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ΣΥΜΒΑΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Η χρήση 
της εφαρμογής αυτής σημαίνει ότι συμφωνείτε να δεσμευτείτε με όλους τους όρους της παρούσας 
Άδειας Χρήσης και τους περιορισμούς που τίθενται παρακάτω. 

 

Ά∆ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 

Η Εφαρμογή αυτή διατίθεται ελεύθερα από τον Συγγραφέα του και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η διάθεση της 
από τρίτους ΕΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ. 

Η Εφαρμογή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα σε έναν ή περισσότερους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές. 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

Επειδή η Εφαρμογή αυτή παρέχεται χωρίς χρέωση, δεν υπάρχει εγγύηση και ο Συγγραφέας της 
Εφαρμογής αυτής δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα, κακή χρήση της ή απώλεια δεδομένων. Η 
Εφαρμογή αυτή χρησιμοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Οποιοσδήποτε κίνδυνος από 
την ποιότητα και απόδοση της Εφαρμογής ανήκει εξ ολοκλήρου σε σας. Εάν η εφαρμογή 
αποδειχθεί ελαττωματική, το κόστος όλων των εργασιών επισκευής ή διόρθωσης βαρύνει εσάς. 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Η Εφαρμογή αυτή ανήκει στο ∆ημήτρη Γ. Παναγιωτακόπουλο και προστατεύεται από τους νόμους 
περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Έτσι, πρέπει να χειρίζεστε αυτήν την Εφαρμογή όπως 
οτιδήποτε άλλο προστατεύεται από τους κανόνες περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Την Εφαρμογή αυτή δεν επιτρέπεται να την αποκωδικοποιήσετε εφαρμόζοντας τεχνικές 
decompilation, reverse engineering ή άλλων μεθόδων, παράγοντας πηγαίο κώδικα ή να την 
τροποποιήσετε χωρίς την άδεια του Συγγραφέα. 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Η Εφαρμογή αυτή χρησιμοποιείται και από τον ίδιο το Συγγραφέα για τον σκοπό για τον οποίο 
αναπτύχθηκε, και για τον λόγο αυτό, οποιοδήποτε σφάλμα που θα γίνεται αντιληπτό και που θα 
αφορά τη βασική λειτουργία της παρούσας Εφαρμογής, θα διορθώνεται και η νεότερη έκδοση της 
θα ανεβαίνει στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: 

http://www.skepsis.gr/Downloads/taxis_receipts/taxis_receipts.zip. 
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Εισαγωγή 

Το πρόγραμμα αυτό αναπτύχθηκε αρχικά για να καταχωρούνται οι δαπάνες που γίνονται από ένα 
νοικοκυριό στη βάση των πρώτων εξαγγελιών που έγιναν από το Υπουργείο Οικονομικών για την 
υποχρεωτική υποβολή καταστάσεων δαπανών στις ∆.Ο.Υ. μαζί με τη Φορολογική ∆ήλωση. Κλειδί 
στην υποβολή των καταστάσεων είναι ο Α.Φ.Μ. 

Συμπληρώθηκε όμως και με δυνατότητες καταχώρησης δαπανών που δεν μπορούν να καταχω-
ρηθούν στις Φορολογικές ∆ηλώσεις, είτε γιατί κάποιες δαπάνες εξαιρέθηκαν (π.χ. των ∆ΕΚΟ) από 
το Υπουργείο είτε γιατί δεν υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά (π.χ. δαπάνες από υπηρεσίες 
προσώπων που δεν μπορούν να εκδώσουν απόδειξη). 

Επειδή όταν γραφόταν αυτό το πρόγραμμα και το κείμενο δεν είχαν ολοκληρωθεί οι αποφάσεις του 
Υπουργείου το παρόν πρόγραμμα μπορεί να συμπληρωθεί και με επιπλέον στοιχεία στο μέλλον. 
Πάντως, έχουν δοθεί δυνατότητες στον χρήστη να μπορεί να ορίσει ο ίδιος ανά πάσα στιγμή ποιες 
δαπάνες είναι αποδεκτές ή όχι όταν ολοκληρωθούν οι αποφάσεις του Υπουργείου. 

Έτσι, μπορείτε να καταχωρείτε όλες σας τις δαπάνες, και το πρόγραμμα είναι σε θέση να ξεχωρίσει 
τα ποσά θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις καταστάσεις που τελικά θα πρέπει να υποβληθούν 
στις ∆.Ο.Υ. 
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Ιστορικό Εκδόσεων 

1.3.0   

o Προστέθηκε δυνατότητα on-line ελέγχου εγκυρότητας ενός Α.Φ.Μ., η δυνατότητα συμπλήρωσης των 
Στοιχείων της Επιχείρησης / του Επιτηδευματία καθώς και η προβολή λεπτομερών στοιχείων της 
Επιχείρησης / του Επιτηδευματία με βάση τον Α.Φ.Μ. μέσω υπηρεσίας που διατίθεται από τη 
Γ.Γ.Π.Σ. 

1.2.2   

o Μικροδιορθώσεις. 

1.2.1   

o Βελτίωση της Ανάλυσης των δαπανών. Αφ΄ ης στιγμής εμφανιστεί το παράθυρο της Ανάλυσης, 
μπορείτε να επιλέγετε την επιθυμητή Ανάλυση και το Έτος χωρίς να επιστρέφετε κάθε φορά στην 
φόρμα καταχώρησης, όπως γινόταν μέχρι την έκδοση 1.2.0. 

1.2.0   

o Προστέθηκε η δυνατότητα οργάνωσης των δαπανών σε ομάδες και υπο-ομάδες δαπανών (Μενού / 
Αρχείο / Ομάδες ∆απανών). Έτσι, η ανάλυση των δαπανών παράγει πλέον πιο πρακτικά συγκεν-
τρωτικά στοιχεία. 

o Προστέθηκε η δυνατότητα χρήσης Κάρτας Αποδείξεων (Φοροκάρτας) και άμεσης πρόσβασης στην 
σχετική ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ. 

o Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης Επαγγελματικών ∆απανών. 
o ∆ιορθώθηκε ένα πρόβλημα που εμπόδιζε, ενώ υπήρχε δυνατότητα, την απόδοση σε έναν ΑΦΜ 

μέχρι εννέα (9) Κατηγοριών ∆απανών. Έτσι, για παράδειγμα, μπορείτε στον ΑΦΜ 090165560 του 
Υπουργείου Οικονομικών να καταχωρείτε Φορολογία Εισοδήματος, Εκκαθαριστικά Σημειώματα, 
Έκτακτα Τέλη, Τέλη Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων κλπ. 

o Εφ’ όσον έχετε επιλέξει να μην καταχωρείτε τον Αρ. Απόδειξης  ή την Φοροκάρτα οι σχετικές στήλες 
αποκρύπτονται από την λίστα. 

o Εφ’ όσον σε κάποιες επιχειρήσεις έχετε αποδώσει περισσότερες από μία Κατηγορίες 
Αγαθών / Υπηρεσιών δαπανών σας δίνεται πλέον η δυνατότητα αλλαγής της σειράς με την οποία 
αυτές εμφανίζονται κατά την καταχώρηση μιας δαπάνης. 

o Άλλαξε ο τρόπος διαγραφής μιας δαπάνης. Η διαγραφή γίνεται πλέον με τη χρήση Pop-up μενού. 
o Έχοντας καταχωρήσει τη διεύθυνση μιας επιχείρησης μπορείτε να την εντοπίσετε στο Google Maps. 
o Προστέθηκε υπομενού με εφαρμογές με άμεση πρόσβαση στο Excel και στην Αριθμομηχανή. 
o Μικροδιορθώσεις και βελτιώσεις στην απόδοση. 

1.1.10   

o Προστέθηκαν νέες δυνατότητες επιλογής των αποδείξεων. 
o Προστέθηκε δυνατότητα εξαγωγής σε πίνακες της dbase III. 
o Ενημέρωση του εγχειριδίου. 

1.1.9 

o Γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες με τη χρήση του δεξιού πλήκτρου του ποντικού από τις λίστες 
∆απανών και Κατηγοριών ∆απανών (popup menus). 

o Προστέθηκε η κατηγορία ανάλυσης «Λοιπές ∆απάνες για την Φ.∆.». 
o Συμπληρώθηκε το μενού Βοήθεια / «Έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών» με νέες επιλογές. 

1.1.8 

o Προστέθηκε δυνατότητα υπολογισμού της μείωσης φόρου από τις δαπάνες. 
o Προστέθηκε δυνατότητα υπολογισμού των δαπανών κατά κωδικό του Εντύπου Ε1. 
o Ενημέρωση του εγχειριδίου. 

