλεη Αποθήκεςζη γηα λα θαηαρσξεζνύλ νη εγγξαθέο.
4.2.3 Επεμεξγαζία / Δηαγξαθή ζπγθεληξσηηθώλ δαπαλώλ
Επεμεξγαζία
Γηα λα επεμεξγαζηεί ή λα θάλεη δηαγξαθή ν ρξήζηεο κηα
εγγξαθή επηιέγεη ην εηθνλίδην πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά από θάζε
εγγξαθή.

4.2.4 Υπνβνιή ζπγθεληξσηηθώλ Δαπαλώλ
Γηα λα ππνβάιεη ηηο ζπγθεληξσηηθέο δαπαλώλ πξέπεη λα επηιέμεη
από ην κελνύ Τποβολή.
Με ηελ επηινγή Τποβολή ην ζύζηεκα ελεκεξώλεη ηνλ ρξήζηε
όηη πξόθεηηαη λα ππνβάιεη ηε ζπγθεληξσηηθή δαπαλώλ.
Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηβεβαηώζεη ηελ δηαδηθαζία γηα λα
νινθιεξσζεί.
6.0 Ελέξγεηεο
5.1 Υπνβνιή Αξρείνπ
5.1.1 Απνζηνιή αξρείνπ
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ην ρεηξνθίλεην αλέβαζκα αξρείνπ
κε δεδνκέλα ζπγθεληξσηηθώλ ζε κνξθή xml ή zip.
Τν αξρείν πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ
έρνπλ δεκνζηεπζεί από ηελ Γ.Γ.Π.Σ.
Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ην αξρείν ην νπνίν επηζπκεί λα
ππνβάιεη επηιέγνληαο ην θνπκπί Επιλογή ζηελ νζόλε:
¨Αποζηολή απσείος
Για να ανεβάζεηε σειποκίνηηο ένα απσείο από ηον
ςπολογιζηή ζαρ παηήζηε «Επιλογή», επιλέξηε ένα απσείο xml
ή zip και παηήζηε « Αποζηολή» ¨

Όηαλ ν ρξήζηεο αθνινπζήζεη ηελ επιλογή, ηνπ δεηείηαη ην
όλνκα ηνπ αξρείνπ xml ή zip πνπ ήδε έρεη δεκηνπξγήζεη κε ηηο
εγγξαθέο ησλ θαηαζηάζεσλ πειαηώλ θαη πξνκεζεπηώλ θαη από
ηελ επηινγή Αποζηολή, ππνβάιεη ην αξρείν ζηελ Γ.Γ.Π.Σ.
5.2 Ιζηνξηθό
Σηελ ελόηεηα ηζηνξηθό παξνπζηάδνληαη όιεο νη ππνβνιέο πνπ
έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί από ην ζύζηεκα. Πεξηιακβάλνληαη
θηλήζεηο ππνβνιώλ κέζα από ηηο ζρεηηθέο δηαδηθηπαθέο θόξκεο
ππνβνιήο, θηλήζεηο ππνβνιώλ αξρείσλ κε ρεηξνθίλεην ηξόπν
θαζώο θαη νη θηλήζεηο απηνκαηνπνηεκέλσλ ππνβνιώλ αξρείσλ
κε ηε ρξήζε ηνπ web service.
Μπνξεί λα γίλεη αλαδήηεζε κε βάζε ηελ εκεξνκελία ή κε βάζε
ηνλ ηύπν ππνβνιήο ζε λα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα,
θαζώο επίζεο λα θηιηξαξηζηνύλ ηα απνηειέζκαηα κε βάζε ηνλ
Α/Α, ηελ Ηκεξνκελία Υπνβνιήο, ηνλ Τύπν θαη ηελ Καηάζηαζε
ηεο ππνβνιήο.
6.1 Απνθιίζεηο
Σηελ ελόηεηα Απνθιίζεηο παξνπζηάδνληαη όιεο νη απνθιίζεηο
ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπγθεληξσηηθώλ εζόδσλ θαη εμόδσλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ππνβιεζεί έλα έζνδν
ή έμνδν από ηνλ ππόρξεν ή από ηελ επηρείξεζε από/ ζηελ νπνία
έρεη θνπεί ην ηηκνιόγην εκθαλίδεηαη ζηε ιίζηα απνθιίζεσλ.
Υπάξρνπλ ηα εμήο είδε απνθιίζεσλ:

 Απνθιίζεηο εζόδσλ
 Απνθιίζεηο εμόδσλ
Μπνξεί λα γίλεη αλαδήηεζε ησλ απνθιίζεσλ κε βάζε ην έηνο,
ηνλ κήλα ή ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα.
 Σηηο απνθιίζεηο εζόδσλ (Έζνδα πνπ δειώζεθαλ) ζην πάλσ
κέξνο ηεο νζόλεο παξνπζηάδνληαη ηα έζνδα πνπ δειώζεθαλ από
ηνλ ππόρξεν αιιά δελ έρνπλ δεισζεί σο έμνδα από ηνλ
αληηζπκβαιιόκελν.
 Σην θάησ κέξνο ηηο νζόλεο παξνπζηάδνληαη ηα έζνδα πνπ δελ
έρνπλ δεισζεί από ηνλ ππόρξεν, ελώ θάπνηα άιιε επηρείξεζε
ηα έρεη δειώζεη σο έμνδα (Έζνδα πνπ δελ δειώζεθαλ).
 Σηηο απνθιίζεηο εμόδσλ ζην πάλσ κέξνο ηεο νζόλεο (έμνδα
πνπ δειώζεθαλ) παξνπζηάδνληαη ηα έμνδα πνπ δειώζεθαλ από
ηνλ ππόρξεν αιιά δελ έρνπλ δεισζεί σο έζνδα από ηελ
επηρείξεζε / επηηεδεπκαηία πνπ εμέδσζε ηα ζρεηηθά
παξαζηαηηθά.
 Σην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο παξνπζηάδνληαη ηα έμνδα πνπ δελ
έρνπλ δεισζεί από ηνλ ππόρξεν (Έμνδα πνπ δελ δειώζεθαλ),
ελώ ε επηρείξεζε / επηηεδεπκαηίαο ηα έρεη δειώζεη σο έζνδα.

ημανηική επιζήμανζη
Μηδενικέρ καηαζηάζειρ Πελαηών και Ππομηθεςηών ΔΕΝ
ςποβάλλονηαι.

Φξόλνο ππνβνιήο ησλ θαηαζηάζεσλ Πειαηώλ - Πξνκεζεπηώλ
Για ηο ημεπολογιακό έηορ 2014
Καηαζηάζειρ πελαηών
Υπνβάιινληαη από ηνπο εθδόηεο αλά ηξίκελν θαη κέρξη ην ηέινο
ηνπ επόκελνπ κήλα θάζε εκεξνινγηαθνύ ηξηκήλνπ, αλεμάξηεηα
από ηελ ππνρξέσζε ή κε ππνβνιήο πεξηνδηθώλ δειώζεσλ ΦΠΑ
από ηνλ ππόρξεν.

Οη θαηαζηάζεηο Πειαηώλ Πξνκεζεηώλ γηα ην έηνο 2014
ππνβάιινληαη:
Γηα ην 1ν ηξίκελν κέρξη 31/05/2014 ( ήδη δόθηκε παπάηαζη
για ηο ηέλορ Ιοςλίος) ΠΟΛ 1149/16-05-2014
Γηα ην 2ν ηξίκελν κέρξη 31/07/2014
Γηα ην 3ν ηξίκελν κέρξη 31/10/2014
Γηα ην 4ν ηξίκελν κέρξη 31/01/2015
Γηα όζεο εκέξεο ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε
ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο, έρνπκε
ζύκπησζε κε αξγίεο Σαββάηνπ ή Κπξηαθήο ή επίζεκεο αξγίαο,
ε πξνζεζκία παξαηείλεηαη κέρξη ηελ ακέζσο επόκελε εκέξα,
θαηά ηελ νπνία ε Φνξνινγηθή Δηνίθεζε ιεηηνπξγεί γηα ην θνηλό.
Καηαζηάζειρ Ππομηθεςηών
Υπνβάιινληαη από ηνπο ιήπηεο πνπ είλαη ππόρξενη ζε ππνβνιή
πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ ( θαη νη δηθεγόξνη ), κέρξη ην ηέινο
ηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ην θάζε εκεξνινγηαθό ηξίκελν ηνπ
έηνπο.

