
 

 

Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της 

διαδικασίας εκτύπωσης Βεβαίωσης Παρακράτησης Φόρου.  

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να 

ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Εκτύπωση Βεβαίωσης Παρακρατούμενου Φόρου 

Από το βασικό μενού Συναλλασσόμενοι – Εκτυπώσεις – Βεβαίωση Παρακράτησης 

Φόρου εμφανίζεται η ακόλουθη φόρμα μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα 

εκτύπωσης Βεβαίωσης Παρακράτησης Φόρου Ελευθέρων Επαγγελματιών. 

 

Στη φόρμα «Διάστημα Υπολογισμού»εμφανίζεταιτο Ημερολογιακό Έτος κατά το 

οποίο έχει γίνει εισαγωγή των δεδομένων στο σύστημα, ανεξάρτητα από την χρήση της 

Εταιρείας (Υπερδωδεκάμηνη ή Ενδιάμεση). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

μεταβάλει την ημερομηνία, είτε πατώντας το βελάκι στην άκρη του πεδίου «Από» ή 

«Έως», είτε πληκτρολογώντας το χρονικό διάστημα που επιθυμεί απευθείας στα πεδία. 

 

Η διαδικασία επιλογής συναλλασσομένου από το group «Συναλλασσόμενος» 

πραγματοποιείται ως εξής: 



 

 

Πληκτρολογώντας τιμή σε κάποιο από τα πεδία ΑΦΜ ή Περιγραφή Συναλλασσομένου 

ενεργοποιείται η αναδιπλούμενη λίστα στην οποία εμφανίζονται οι καταχωρημένοι 

συναλλασσόμενοι. Με κάθε ψηφίο που πληκτρολογείται ή διαγράφεται εντοπίζεται 

αυτόματα ο συναλλασσόμενος που συμφωνεί με την τιμή που έχει πληκτρολογηθεί 

(ανάλογα φυσικά με το πεδίο στο οποίο δίνεται κάθε φορά τιμή. 

Με την παραπάνω λογική λειτουργεί η αναζήτηση και ο εντοπισμός συναλλασσομένου 

και στο πεδίο Περιγραφή συναλλασσομένου. Σε περίπτωση που πληκτρολογηθεί τιμή 

η οποία δεν συμφωνεί με κανέναν από τους υπάρχοντες συναλλασσομένους, τότε δεν 

θα επιλεγεί κανένας συναλλασσόμενος και θα πρέπει να γίνει νέα αναζήτηση. 

Εναλλακτικά, επιλέγοντας το εργαλείο αναζήτησης του φακού εμφανίζεται η λίστα 

των συναλλασσομένων μέσα από την οποία μπορεί να επιλεγεί κάποιος 

συναλλασσόμενος ή να πραγματοποιηθεί εισαγωγή νέου με το πλήκτρο 

, προβολή των στοιχείων του από το πλήκτρο  καθώς 

και μεταβολή των στοιχείων, κάνοντας χρήση του πλήκτρου . 

Για τα βιβλία Β’ κατηγορίας, το group «Παρακρατούμενοι Φόροι» ενεργοποιείται 

και παρέχεται η δυνατότητα επιλογής των παρακρατούμενων φόρων των οποίων το 

είδος των λογαριασμών που χρησιμοποιούνται σε αυτόν είναι  Έξοδο ή Άλλο.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Για την επιλογή των Παρακρατούμενων Φόρων θα πρέπει να προηγηθεί 

η καταχώρηση των αντίστοιχων δεδομένων, από το βασικό Μενού Παράμετροι – 

Παρακρατούμενοι Φόροι.  



 

Για τα βιβλία Γ’ κατηγορίας,παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του λογαριασμού του 

φόρου που έχει χρησιμοποιηθεί στα Άρθρα Γενικής Λογιστικής, από την στήλη 

«Λογαριασμός». 

 

Στο group «Διπλότυπα Πληρωμών» θα πρέπει να αναγράψει ο χρήστης τον 

αντίστοιχο αριθμό καταχώρησης και την ημερομηνία έκδοσης του διπλοτύπου 

πληρωμής. Η εισαγωγή των διπλοτύπων πραγματοποιείται κάνοντας χρήση του button

, ενώ για την διαγραφή τους θα πρέπει να επιλεγεί το button . 

 

Στο group «Αιτιολογία Βεβαίωσης» εμφανίζεται εξ ορισμού το παρακάτω λεκτικό 

στο οποίο δίνεται δυνατότητα επέμβασης του χρήστη,  

 είτε συμπληρώνοντας τυχόν επιπλέον σχόλια,  

 είτε καταγράφοντας εκ νέου την αιτιολογία που επιθυμεί απευθείας στο grid 

του κειμένου 



 

 

Από τις «Επιλογές Εκτύπωσης» καθορίζει ο χρήστης την ημερομηνία εκτύπωσης που 

επιθυμεί να εμφανιστεί στην Βεβαίωση.  

 

Με την ενεργοποίηση του checkbox , δίνεται η δυνατότητα 

εμφάνισης της αιτιολογίας που έχει εισάγει παραμετρικά ο χρήστης,στις βεβαιώσεις 

ελεύθερων επαγγελματιών.   

Κατά τον ίδιο τρόπο με την ενεργοποίηση του checkbox , δίνεται 

η δυνατότητα εμφάνισης των αριθμών διπλοτύπων που έχει εισάγει ο χρήστης στις 

παραμέτρους εκτύπωσης, ώστε να εμφανίζονται οι αντίστοιχες πληροφορίες κατά τον 

ίδιο τρόπο όπως παραπάνω στις βεβαιώσεις ελεύθερων επαγγελματιών.  

Στο κάτω μέρος της φόρμας, εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές:  

 

 Με την επιλογή εμφανίζεται η προεπισκόπηση των 

Συναλλασσομένων, για τους οποίους έχει πραγματοποιηθεί η παρακράτηση Φόρου, 

με αλφαβητική σειρά και καλείται ο χρήστης να επιλέξει εκείνουςγια τους 

οποίουςεπιθυμεί να εκτυπωθεί η Βεβαίωση Παρακράτησης. Οι συνολικές αμοιβές 

και τα ποσά των παρακρατούμενων φόρωναντλούνται αυτόματα από το 

άθροισμα όλων των λογαριασμών Εξόδων ανά συναλλασσόμενο. 



 

 

 Η εκτύπωση της Βεβαίωσης Παρακράτησης Φόρου πραγματοποιείται με το 

πλήκτρο με το οποίο εμφανίζεται το έντυπο της Βεβαίωσης στην 

οθόνη 

 



 

 Επιλέγοντας εμφανίζεται η καρτέλα του επιλεγμένου 

συναλλασσομένου, ώστε να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των κινήσεών του. Από 

την φόρμα αυτή μπορεί να αναζητήσει εγγραφές ορίζοντας την περίοδο που 

επιθυμεί, να προβάλλει τις κινήσεις στην οθόνη, να τις μεταβάλλει (εφόσον δεν 

είναι οριστικοποιημένες) και να εκτυπώσει την καρτέλα Συναλλασσομένου. 

 

 

 