1.1.7  

o Αφαιρέθηκε ο αρχικός περιορισμός που είχε τεθεί – για τεχνικούς λόγους - κατά την πρώτη 
ανάπτυξη και αφορούσε τις επεξεργασίες μόνο για το έτος 2010.  
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o ∆υνατότητα αρχειοθέτησης των δεδομένων ενός έτους με δυνατότητα αφαίρεσης τους από την 
τρέχουσα Βάση ∆εδομένων. 

o ∆υνατότητα δημιουργίας νέας Βάσης ∆εδομένων (Β.∆.) βασισμένης στα μέχρι εκείνη τη στιγμή 
δεδομένα. Η νέα Β.∆. θα περιέχει τα πάντα εκτός από τις δαπάνες. 

o ∆εν απαιτείται πλέον να εγκαθιστάτε και Β.∆.. όπου αντιγράφετε το πρόγραμμα. Αν δεν εντοπιστεί 
Β.∆. στον τρέχοντα κατάλογο την δημιουργεί μόνο του. 

1.1.6 

o Σημαντικές βελτιώσεις στο interface. Σημαντικές βελτιώσεις στην ευκολία και ταχύτητα 
καταχώρησης! 

o Καθορισμός τρόπων αναζήτησης Α.Φ.Μ. 
o Επιλογή για καταχώρηση λεπτομερούς ή ΜΗ ημερομηνίας. 
o Επιλογή για καταχώρηση ή ΜΗ του Αρ. Απόδειξης. 
o ∆υνατότητα απενεργοποίησης των Windows Themes. 

1.1.5 

o Προσθήκη δυνατότητας δημιουργίας συμπιεσμένου πακέτου (ZIP, 7Zip) με τα αρχεία δεδομένων ή 
και το πρόγραμμα με τις βιβλιοθήκες. ∆ιευκολύνεται έτσι η μεταφορά των αρχείων από υπολογιστή 
σε υπολογιστή. ∆υνατότητα προστασίας του συμπιεσμένου πακέτου με λέξη κλειδί. 

o ∆υνατότητα κλειδώματος του ποσού στην περίπτωση που πρόκειται να καταχωρήσετε αποδείξεις 
των οποίων το ποσό δεν αλλάζει (π.χ. αποδείξεις διοδίων). 

o Προσθήκη επιλογής «Συμμετοχή στη Φορολογική ∆ήλωση» στη Γρήγορη Βοήθεια. 
o Προσθήκη πρόσβασης σε σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών. 
o Προσθήκη περισσότερων επιλογών κατά την επιλογή εγγραφών με βάση την Ημερομηνία και το 

Ποσό. 
o Μικροδιορθώσεις. 

1.1.4 

o Τροποποίηση της μορφής και βελτιώσεις στη φόρμα των Κατηγοριών (εξόδων). 
o Προσθήκη αναφοράς κάθε Κατηγορίας (εξόδου) στον κωδικό του Εντύπου Ε1 της εφορίας 

(προαιρετικό) και προσθήκη του στοιχείου αυτού σε όλες τις αναφορές. 
o Στην Αναλυτική αναφορά, προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής των αναφορών που θα αποτυπωθούν 

σε αρχείο Excel. 
o Προστέθηκε δυνατότητα ταξινόμησης με βάση τις επιλεγμένες Αποδείξεις. 
o Προστέθηκε δυνατότητα ανοίγματος Βάσης ∆εδομένων από άλλο κατάλογο και απομνημόνευσης 

των καταλόγων. 
o Στη Βοήθεια προστέθηκε η επιλογή Γρήγορη Βοήθεια (θα εμπλουτισθεί). 
o Εκτενείς διορθώσεις και συμπληρώσεις  στο εγχειρίδιο. Προστέθηκε κεφάλαιο για τις δυνατότητες 

της Λίστας των αποδείξεων καθώς και για τις δυνατότητες επιλογής αποδείξεων. 

1.1.3 

o Αντιμετωπίστηκε πλήρως το πρόβλημα της υποδιαστολής. Τώρα πλέον γίνεται αντιληπτή ως 
υποδιαστολή η χρήση είτε της τελείας είτε του κόμματος. 

1.1.2 

o Προστέθηκε στο μενού της βοήθειας επιλογή για Γρήγορη Βοήθεια. 
o Η υποδιαστολή τώρα λαμβάνεται από τις Ρυθμίσεις των Windows. Έτσι αν έχει οριστεί ως 

υποδιαστολή το ‘,’ αυτό θα χρησιμοποιείται και όχι η ‘.’. 
o Μικροδιορθώσεις στο μενού Επιλογή Εγγραφών.  

1.1.1 

o Προστέθηκε η δυνατότητα προβολής των Μέσων Όρων ανά κατηγορία Εξόδου (στην Ανάλυση). 
o ∆ιορθώθηκε σφάλμα της προηγούμενης έκδοσης, εξ΄ αιτίας του οποίου, κατά την δημιουργία 

αντιγράφου ασφαλείας ένα αρχείο excel δημιουργείτο χωρίς περιεχόμενο. 

1.1.0 

o Βελτιώσεις στην αναζήτηση ΑΦΜ. Τώρα η αναζήτηση είναι πιο εύχρηστη ενώ δίνεται η δυνατότητα 
να γίνει εντοπισμός και με τη διεύθυνση. 
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o Συμπληρώθηκε η Ανάλυση με Ποσοστά και γράφημα. 
o ∆ίνεται δυνατότητα επιλογής εγγραφών, αποθήκευσης και ανάκλησης των επιλογών σε / από 

αρχείο. Σύντομα θα συμπληρωθεί το εγχειρίδιο με τις δυνατότητες αυτές. 
o Όλες οι αναφορές και διαχειρίσεις προσαρμόσθηκαν έτσι ώστε να λαμβάνονται υπ' όψη και οι 

επιλεγμένες εγγραφές. 
o Βελτιώσεις στο Interface. 

1.0.60 

o Προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων από txt αρχεία με διαχωριστικό στηλών το Tab. 

1.0.59 

o Τροποποιήθηκαν τα στοιχεία και η σειρά των στηλών εξαγωγής στο αρχείο Αποδείξεων, σε: 
Α.Φ.Μ., Επωνυμία, Ημερομηνία, Ποσό, Αρ.Απόδειξης, Κατηγορία, 
Αγαθά/Υπηρεσίες, Συμμετοχή στη Φ.∆., ∆ιεύθυνση Επιχείρησης, 
ΤαχΚωδ, Τηλέφωνα. 

1.0.58  

o Τροποποιήθηκε το όριο των Κατηγοριών ανά Α.Φ.Μ./Επιχείρηση. Από 2 έγινε 9. Αυτό σημαίνει ότι 
μπορείτε να αποδώσετε μέχρι 9 διαφορετικές Κατηγορίες σε μια επιχείρηση. Χρήσιμο ίσως σε 
κάποια Πολυκαταστήματα στα οποία μπορεί ανά κατηγορία ειδών να εκδίδουν διαφορετικές 
αποδείξεις (Π.χ. διαφορετική για Ηλεκτρικά, διαφορετική για Ένδυση, διαφορετική για Έπιπλα κοκ). 

o ∆ιορθώθηκε λάθος που κάτω από κάποιες συνθήκες θα μπορούσε να προστεθεί η ίδια κατηγορία σε 
έναν Α.Φ.Μ./Επιχείρηση. 

o Προσθήκη πλήκτρου Νέας Κατηγορίας δίπλα στη λίστα των Κατηγοριών για διευκόλυνση του 
χρήστη. Να μην χρειάζεται δηλ να πάει στο μενού της φόρμας για να επιλέξει τη προσθήκη νέας 
Κατηγορίας. 

o ∆ιορθώθηκε η λίστα των Α.Φ.Μ. στην οποία δεν εμφανιζόντουσαν όλες οι επιχειρήσεις κάτω από 
κάποιες συνθήκες. 

o ∆ιορθώθηκε σφάλμα στην εξαγωγή σε txt αρχείο. 

1.0.57  

o ∆ιορθώθηκε ένα σφάλμα που προέκυψε ύστερα από μια αλλαγή στην εφαρμογή η οποία είχε σαν 
επίπτωση τον λάθος υπολογισμό του αθροίσματος στην κάρτα της μηνιαίας αναφοράς στο Excel. 

o ∆ιορθώθηκε ένα μήνυμα λάθους που εμφανιζόταν στην φόρμα "Κατηγορίες" και σχετιζόταν όταν η 
εφαρμογή έτρεχε σε κάποιους Η/ε με Windows 7. 

o Βελτιώσεις στο Interface. 