Η ππνβνιή ηνπο δειαδή ζπκπίπηεη κε εθείλε ησλ πειαηώλ, πνπ
πεξηγξάθεηαη σο άλσ.
Καηαζηάζειρ Ππομηθεςηών για ηη διόπθωζη αποκλίζεων
ςποβληθένηων ζηοισείων ππομηθεςηών.
Πξνβιέπεηαη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο ηξνπνπνηεηηθήο
θαηάζηαζεο πξνκεζεπηώλ γηα ηε δηόξζσζε ησλ απνθιίζεσλ
ζηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία πξνκεζεπηώλ, κέρξη ην ηέινο
Μαξηίνπ ηνπ επόκελνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο.
Ελδεηθηηθά, ζηελ θαηάζηαζε απηή, θαηαρσξνύληαη θνξνινγηθά
ζηνηρεία πξνκεζεπηώλ πνπ ιακβάλνληαη κεηά ηελ πξνζεζκία
ππνβνιήο ηεο ηειεπηαίαο θαηάζηαζεο πξνκεζεπηώλ ηνπ
αληίζηνηρνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο, δειαδή κεηά ην ηέινο
Ιαλνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο πνπ αθνξά.
Σπλεπώο νη θαηαζηάζεηο πξνκεζεπηώλ ηνπ εκεξνινγηαθνύ
έηνπο 2014, γηα απηήλ ηελ πεξίπησζε, ππνβάιινληαη κέρξη
31/03/2015.
Για ηο σπόνο ςποβολήρ ηων καηαζηάζεων Πελαηών –
Ππομηθεςηών ηος ημεπολογιακού έηοςρ 2015, θα
αναθεπθούμε ζε μελλονηική ενημέπωζη, για να αποθύγοςμε,
ηςσόν, παπανοήζειρ και λάθη.
Για ηη σπήζη 2013, νη θαηαζηάζεηο Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ
ζα ππνβιεζνύλ κέρξη 25/06/2014 θαη ζύκθσλα κε όζα ηζρύνπλ
ζην άξζξν 10 ηνπ Κ.Φ.Α.Σ. ( ηζρύνπλ αθξηβώο απηά πνπ
ίζρπζαλ θαη γηα ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε ) . Ήδη δόθηκε
παπάηαζη για 10/10/2014. ΠΟΛ 1148/16-05-2014
Από 01/01/2014 ΔΕΝ ζα ππνβάιινληαη θαηαζηάζεηο
θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ θαη ζε, εηήζηα βάζε, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Φ.Α.Σ., δεδνκέλνπ όηη απηή ε
ππνρξέσζε θαιύπηεηαη κε ηελ ππνβνιή ησλ θαηαζηάζεσλ
θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ζε ζπρλόηεξα δηαζηήκαηα, ζύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.