1.0.56  

o Ο χρήστης μπορεί πλέον να επιλέγει την Ημερομηνία μιας απόδειξης και μέσω Ημερολογίου. 
o Βελτιώσεις στο Interface. 
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Η βάση του σχεδιασμού 

Σε κάθε Επιχείρηση αντιστοιχεί ένας μοναδικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ενώ 
κάθε Επιχείρηση μπορεί να έχει μια ή παραπάνω δραστηριότητες. 

Αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να αφορούν είτε σε πώληση αγαθών, είτε σε παροχή υπηρεσιών 
είτε και στα δυο. 

Για παράδειγμα, στο Super Market πωλούνται διάφορα προϊόντα, τρόφιμα, χαρτικά ή και 
μικροσυσκευές (πώληση αγαθών). Αντίθετα το κομμωτήριο βασικά παρέχει υπηρεσίες. Όμως ένας 
υδραυλικός ή ένας ηλεκτρολόγος, μπορεί να κάνει και τα δυο. Ο υδραυλικός μπορεί είτε να 
πωλήσει κάτι από το κατάστημα του, για παράδειγμα ένα καζανάκι (πώληση αγαθών), είτε να σας 
επισκευάσει ένα καζανάκι (παροχή υπηρεσιών). 

Έτσι στην εφαρμογή αυτή μπορούν να αντιστοιχηθούν αυτές οι δυο διαφορετικές δραστηριότητες 
σε κάθε Επιχείρηση / Α.Φ.Μ. 

Εσείς, ως χρήστης της εφαρμογής, δεν έχει παρά να καταχωρήσετε τις διάφορες Κατηγορίες 
∆ραστηριοτήτων ορίζοντας αν αφορούν πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών καθώς και αν θα 
συμμετέχουν στις καταστάσεις που τελικά θα υποβληθούν με τη Φορολογική ∆ήλωση.  

Η συσχέτιση Κατηγοριών ∆ραστηριοτήτων σε έναν Α.Φ.Μ. σας δίνει το πλεονέκτημα ταχύτητας 
στην καταχώρηση των αποδείξεων, γιατί απλά επιλέγοντας τον Α.Φ.Μ. ή την Επωνυμία μιας 
επιχείρησης έχετε έτοιμη και τη δραστηριότητα / τις δραστηριότητες. 

 

Με βάση τις αρχικές εξαγγελίες, οι καταστάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν για κάθε απόδειξη τα 
εξής στοιχεία: 

1. τον Α.Φ.Μ.,  
2. την Ημερομηνία έκδοσης, 
3. το Ποσό και  
4. χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί τον Αριθμό της Απόδειξης, ο οποίος όμως σε πολλές 

περιπτώσεις, ελλείψει τυποποίησης, δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί.  

 

Κατά τη διαδικασία της καταχώρησης μιας νέας απόδειξης 
πληκτρολογείτε τον Α.Φ.Μ. ή τον επιλέγετε (βλ. Αναζήτηση 
Επιχείρησης / Α.Φ.Μ.. σελ. 37).  

Αν ο Α.Φ.Μ. δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί, τότε το λογισμικό 
σας υποχρεώνει να τον καταχωρήσετε μαζί με τα υπόλοιπα 
στοιχεία της Επιχείρησης. Είναι προϋπόθεση για να καταχω-
ρήσετε μια απόδειξη, να έχετε καταχωρήσει πρώτα τον Α.Φ.Μ. 
και να έχετε αποδώσει σε αυτόν τουλάχιστον μια Κατηγορία 
∆ραστηριότητας. 

Ολοκληρώνετε τη διαδικασία καταχώρησης πληκτρολογώντας 
την Ημερομηνία, το Ποσό και προαιρετικά τον Αριθμό της 
Απόδειξης. Συνίσταται σε αυτή τη φάση, μέχρι και να οριστικο-
ποιηθούν οι αποφάσεις του Υπουργείου, να πληκτρολογείτε 
και τους Αριθμούς των Αποδείξεων έτσι ώστε να μην χρειαστεί 
να επανέλθετε για συμπληρώσεις. 
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Συμβουλές για να ξεκινήσετε 

Ξεκινήστε καταχωρώντας τις Κατηγορίες Αγαθών / Υπηρεσιών. Έτσι θα τις έχετε, όσο το δυνατόν, 
διαθέσιμες όταν αρχίσετε να καταχωρείτε τις αποδείξεις σας. ∆εν είναι υποχρεωτικό να ξεκινήσετε 
έτσι, αλλά βοηθά. Στην πορεία βέβαια μπορείτε να προσθέτετε Κατηγορίες που δεν είχατε 
προβλέψει ή που θα συναντήσετε. 

Σκεφθείτε λοιπόν γενικώς τι αγορές κάνετε. Για παράδειγμα:  

 Super Market.  
Μην προσπαθήστε να δημιουργήσετε περιττές λεπτομερείς Κατηγορίες χωρίς λόγο. Αν δηλ. το κρέας το 
αγοράζετε από το Super Market, μην κάνετε ιδιαίτερη κατηγορία καθ’ όσον οι απόδειξη που θα πάρετε 
θα έχει όλα τα είδη. Αν όμως αγοράζετε κρέας από κρεοπωλείο τότε δημιουργείστε μια ανεξάρτητη 
Κατηγορία. 

 Ένδυση, Υπόδηση κα 

 Πολυκατάστημα 
Για να καλύψετε κάθε κατηγορία αγορών μέσα από ένα πολυκατάστημα. Σας δίνεται βέβαια η 
δυνατότητα για τέτοιου είδους καταστήματα να έχετε και διαφορετικές Κατηγορίες για την περίπτωση που 
εκδίδονται διαφορετικές αποδείξεις από τα τμήματα ρουχισμού, ηλεκτρικών συσκευών, καλλυντικών κοκ. 

 Έπιπλα, Στρώματα, Χαλιά 

 Ηλεκτρικά Είδη, Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 

 Ηλεκτρολογικές εργασίες 

 Υδραυλικά, Είδη Υγιεινής 

 Υδραυλικές εργασίες 

 Βιβλιοχαρτοπωλείο 
Για να καλύψετε όλες τις κατηγορίες, όπως αγορά βιβλίων, ειδών γραφικής ύλης κλπ  

 Κομμωτήριο, Κουρείο 
Αν δεν έχετε λόγο, δεν χρειάζεται να κάνετε δυο ανεξάρτητες κατηγορίες. 

 Ταβέρνα, Εστιατόριο 

 Ζαχαροπλαστείο, Καφετέρια, Μπαρ, Αναψυκτήριο 
Μπορούν και αυτά να είναι σε μία κατηγορία. 

 Γυμναστήριο 

 Συνεργείο / Φανοποιείο Αυτοκινήτων 

 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 

 Εμπορία Καυσίμων (Βενζίνη, Πετρέλαιο) 

 Φαρμακείο 

 Φωτογραφικά 

 Οπτικά 

 Ψιλικά 
 

Εναλλακτικά, αν δεν σας ενδιαφέρει η κατηγοριοποίηση, μπορείτε απλά να ορίσετε μια Κατηγορία, 
π.χ. ∆απάνες, και αυτή να αποδίδεται σε κάθε Α.Φ.Μ. επιχείρησης. Αν όμως αργότερα δοθούν 
κάποιες διευκρινήσεις, ότι για παράδειγμα η αγορά κοσμημάτων ή επίπλων, δεν εμπίπτει στις 
κατηγορίες για την Φορολογική ∆ήλωση, θα πρέπει να ψάξετε τις αποδείξεις στο αρχείο και να τις 
διαγράψετε, ενώ θα μπορούσατε απλά να αφαιρέσετε την ένδειξη συμμετοχής στους στη 
Φορολογική ∆ήλωση, όπως θα δείτε και παρακάτω ώστε αυτές τελικά να μην ληφθούν υπόψη. 

Taxis Receipts  7 



Επιπλέον, με τη δημιουργία Κατηγοριών ∆απανών, σας δίνεται τη δυνατότητα να δείτε τα ποσά 
που δαπανάτε ανά Κατηγορία ∆απάνης. 

 

Επειδή, όπως αναφέρθηκε και στην Εισαγωγή, με την εφαρμογή αυτή μπορείτε να καταχωρείτε 
όλες σας τις δαπάνες, ανεξάρτητα από το αν αυτές τελικά θα μπορούν να δηλωθούν στη 
Φορολογική σας ∆ήλωση, δώστε προσοχή στο εξής σημείο. Αφαιρέστε το σημείο της επιλογής 
Φ.∆.  (είναι πάντα προεπιλεγμένο) αν η Κατηγορία δαπάνης που καταχωρείτε, δεν θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη στη Φορολογική ∆ήλωση, όπως π.χ. ∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ. 

 

Επειδή ο Α.Φ.Μ. είναι το στοιχείο κλειδί, με βάση το οποίο το Υπουργείο επιθυμεί να συλλέξει τα 
δεδομένα, έτσι και στην εφαρμογή είναι αντίστοιχα το στοιχείο κλειδί της καταχώρησης των 
αποδείξεων. 

Ξεκινάτε λοιπόν καταχωρώντας τον Α.Φ.Μ. της Επιχείρησης που αναγράφεται πάνω στην 
απόδειξη.  

 

Στις πρώτες καταχωρήσεις σας, μέχρι να συγκεντρωθούν τα πρώτα στοιχεία, θα πρέπει για κάθε 
Α.Φ.Μ. να καταχωρείτε την Επωνυμία και την Κατηγορία (Αγαθών / Υπηρεσιών). Το στοιχείο 
«Επωνυμία» είναι χρήσιμο για τον γρήγορο εντοπισμό μιας επιχείρησης και ίσως απαραίτητο για 
το Υπουργείο, ενώ η «Κατηγορία» είναι υποχρεωτική για την εφαρμογή.  

Όταν έχετε προχωρήσει στην καταχώρηση αρκετών επιχειρήσεων, θα μπορείτε πλέον, να τις 
αναζητάτε από τη λίστα και να μην πληκτρολογείτε ολόκληρο τον Α.Φ.Μ. ∆είτε στο σχετικό 
κεφάλαιο πόσο εύκολα μετά μπορείτε να καταχωρείτε τις δαπάνες σας. 
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Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 

Καταχώρηση Α.Φ.Μ. (Στοιχείων Επιχείρησης / Επιτηδευματία) 

Έχετε δυο τρόπους καταχώρησης ενός νέου Α.Φ.Μ. (νέας Επιχείρησης / Επιτηδευματία). 

 

1) Από το μενού επιλέξτε Α.Φ.Μ. για να εμφανίσετε τη σχετική φόρμα καταχώρησης / μεταβολής 
στοιχείων ενός Α.Φ.Μ. 

 

 

2) Από την βασική φόρμα καταχώρησης κάνετε click πάνω στη λέξη Α.Φ.Μ. 

 

 

Από αυτήν την φόρμα μπορείτε να κάνετε καταχώρηση νέου Α.Φ.Μ., μεταβολή των στοιχείων και 
διαγραφή ενός Α.Φ.Μ. 
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Πληκτρολογείτε τον Α.Φ.Μ. και την Επωνυμία που είναι υποχρεωτικά στοιχεία.  

Το Τηλέφωνο, η ∆ιεύθυνση και ο Ταχ. Κώδικας είναι προαιρετικά στοιχεία. 

Αν έχετε πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να κάνετε click στο πλήκτρο  και να ενημερώσετε 
αυτόματα τα στοιχεία της επιχείρησης / του επιτηδευματία με βάση τα στοιχεία της Γ.Γ.Π.Σ.  

∆είτε λεπτομέρειες για τη δυνατότητα αυτή στο κεφάλαιο: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ), σελ. 19. 

 

 

Εφ’ όσον καταχωρήσετε τη ∆ιεύθυνση της επιχείρησης θα μπορείτε να εντοπίσετε τη θέση της με 

το Google Maps κάνοντας click στο σχετικό πλήκτρο  που θα εμφανιστεί στα δεξιά της 
διεύθυνσης. 

 

 

Για να ολοκληρώσετε την καταχώρηση ενός Α.Φ.Μ., δηλ. των στοιχείων μιας επιχείρησης ή ενός 
επιτηδευματία, απομένει να αντιστοιχήσετε μια ή περισσότερες Κατηγορίες Αγαθών ή Υπηρεσιών 
στο συγκεκριμένο Α.Φ.Μ. 

 

Επιλέγετε μία Κατηγορία από τη δεξιά λίστα  και κάνοντας είτε διπλό click επάνω της είτε στο 
πλήκτρο < την μεταφέρετε στη αριστερή . 
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Κατ’ αυτόν τον τρόπο αντιστοιχήσατε την κατηγορία Super Market στον Α.Φ.Μ. του ΑΒ Βασιλό-
πουλου. 

Στην περίπτωση ενός υδραυλικού μπορείτε να προσθέσετε δυο κατηγορίες, όπως φαίνεται και 
στην παρακάτω ακολουθία εικόνων. 

Εντοπισμός των Κατηγοριών που περιέχουν το υδρ. Αν δεν έχετε προηγουμένως καταχωρήσει τις 
δύο παρακάτω Κατηγορίες, θα πρέπει πρώτα να τις καταχωρήσετε. 

 

Προσθέτετε την Κατηγορία Υδραυλικά, Είδη Υγιεινής επιλέγοντας την στη δεξιά λίστα και 
κάνοντας διπλό click επάνω της ή πάνω στο πλήκτρο <. 

 

Προσθέτετε την Κατηγορία Υδραυλικά εργασίες με τον ίδιο τρόπο. 

 

Χρησιμοποιώντας το  μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των κατηγοριών σύροντας πάνω 
ή κάτω τη επιλεγμένη Κατηγορία. 
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Στις παρακάτω εικόνες βλέπετε πως εμφανίζεται η αλλαγή αυτή στην κάρτα καταχώρησης των 
δαπανών. 

   

 

Αν θέλετε να αφαιρέσετε κάποια Κατηγορία από την αριστερή λίστα, απλ  κάνετε διπλό click 

ακάτω εικόνα αφαιρέθηκε η πρώτη κατηγορία Υδραυλικά, Είδη υγιεινής και έμεινε μόνο 

ά
επάνω της ή πάνω στο πλήκτρο >.  

Στην παρ
το Υδραυλικές εργασίες. 

 

 

Αν κατά την διαδικασία καταχώρησης ενός Α.Φ.Μ. η Κατηγορία Αγαθών ή Υπηρεσιών που πρέπει 
να του αντιστοιχίσετε δεν υπάρχει, μπορείτε να την καταχωρήσετε κάνο ας click, χωρίς να ντ
διακόψετε τη διαδικασία καταχώρησης του Α.Φ.Μ., και αμέσως η λίστα με τις Κατηγορίες (δεξιά) θα 
ενημερωθεί. 

 

 

Αναζήτηση / Φιλτράρισμα 

Στο κάτω μέρος της δεξιάς λίστας υπάρχει μια περιοχή στην οποία μπορείτε να 
πληκτρολογήσετε. Πληκτρολογώντας ένα μέρος της λέξης της Κατηγορίας που 
ψάχνετε η λίστα φιλτράρεται, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. Το φιλτράρισμα 
σας διευκολύνει να εντοπίσετε μια Κατηγορία εύκολα. 
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Ολοκληρώνετε τη διαδικασία κάνοντας click στο πλήκτρο Αποθήκευση. 

Αν θέλετε να καταχωρήσετε νέο Α.Φ.Μ., κάνετε click στο πλήκτρο Νέο και επαναλαμβάνετε την 
ίδια διαδικασία. 
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Μεταβολή των στοιχείων Α.Φ.Μ. (Στοιχείων Επιχείρησης / Επιτηδευματία) 

Εναλλακτικά από την λίστα των αποδείξεων, εντοπίζετε μια οποιαδήποτε εγγραφή της 
Επιχείρησης, κάνετε δεξί click πάνω στην εγγραφή αυτή και από το μενού επιλέγετε  

Για να μεταβάλετε τα στοιχεία μιας Επιχείρησης, πληκτρολογείτε τον Α.Φ.Μ. και αυτόματα ενημε-
ρώνεται η φόρμα. Κατόπιν κάνετε click πάνω στην λέξη Α.Φ.Μ. και εμφανίζεται η καρτέλα της 
Επιχείρησης. 

 

 

Κατά την μεταβολή στοιχείων, το πεδίο του Α.Φ.Μ. είναι πλέον απενεργοποιημένο / κλειδωμένο. 
Μπορείτε να τροποποιήσετε οτιδήποτε εκτός από τον Α.Φ.Μ.  

Για την διόρθωση του Α.Φ.Μ. εμφανίζεται ενεργοποιημένο σχετικό πλήκτρο στο πάνω δεξί μέρος 
της φόρμας. 
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Παράθυρο Λίστας Α.Φ.Μ. 

Το παράθυρο της λίστας μπορεί να αποκτήσει δυο μορφές. Η τυπική είναι αυτή που βλέπετε όταν 
κάνετε click στο ?, ακίνητο και σταθερού μεγέθους. 

Οι Α.Φ.Μ. έχουν συνειδητά αφαιρεθεί από τις εικόνες 

 

Πιέζοντας την μπάρα του διαστήματος (space bar) αλλάζει μορφή και γίνεται ένα τυπικό παράθυρο 

υ φιλτραρίσματος. 
που μπορεί να μετακινηθεί και να αλλάξει διαστάσεις, ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιείται και η 
δυνατότητα το

 

Κάνοντας click στο πλήκτρο Όλα, παρουσιάζει όλους τους διαθέσιμους Α.Φ.Μ. 
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Μπορείτε επίσης να κάνετε τα
ορίζοντας ένα φίλτρο.  