4174/2013, όπσο ηζρύνπλ θαη ηεο απόθαζεο ηνπ Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ
1022/07-01-2014, όπσο ηζρύεη.
Πξαθηηθέο, παξαηεξήζεηο, επί ησλ θαηαζηάζεσλ Πειαηώλ θαη
Πξνκεζεπηώλ:
 Ο ρξήζηεο πξέπεη ζπρλά λα ειέγρεη ζην ζύζηεκα ηηο
θαηαζηάζεηο ώζηε λα ειαρηζηνπνηεί ηηο απνθιίζεηο πνπ
πηζαλόλ έρεη κε ηνπο αληηζπκβαιιόκελνπο.
 Οη ζπλαιιαγέο πνπ θάλεη ν Δηθεγόξνο πξέπεη λα δηέπνληαη
από έλαλ πξνγξακκαηηζκό θαη λα απνθεύγνληαη νη
πξνρεηξόηεηεο γηαηί απηό ζα κεηαθξαζηεί ζε απνθιίζεηο
ζηελ δήισζή ηνπ , θπξίσο, ζε απηήλ, ησλ Πξνκεζεπηώλ.
 Ο δηθεγόξνο πξέπεη λα κεξηκλά ώζηε ηα Τ.Π.Υ. πνπ
εμέδσζε, λα παξαιακβάλνληαη από ηνλ αληηζπκβαιιόκελν
έγθαηξα ώζηε λα θαηαρσξνύληαη θαη από απηόλ θαη λα
απνθεύγνληαη νη απνθιίζεηο ζηηο ζπγθεληξσηηθέο
θαηαζηάζεηο ησλ Πειαηώλ.
 Ο δηθεγόξνο, ζπληζηνύκε, λα ζπγθεληξώλεη ηα
παξαζηαηηθά ηνπ επαγγέικαηόο ηνπ ΟΛΑ θαη λα ηα
παξαδίδεη ΕΓΚΑΙΡΑ ζηνλ ινγηζηή ηνπ, ώζηε λα
ειαρηζηνπνηεί ηελ πηζαλόηεηα απνθιίζεσλ κε ηνπο
αληηζπκβαιιόκελνπο , ησλ θαηαζηάζεσλ, θπξίσο, ησλ
Πξνκεζεπηώλ.
 Επηβάιινληαη θπξώζεηο γηα ηηο εθπξόζεζκεο δειώζεηο,
(πέξαλ ησλ εκεξνκεληώλ πνπ πξναλαθέξακε), κε ηηο
ηπρόλ δηνξζώζεηο, πνπ «διάθοποι» ιόγνη ζα επηβάιινπλ,
λα ππνβάιινληαη.
 Αλ έλα παξαζηαηηθό ιεθζεί κεηά ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ πνπ αλαινγνύζε
ε εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ, ν θαλόλαο είλαη λα εληαρζεί

ζηελ ίδηα πεξίνδν πνπ ζα εκθαληζηεί ζαλ ειζποή ή
δαπάνη ζηελ πεξηνδηθή δήισζε ΦΠΑ.
 Ο δηθεγόξνο πξέπεη λα γλσξίδεη όηη, ηα πνζά πνπ δήισζε
ζηελ πεξηνδηθή δήισζε ΦΠΑ , ηα ζύλνια ηνπ ηξηκήλνπ
ηνπ βηβιίνπ Εζόδσλ – Εμόδσλ ησλ πσιήζεώλ ηνπ πνπ
είλαη ( παξνρέο πξνο επηηεδεπκαηίεο θαη ηδηώηεο ), θαη ηα
ζύλνια ησλ ζπγθεληξσηηθώλ δειώζεσλ Πειαηώλ ππέπει
να ζςμπίπηοςν.
 Πξηλ ππνβάιεη ηελ δήισζε Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ
πξέπεη, ζην βαζκό πνπ απηό είλαη εθηθηό, λα επηθνηλσλεί
θαη λα ζπκθσλεί κε ηνπο αληηζπκβαιιόκελνπο ησλ
ζπλαιιαγώλ ηνπ.
 Δελ πξέπεη λα παξαιείπνπκε λα βάδνπκε ηελ έλδεημε Μη
Τπόσπεορ όηαλ πξέπεη λα δειώζνπκε ηελ δαπάλε πξνο
αζθνύκελν πνπ ακείβεηαη κε « Τίηιν Κηήζεο» θαη δελ
είλαη επηηεδεπκαηίαο, άξα δελ ππνρξενύηαη ζε ππνβνιή
δήισζεο Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ.
 Σηελ εθαξκνγή ππάξρεη θαηαγεγξακκέλν « ηζηνξηθό », κε
ην αλαιπηηθό εκεξνιόγην ησλ ππνβιεζέλησλ δειώζεώλ
καο , εκπξνζέζκσλ θαη εθπξνζέζκσλ. Οη « εγκεκπιμένερ
εγγπαθέρ» ζε θάζε θαηεγνξία ( έζνδα – έμνδα – δαπάλεο
– ιηαληθέο) αλεμαξηήησο ππνβνιώλ, είλαη νη κόλεο πνπ
γίλνληαη νξαηέο από ηνπο αληηζπκβαιιόκελνπο.
 Οη εγγξαθέο κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ κέζα ζηελ
εθαξκνγή επηιέγνληαο πεξίνδν θαη ¨Εγθεθξηκέλα¨ ζε θάζε
θαηεγνξία θαη παηώληαο ζην εηθνλίδην ηξνπνπνίεζεο
δίπια από ηελ θάζε εγγξαθή. Γηα δηαγξαθή αξθεί λα
κεδεληζηνύλ νη αμίεο ( θαζαξό πνζό θαη ΦΠΑ ) ζε θάζε
θαηεγνξία. Γηα δηαγξαθή ζπγθεληξσηηθώλ ηηκνινγίσλ,
κεδελίδεηε
ηηο
αμίεο
γηα
ηνλ
ζπγθεθξηκέλν
αληηζπκβαιιόκελν θαη εηζάγεηε πιήζνο παξαζηαηηθώλ 1
( θαηά ζύκβαζε ). Δελ ππάξρεη πξόβιεκα αλ παξακέλνπλ