υτόχρονη αναζήτηση στον Α.Φ.Μ., Επωνυμία και Κατηγορία 

Τα πεζά, κεφαλαία, ελληνικά ή λατινικά γράμματα δεν διαφοροποιούν την αναζήτηση. ∆είτε τα 
παρακάτω παραδείγματα: 
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∆ιόρθωση του Α.Φ.Μ. μιας επιχείρησης 

Για να διορθώσετε έναν καταχωρημένο Α.Φ.Μ. πρέπει να κάνετε click στο πλήκτρο . 
Τότε και μόνον τότε ενεργοποιείται το πεδίο του Α.Φ.Μ. το οποίο μετά την πρώτη καταχώρηση 
παραμένει απενεργοποιημένο. 

 

Απενεργοποιημένο πεδίο Α.Φ.Μ. 

 

 

Ενεργοποιημένο πεδίο Α.Φ.Μ. 

 

∆ιορθώνετε τον Α.Φ.Μ. και ολοκληρώνετε αποθηκεύοντας την διόρθωση. 
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∆ιαγραφή Α.Φ.Μ. 

∆ιαγράφετε έναν ήδη καταχωρημένο Α.Φ.Μ. ∆εν υπάρχει λόγος να διαγράφετε Α.Φ. ΄ 
ενός δεν σας δημιουργεί πρόβλημα η ύπαρξη τους, αφ’ ετέρου στο μέλλον μπορεί να χρειαστεί να 
ξανα-αναφερθείτε σε αυτή την επιχείρηση οπότε θα πρέπει να ξανακαταχωρήσετε τον Α.Φ.Μ. της. 

Μ. γιατί αφ

ν έχετε καταχωρήσει δοκιμαστικά έναν Α.Φ.Μ. τότε λογικό είναι να θέλετε να τον διαγράψετε.  

οφασίσετε να διαγράψετε έναν Α.Φ.Μ., πρέπει να γνωρίζετε ότι 
 οι σχετικές αποδείξεις.  

 

Προσοχή

Α

Σε κάθε περίπτωση πάντως, αν απ
μαζί με αυτόν θα διαγραφούν και όλες

 

Η διαδικασία αυτή δεν είναι αναστρέψιμη. 

 

άνετε click στο πλήκτρο ∆ιαγραφή. Θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα αντίστοιχο με το 
για το πλήθος των αποδείξεων και το συνολικό ποσό.  

Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, η εφαρμογή σας ενημερώνει ότι διαγράφοντας αυτόν τον 
Α.Φ.Μ. θα διαγραφούν και 14 αποδείξεις συνολικού ποσού 1053.35 €. 

 

Κ
παρακάτω ενημερώνοντας σας 

 

 

Αν επιλέξετε να προχωρήσετε στη διαγραφή, η εφαρμογή θα ζητήσει για λόγους ασφαλείας άλλη 
μια επιβεβαίωση. 
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Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) 

Μέσω της Γ.Γ.Π.Σ. ελέγχετε την εγκυρότητα ενός Α.Φ.Μ. ή συμπληρώνετε τα στοιχεία της 
επιχείρησης ή του επιτηδευματία στον οποίο ανήκει ο Α.Φ.Μ. (Προϋπόθεση είναι να έχετε 
πρόσβαση στο Internet). 

 

 

Με απλό click ενημερώνετε την κάρτα με τα στοιχεία της επιχείρησης ή του επιτηδευ-
ματία στον οποίο ανήκει ο Α.Φ.Μ. (click) 

Με δεξί click ενημερώνεστε για τα στοιχεία της επιχείρησης ή του επιτηδευματία 

 

Κάνοντας click πάνω στο πλήκτρο  ε
ή του επιτηδευματία). Αν στη Γ.Γ.Π.Σ. 

μφανίζεται ένα μενού με την Επωνυμία της επιχείρησης 
είναι καταχωρημένη και η Εμπορική ονομασία της 

πιχείρησης η εφαρμογή τότε θα εμφανιστεί και αυτή, όπως βλέπετε στην παρακάτω εικόνα. Εσείς 
(
ε
θα αποφασίσετε με ποια ονομασία θέλετε να καταχωρήσετε την επιχείρηση. 

 

 

 

∆εν είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιήσετε την ακριβή ονομασία με την οποία είναι καταχωρημένη 
η επιχείρηση στη Γ.Γ.Π.∆. Σε κάθε περίπτωση, εφ΄ όσον το επιθυμείτε, μπορείτε να πληκτρολο-
γήσετε την Επωνυμία όπως αυτή εμφανίζεται στην απόδειξη, η οποία συνήθως είναι και 
συντομότερη. Επίσης μπορείτε να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση του υποκαταστήματος της 
επιχείρησης και όχι των κεντρικών που εμφανίζει η Γ.Γ.Π.Σ.  
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Να θυμάστε πως το κλειδί ουσιαστικά είναι ο Α.Φ.Μ. Τα υπόλοιπα στοιχ
μεγάλη σημασία. 

εία δεν έχουν και τόσο 

Αν επαναλάβετε τη διαδικασία, κάνοντας click στο πλήκτρο  έχοντας ενημερώσει εσείς την 
Επωνυμία, τότε στο μενού που θα εμφανιστεί θα έχει προστεθεί και η επιλογή για ∆ιατήρηση της 
Επωνυμίας. Αν επιλέξετε ∆ιατήρηση, τότε σε αυτή την περίπτωση θα συμπληρωθούν μόνον τα 
πόλοιπα στοιχεία (∆ιεύθυνση, Τηλέφωνο και Ταχ.Κώδικας). υ

 

Μπορείτε να δείτε περισσότερα στοιχεία που αφορούν την επιχείρηση κάνοντας δεξί click στο 
πλήκτρο , όπως βλέπετε για παράδειγμα στην παρακάτω εικόνα: 

 

 

Την ίδια πληροφορία μπορείτε επίσης να δείτε κάνοντας δεξί click πάνω στη λέξη Α.Φ.Μ. στην 
κάρτα καταχώρησης αποδείξεων. 

 

 

Παρατήρηση 

Όλα τα στοιχεία στη Γ.Γ.Π.Σ. είναι καταχωρημένα με κεφαλαία γράμματα. Επειδή θεωρώ ότι δεν 
είναι σωστό οι λέξεις να εμφανίζονται με κεφαλαία κάνω αυτόματη μετατροπή σε πεζοκεφαλαία. 

Έτσι η ονομασία «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μετατρέπεται σε «Αλφα 
Βητα Βασιλοπουλος Ανωνυμη Εταιρεια» και δυστυχώς το «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» σε «Αβ 
Βασιλοπουλος». 

∆ιαπιστώθηκε έτσι πως δυστυχώς οι υπάλληλοι των ∆ΟΥ, όταν πληκτρολογούν τα στοιχεία με 
κεφαλαία γράμματα, πολλές φορές δεν αλλάζουν τη γλώσσα στα Ελληνικά και έτσι παρατηρούνται 
καταχωρήσεις με λατινικά γράμματα (σημειώνονται εδώ με μπλε χρώμα), όπως Emπορική, Abee 
(αντί του ΑΒΕΕ) κα. 
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Κατηγορίες Αγαθών / Υπηρεσιών 

Καταχώρηση Νέας Κατηγορίας 

Από το μενού επιλέξτε Κατηγορίες Αγαθών / Υπηρεσιών για να εμφανίσετε τη σχετική φόρμα 
καταχώρησης / μεταβολής στοιχείων των Κατηγοριών. 

 

 

Από αυτήν την φόρμα μπορείτε να κάνετε καταχώρηση νέας Κατηγορίας, μεταβολή των στοιχείων 
και διαγραφή μιας κατηγορίας. 

 

 

Κάθε κατηγορία συνοδεύεται από τρεις επιπλέον πληροφορίες:  

 για το αν αφορά Αγαθά ή Υπηρεσίες 

 για το αν θα συμμετέχει στη Φορολογική ∆ήλωση (Φ∆). 

υ εντύπου Ε1 της εφορίας στον οποίο αναφέρεται η δαπάνη (προαιρετική αλλά τον κωδικό το
χρήσιμη πληροφορία), όπως για παράδειγμα τον κωδικό 049, γραμμή 1 του ΠΙΝΑΚΑ 7 στην 
παρακάτω εικόνα. 

 

Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο  ενημερώνετε όλες τις κατηγορίες που δεν έχουν κωδικό Ε1 και 

συμμετέχουν στη Φορολογική ∆ήλωση  με τον κωδικό 049. Η διαδικασία αυτή δεν είναι 
ποχρεωτική σε κανένα στάδιο. Αν όμως έχετε καταχωρήσει και άλλες κατηγορίες εξόδων στη υ
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Βάση ∆εδομένων, π.χ. ∆απάνες δικηγόρου και σε αυ
τότε το πρόγραμμα μπορεί να σας υπολογίσει τα αθρ

τές έχετε αποδώσει τον κωδικό 041 ή και 042 
οίσματα ξεχωριστά για κάθε κωδικό. 

 

λογική ∆ήλωση απαιτείται για να γίνεται διάκριση των 

Υ∆ΑΠ κα) ή λοιπών που δεν είναι ακόμη 
γνωστό αν τελικά εξαιρεθούν. 

Επιπλέον, σας δίνεται η δυνατότητα με ένα click, να ενημερώσετε την εφαρμογή για το αν κάποια 
Κατηγορία ∆απάνης, και κατά συνέπεια όλες οι σχετικές εγγραφές που βασίζονται σε αυτήν, θα 
συμμετέχει ή όχι στη Φ∆.  

Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή οι δαπάνες στα Super Markets συμμετέχουν στη Φ∆. Αν το 
Υπουργείο αργότερα αποφασίσει ότι αυτές δεν θα συμμετέχουν, τότε, απλά αφαιρώντας το σχετικό 
«τσεκάρισμα» ( 

Η πληροφορία συμμετοχής στη Φορο
Κατηγοριών για το αν θα συμμετέχουν στη Φορολογική ∆ήλωση ή όχι. Αυτό σας δίνει τη 
δυνατότητα, προκειμένου να ελέγχετε το ύψος των δαπανών σας, να καταχωρείτε και Κατηγορίες, 
που είναι γνωστό ότι δεν συμμετέχουν (∆ΕΗ, ΟΤΕ, Ε

 ) αντιλαμβάνεται το λογισμικό ότι πρέπει να τις αγνοεί από τους 
υπολογισμούς για την Φορολογική ∆ήλωση. Παρ’ όλα αυτά, εσείς θα μπορείτε να συνεχίσετε να 
καταχωρείτε τις δαπάνες του Super Market. 

ες τις Κατηγορίες ∆απανών όπου προτίθεστε να χρησιμοποιείτε 
συστηματικά την φοροκάρτα. Έτσι, θα επιλέγεται αυτόματα και η σχετική ένδειξη όταν πρόκειται να 
καταχωρήσετε δαπάνες της αντίστοιχης κατηγορίας.  

Φυσικά, σε κάθε περίπτωση, μπορείτε τη στιγμή της καταχώρησης της δαπάνης να προσθέσετε ή 
αφαιρέσετε την σχετική ένδειξη, αν για τη συγκεκριμένη δαπάνη χρησιμοποιήθηκε ή δεν 
χρησιμοποιήθηκε αντιστοίχως η φοροκάρτα. 

 

Επαγγελματικές ∆απάνες 

Για τους Επαγγελματίες δίνεται μια πρόσθετη δυνατότητα. Παρ’ όλο που οι επαγγελματικές 
δαπάνες καταγράφονται στο βιβλίο Εσόδων/Εξόδων, αυτές επιβαρύνουν και τον οικογενειακό 
προϋπολογισμό. Έτσι αν ένας επαγγελματίας θα ήθελε να γνωρίζει γρήγορα συνολικά τι δαπάνες 
έχει (νοικοκυριού και επαγγελματικές) θα μπορεί με αυτή τη δυνατότητα να το γνωρίζει. 

Για να ορίσετε μια Επαγγελματική ∆απάνη απλά πληκτρολογείτε το ποσοστό του ΦΠΑ μαζί με το 
%. Χρησιμοποιώντας το % αντιλαμβάνεται η εφαρμογή ότι αναφέρεστε σε συντελεστή ΦΠΑ και όχι 
τον κωδικό εντύπου Ε1. 

 

Χρήση Φοροκάρτας 

Τσεκάρετε την ένδειξη σε εκείν

σ

 



Προσθέστε για παράδειγμα στο Πλαίσιο την Κατηγορία Τιμολόγιο 23% για να καταγράφετε στη 
Βάση ∆εδομένων και επαγγελματικές δαπάνες. 
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Χρήση του φίλτρου 

Το φίλτρο χρησιμεύει για να ελέγξετε αν έχετε καταχωρήσει κάποια Κατηγορία ή για να την 
εντοπίσετε γρήγορα. 

Έτσι, όταν το φίλτρο είναι ενεργοποιημένο, τότε όταν ξεκινήσετε να πληκτρολογείτε κάτι, αυτό 
χρησιμοποιείται ως συνθήκη για το φιλτράρισμα των εγγραφών και η λίστα γεμίζει μόνο με τις 
εγγραφές που ικανοποιούν τη συνθήκη. 

Έτσι για παράδειγμα, πληκτρολογώντας «υδρ», εμφανίζονται στη λίστα μόνον οι εγγραφές που 
έχουν μέσα τους αυτά τα γράμματα. 

 

 

Όταν το φίλτρο είναι απενεργοποιημένο, τότε η λίστα δεν αλλάζει και δείχνει όλες τις καταχω-
ρημένες Κατηγορίες. 
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Σημαντικός Έλεγχος 

 ότι έχετε ενημερώσει σωστά κάθε Κατηγορία για το αν συμμετέχει 

θείτε ότι κάθε Κατηγορία είναι σωστά ενημερωμένη. 

Πριν προχωρήσετε στον Υπολογισμό κατά κωδικό εντύπου Ε1 (σελ. 80) ή στη δημιουργία 
Αναφορών (σελ. 73) βεβαιωθείτε
στις δαπάνες της Φορολογικής ∆ήλωσης του έτους στο οποίο αναφέρεστε. 

Ανοίξτε τις Κατηγορίες Αγαθών / Υπηρεσιών (σελ. 21), κάντε διπλό click στην επικεφαλίδα 
Συμμετοχή και διατρέξτε τη λίστα. Βεβαιω

 

Παρατηρείστε στην παραπάνω λίστα τις Κατηγορίες με τους κωδικούς 073 και 082. Αυτές
καταχωρούνται μεν στο

 
 έντυπο Ε1 αλλά δεν συμμετέχουν στις ∆απάνες της φορολογικής δήλωσης 

(κωδικός 049). 

Αν κάποια κατηγορία δεν είναι σωστά ενημερωμένη προχωρήστε στη σχετική διόρθωση (σελ. 26) 
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Μεταβολή μιας Κατηγορίας 

Από το μενού επιλέξτε «Κατηγορίες Αγαθών / Υπηρεσιών» για να εμφανίσετε τη σχετική φόρμα 
καταχώρησης / μεταβολής στοιχείων των Κατηγοριών. 

 

 

Στη φόρμα που θα εμφανιστεί κάνετε διπλό click πάνω στην Κατηγορία, τα στοιχεία της οποίας, 
θέλετε να μεταβάλετε. Αυτόματα τα στοιχεία της σχετικής Κατηγορίας φορτώνονται, ενώ ταυτό-
χρονα γίνεται και σχετική επισήμανση στον τίτλο: «ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ κατηγορίας». 

Στο παρακάτω παράδειγμα υπάρχουν τα εξής λάθη. Λάθος στην ονομασία «Γιμαστήριο» και λάθος 
στον τύπο, δηλώθηκε «Αγαθό» ενώ είναι «Υπηρεσία». 

Για να διορθώσετε κάνετε ή διπλό click πάνω στην εγγραφή και μπαίνετε σε κατάσταση Μεταβολής 
ή μέσα από την λίστα αν κάνετε δεξί click πάνω στην εγγραφή και από το μενού που θα εμφανιστεί 
επιλέξτε 

 

 

 

 

∆ιορθώνετε την ορθογραφία, επιλέγετε Υπηρεσίες και κάνετε click στο πλήκτρο Αποθήκευση για 
να αποθηκευθεί η διόρθωση. 
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Οπότε τελικά η εγγραφή θα εμφανιστεί σωστά: 

 

 

πορείτε άμεσα να μεταβάλετε τα παρακάτω δύο στοιχεία χωρίς να χρειαστεί να μπείτε σε 
ατάσταση Μεταβολής. Απλά, μέσα από την λίστα, κάνετε δεξί click πάνω σε μια εγγραφή και 
επιλέξτε τη μεταβολή που θέλετε. 

Μ
κ
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∆ιαγραφή μιας Κατηγορίας 

Πρέπει να γνωρίζετε ότι μαζί με την διαγραφή μιας Κατηγορίας διαγράφονται και όλες οι σχετικές 
αποδείξεις που αναφέρονται σε αυτήν την Κατηγορία. 