εγγξαθέο αληηζπκβαιιόκελσλ κε κεδεληθέο
Απνζηνιή Σηνηρείσλ θαη Μνξθόηππνο Αξρείνπ.

αμίεο.

 Από 01/01/2015 νη δαπάλεο ηεο ΔΕΗ , ηεο ζηαζεξήο θαη
θηλεηήο ηειεθσλίαο , ηεο ΕΥΑΘ θιπ, ζα δειώλνληαη ανά
ΑΦΜ ζπγθεληξσηηθά, επνκέλσο ζπληζηνύκε, ζηνπο
δηθεγόξνπο πνπ ηώξα εθπίπηνπλ απηνύ ηνπ είδνπο ηηο
δαπάλεο από ινγαξηαζκνύο πνπ δελ έρνπλ κεηαθεξζεί ζην
όλνκά ηνπο, λα θξνληίζνπλ κέρξη 31/12/2014 λα θάλνπλ
ηελ κεηαθνξά απηή.
Από 01/01/2015 ΔΕΝ ζα κπνξνύλ λα εθπίπηνπλ δαπάλεο θαη
ΦΠΑ απηώλ ησλ εηδώλ δαπαλώλ επεηδή ν ΑΦΜ ησλ
ινγαξηαζκώλ ζα είλαη δηαθνξεηηθόο θαη νη πάξνρνη ησλ
ινγαξηαζκώλ απηώλ ζα ηνπο δειώλνπλ ζηελ ζπγθεληξσηηθή
δήισζή ηνπο, ζην αλαγξαθόκελν επί απηώλ ΑΦΜ.
Η Παλειιήληα Έλσζε Φνξνηερληθώλ, δήηεζε ήδε από ην
Υπνπξγείν ηελ παξάηαζε ηεο ππνβνιήο ησλ θαηαζηάζεσλ
Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014 λα
ιήμεη, ζηελ εκεξνκελία ιήμεσο ησλ θαηαζηάζεσλ γηα ην
δεύηεξν ηξίκελν ηνπ ηδίνπ έηνπο. ( 31/07/2014 ).
Η απάληεζε ηνπ Υπνπξγείνπ αλακέλεηαη.

---------------------------------Τελ πξνζπάζεηα απηή ελεκέξσζεο ησλ δηθεγόξσλ επηκειήζεθε
ην πξνζσπηθό ηνπ ινγηζηεξίνπ ηνπ Δηθεγνξηθνύ Σπιιόγνπ