Από την φόρμα με τις «Κατηγορίες Αγαθών / Υπηρεσιών» επιλέξτε από την λίστα την Κατηγορία 
που θέλετε να διαγράψετε και κάντε διπλό click επάνω της έτσι ώστε να εμφανιστεί η ένδειξη 
«ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ κατηγορίας». Κατόπιν πιέζετε το πλήκτρο ∆ιαγραφή το οποίο εν τω 
μεταξύ έχει ενεργοποιηθεί. 

Στο παρακάτω παράδειγμα επιχειρείται διαγραφή της Κατηγορίας: Super Market. 

 

 

Κάντε click στο πλήκτρο ∆ιαγραφή. Αν η 
κατηγορία αυτή έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε 
καταχωρήσεις αποδείξεων, τότε θα εμφανιστεί 
ένα προειδοποιητικό μήνυμα αντίστοιχο με το 
αρακάτω: 

ίξεις συνολικού 
ποσού 3544,86 €. 

 

 

 

 

Εναλλακτικά μπορείτε μέσα από την λίστα, α κάνετε δεξί click πάνω στην εγγραφή και να 
επιλέξετε  

π

 

Ενημερώνεστε ότι διαγράφοντας την Κατηγορία 
αυτή θα διαγραφούν και 76 αποδε

ν
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Ομάδες ∆απανών 

Γενικά 

Σας δίνεται η δυνατότητα να ομαδοποιήσετε τις Κατηγορίες ∆απανών σε Ομάδες και Υπο-Ομάδες 
έτσι ώστε να δημιουργήσετε διαφορετικά προφίλ Αναλύσεων. Για παράδειγμα, μπορείτε να 
δημιουργήσετε τις παρακάτω Υπο-Ομάδες εντάσσοντας σε αυτές τις σχετικές Κατηγορίες 
∆απανών. 

α) ∆ιατροφή : Super Market, Κρεοπωλείο, Ιχθυοπωλείο, Λαϊκή κλπ. 

β) ∆απάνες Αυτοκινήτου : Καύσιμα, Συντήρηση, Τέλη Κυκλοφορίας, Ασφάλεια Αυτοκινήτου, 
ΚΤΕΟ, Είδη Αυτοκινήτου κλπ  

 

∆είτε στην παρακάτω φόρμα ένα δείγμα από Ομάδες ∆απανών. 

 

 

Κάτω από τη Γενική ομάδα έχω δημιουργήσει διάφορες Υπο-Ομάδες όπως ∆ιατροφή, ∆ιασκέ-

Ομάδα ∆ιατροφή έχω εντάξει τις Κατηγορίες ∆απανών: Min Market, Super Market 
κλπ. Έτσι κατά την Ανάλυση, όλες οι δαπάνες που βρίσκονται στις Υπο-Ομάδες αθροίζονται 
δίνοντας συγκεντρωτικά ποσά.  

δαση, Αυτοκίνητο, κοκ. 

Στην Υπο-
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∆είτε για παράδειγμα τις παρακάτω εικόνες σε σύγκριση με την απλή ανάλυση : 

Ομάδα: Γενική 

 

Ομάδα: ∆ιατροφή Ανάλυση 

 

Απλή ανάλυση: 
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∆ημιουργία Ομάδων 

Από το μενού επιλέξτε Ομάδες ∆απανών για να εμφανίσετε τη σχετική φόρμα δημιουργίας και 
επεξεργασίας των Ομάδων ∆απανών. 

 

 

Πιέζοντας το πλήκτρο  προσθέτετε μια Νέα Ομάδα.  

Πληκτρολογείστε Γενική και αποθηκεύστε. 

 

Πιέζοντας το πλήκτρο  προσθέτετε μια Νέα Υπο-Ομάδα στην επιλεγμένη Ομάδα. Στο παρά-
δειγμα θα προστεθεί μια Υπο-Ομάδα στην Ομάδα: Γενική. 
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Πληκτρολογείστε ∆ιατροφή και αποθηκεύστε. 

 

Είστε έτοιμοι τώρα να εντάξετε Κατηγορίες ∆απανών στην Υπο-Ομάδα ∆ιατροφή. 

 

 

Επιλέγετε Κατηγορίες ∆απανών από την αριστερή λίστα και τις μεταφέρετε στην δεξιά λίστα. Όταν 
ολοκληρώσετε αποθηκεύετε τις αλλαγές. Παρατηρείστε ότι όταν αποδίδετε μια Κατηγορία ∆απάνης 
σε μία Υπο-Ομάδα αυτή παύει να είναι πλέον διαθέσιμη για ένταξη σε άλλη Υπο-Ομάδα της ίδιας 
Ομάδας1. Φυσικά θα είναι πάλι διαθέσιμη σε μια νέα Ομάδα ∆απανών. 

 

 

Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία δημιουργώντας όσες Ομάδες και Υπο-Ομάδες θέλετε. 

                                                 
1 Αυτό ισχύει όταν μια Ομάδα δεν έχει επιλεγμένη την ένδειξη “Να επιτρέπεται η χρήση μιας Κατηγορίας σε 
περισσότερες Υπο-Ομάδες” (προεπιλογή). 
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Συμβουλή.  
ερες από μια Κατηγορίες 

∆απανών, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο 

Μπορείτε να επιλέξετε ταυτόχρονα περισσότ

, και να τις μεταφέρετε με 
ένα click. 

 

 

Μπορείτε να Μεταβάλετε την ονομασία  Ομάδας ή να την ∆ιαγράψετε είτε επιλέγοντας τη  μιας
σχετική ενέργεια από το μενού  

 

 

είτε κάνοντας δεξί click επάνω στην ονομασία. 
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Αποδείξεις (δαπάνες) 

Καταχώρηση ∆απάνης 

Από τη βασική φόρμα καταχωρείτε τις δαπάνες2 σας. 

 

 

 

 

Εισαγωγή / Επιλογή Α.Φ.Μ. 

Έστω η απόδειξη της διπλανής εικόνας: 

 

Πληκτρολογείτε τον Α.Φ.Μ. της απόδειξης 094025817.  

Αν ο Α.Φ.Μ. υπάρχει καταχωρημένος θα εμφανιστούν τα 
στοιχεία της Επιχείρησης. Μπορείτε εναλλακτικά να εισάγετε 
έναν Α.Φ.Μ. εντοπίζοντάς τον στις ήδη καταχωρημένες επιχει-
ήσεις 

.Αναζήτηση Επιχείρησης / Α.Φ.Μ.. σελ.37). 

ε την ολοκλήρωση της εισαγωγής ή επιλογής ενός Α.Φ.Μ. 
υτός ελέγχεται αν είναι έγκυρος

ρ

(βλ

Μ
α . Αν δεν είναι έγκυρος, 
επισημαίνεται με κόκκινο φόντο καθώς και με ενημερωτικό 
μήνυμα. 

 

Με την ολοκλήρωση της επιλογής μιας επιχείρησης ενεργοποιείται και η λίστα των καταχω-
ρημένων δαπανών για τη συγκεκριμένη επιχείρηση.  

   

 

                                                 
2 Επαναλαμβάνεται ότι σας δίνεται η δυνατότητα να καταχωρείτε όλες σας τις δαπάνες, ασχέτως αν αυτά 
συμμετέχουν στην Φορολογική ∆ήλωση. 
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Εισαγωγή της ημερομηνίας 

Έχετε δυο τρόπους προσδιορισμού της ημερομηνίας: 

ς ημερομηνίας 

αυτόν προσδιορίζετε 

ληκτρολογείτε την ημερομηνία ή χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα για να την 
αλλάξετε, ή την επιλέγετε από το ημερολόγιο. 

Λεπτομερής προσδιορισμός τη

Ο τρόπος αυτός είναι ο προεπιλεγμένος και με 
ακριβώς την ημερομηνία της δαπάνης.  

Π

 Επιλέγετε την προηγούμενη ημερομηνία 

 Επιλέγετε την τρέχουσα ημερομηνία 

 Επιλέγετε την επόμενη ημερομηνία 

 Ημερολόγιο (εικόνα στα δεξιά) 

 Επισημαίνεται ότι δεν μπορείτε να επιλέξετε μελλοντική ημερομηνία. 

ΜΗ λεπτομερής προσδιορισμός της ημερομηνίας. 

Αν δεν σας ενδιαφέρει να προσδιορίσετε ακριβώς την ημερομηνία της δαπάνης τότε από τις 
Προτιμήσεις (Μενού, Επεξεργασία  Προτιμήσεις) μπορείτε να τροποποιήσετε την επιλογή  

 .  

Ο τρόπος καταχώρησης της ημερομηνία αλλάζει 

 

και μπορείτε απλά να επιλέξετε μήνες μέσα στο έτος.  

 

Όλες οι εγγραφές καταχωρούνται την 1  εκάστοη υ επιλεγμένου μηνός. 

Τα πλήκτρα περιορίζονται και αλλάζει η λειτουργία τους, έτσι: 

 Επιλέγετε τον προηγούμενο μήνα. 

 Επιλέγετε τον επόμενο μήνα 
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Εισαγωγή του Ποσού και του Αριθμού Απόδειξης. 

πόδειξης. Πληκτρολογείτε το Ποσό και προαιρετικά τον Αριθμό Α

 

 

Κάνετε click  για να αποθηκευθούν τα στοιχεία τα οποία αυτόματα στο πλήκτρο Αποθήκευση
εμφανίζονται στην λίστα. 

 

 

Με βάση τον σχεδιασμό της εφαρμογής 

 Όταν αποθηκευθεί μια εγγραφή Μηδενίζεται το Ποσό και ο Αριθμός Απόδειξης. Η Ημερομηνία 
παραμένει στην τελευταία δηλωθείσα. 

 Όταν κάνετε click στο πλήκτρο Νέα μηδενίζονται όλα τα στοιχεία εκτός από την ημερομηνία η 
οποία παραμένει στην τελευταία δηλωθείσα. 

 Όταν έχετε επιλεγμένο το κλείδωμα του ποσού, τότε κατά την αποθήκευση της απόδειξης το 
ποσό δεν μηδενίζεται. Έτσι σας δίνεται η δυνατότητα να καταχωρείτε αποδείξεις των οποίων τα 
ποσά δεν αλλάζουν. Για παράδειγμα, αν έχετε μαζεμένες αποδείξεις των διοδίων, τότε απλά 
επιλ τις αποθηκεύετε διορθώνοντας μόνον την ημερομηνία έγετε το ΑΦΜ, γράφετε το ποσό και 
και ς αν τον καταχωρείτε, γλιτώνοντας έτσι την άσκοπη προαιρετικά τον Αρ.Απόδειξη
πληκτρολόγηση του ίδιου ποσού. 
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Αναζήτηση Επιχείρησης / Α.Φ.Μ. 

Μπορείτε να αναζητήσετε ένα ήδη καταχωρημένο Α.Φ.Μ. / μια ήδη καταχωρημένη επιχείρηση με 
έναν από τους τρεις παρακάτω τρόπους: 

1) Πληκτρολογώντας ένα τμήμα του Α.Φ.Μ., ή τμήμα της Επωνυμίας ή τμήμα της Κατηγορίας, και κάνετε 
click στο κάτω βέλος. 

Παράδειγμα 

Πληκτρολογείτε το 094 και σας εμφανίζει ποιοι Α.Φ.Μ. το περιέχουν. 

 

Πληκτρολογείτε φουρ για να εντοπίσετε και να επιλέξετε έναν φούρνο από τους ήδη καταχωρημένους. 
Όπως βλέπετε δεν επηρεάζεται από πεζά, κεφαλαία ή τονούμενα γράμματα. 

 

Από τη λίστα που θα προκύψει επιλέγετε τον Α.Φ.Μ. 

Κάνοντας click με το ποντίκι πάνω στο πλήκτρο ? δεξιά του Α.Φ.Μ. και από την λίστα που θα 
 κάνετε διπλό click πάνω στον Α.Φ.Μ. 

 μια λίστα με τους πλέον χρησιμοποιούμενους Α.Φ.Μ. 

εμφανιστεί

i. Με απλό click (αριστερό) εμφανίζεται

 

ii. Με δεξί click εμφανίζεται μια λίστα με όλους τους καταχωρημένους Α.Φ.Μ. 
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∆είτε στο κεφάλαιο Παράθυρο Λίστας Α.Φ.Μ. στη σελ. 15 τις δυνατότητες του παραθύρου αυτού. 

καταχωρημένων αποδείξεων, κάνοντας διπλό click είτε πάνω Επιλέγοντας από την λίστα των ήδη 
σε έναν Α.Φ.Μ.  είτε πάνω στην Επωνυμία μιας επιχείρησης . 
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Τροποποίηση Στοιχείων ∆απάνης 

Για να τροποποιήσετε τα στοιχεία μιας ήδη καταχωρημένης απόδειξης δεν έχετε παρά να κάνετε 
διπλό click πάνω στο Ποσό  οπότε αυτόματα τα στοιχεία της εμφανίζονται στην φόρμα απ’ όπου 
μπορείτε να προχωρήσετε στην τροποποίηση και αποθήκευση τους. 

Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε δεξί click πάνω στην εγγραφή και να επιλέξετε από το μενού  

 

 

Έστω για παράδειγμα ότι θέλετε να τροποποιήσετε την δαπάνη της 10/02 του ΑΒ Βασιλόπουλου 
ε ποσό 3.02. 

Εντοπίζετε την απόδειξη στη καρτέλα Αποδείξεις και να κάνετε διπλό click πάνω στο Ποσό . 

μ

 

Τα στοιχεία μεταφέρονται στο επάνω μέρος της φόρμας (όπως βλέπετε στην παρακάτω εικόνα) 
δίνοντας σας έτσι τη δυνατότητα να τα τροποποιήσετε. 

 

Μπορείτε να τροποποιήσετε όλα τα στοιχεία και μετά να τα αποθηκεύσετε. 
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∆ιαγραφή ∆απανών 

Εντοπίζετε τη δαπάνη στη λίστα, κάνετε δεξί click επάνω της και επιλέγετε:  

 

 

Αν θέλετε να διαγράψετε περισσότερες δαπάνες, επιλέγετε (βλ. σελ. 52) αυτές που θέλετε να 
διαγράψετε 

 

και από το μενού επιλέξτε  
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Συμβουλές 

Γρήγορος εντοπισμός μιας επιχείρησης 

Στην έκδοση 1.1.6 προστέθηκε η δυνατότητα να ορίσετε τον τρόπο αναζήτησης μιας επιχείρησης 
μέσω Α.Φ.Μ. Οι διαθέσιμοι τρόποι τώρα είναι τρεις σε ότι αφορά την αναζήτηση μέσω Α.Φ.Μ.  

Ο τρόπος αναζήτησης αποτυπώνεται με βέλη όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. Κάνοντας 
click πάνω στο βέλος αλλάζετε τον τρόπο αναζήτησης. Αλλάζοντας τον τρόπο αναζήτησης αυτό-
ματα αυτός εφαρμόζεται στον ήδ πληκτρολογημένο αριθμό. η 

 Αυτός είναι πλέον ο προεπιλεγμένος τρόπος. 

ιέχουν. Όταν όμως ο αριθμός που πληκτρολογείτε γίνει τετραψήφιος, τότε αυτόματα 
η εφαρμογή αναζητά τις επιχειρήσεις των οποίων ο Α.Φ.Μ. τελειώνει στον τετραψήφιο 
αριθμό που έχετε πληκτρολογήσει. 

Προτείνεται λοιπόν να χρησιμοποιείτε αυτόν τον τρόπο γιατί είναι εξαιρετικά αποτελεσμα-
τικός. Εντοπίζετε στην απόδειξη τον Α.Φ.Μ., διαβάζετε και πληκτρολογείτε τα τελευταία 4 
ψηφία του. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα σας προκύψει μόνο μία επιχείρηση. Αν είναι 
αυτή που αναζητάτε τότε ολοκληρώνετε πιέζοντας απλά Enter. ∆εν χρειάζεται να επιλέξετε 
από την λίστα. 

Πληκτρολογώντας τα ψηφία του Α.Φ.Μ. αυτόματα γίνεται αναζήτηση των επιχειρήσεων που 
τα περ

 Πληκτρολογώντας τα ψηφία του Α.Φ.Μ. αυτόματα γίνεται αναζήτηση των επιχειρήσεων των 
οποίων ο Α.Φ.Μ. τελειώνει στον αριθμό που έχετε πληκτρολογήσει, ασχέτως αν ο αριθμός 
που πληκτρολογείτε αποτελείται από 1, 2, 3 ή περισσότερα ψηφία. 

 Ο αρχικός τρόπος αναζήτησης που απλά ψάχνει τον αριθμό που πληκτρολογείτε οπουδή-
ποτε μέσα στον Α.Φ.Μ., αρχή, μέση ή τέλος. 

 

 της οποίος ο Α.Φ.Μ. τελειώνει σε 1219 Παραδείγματα αναζήτησης επιχείρησης

     Πληκτρολο-
γούμενος 
αριθμός 

 

Πλήθος Αποτελέσματα  Πλήθος Αποτελέσματα  Πλήθος Αποτελέσματα 
 

12  11 x12xxxxxx 
x12xxxxxx 
xx12xxxxx 
xxxx12xxx 
xxxxx12xx 
xxxxx12xx 
xxxxxx12x 
xxxxxx12x 
xxxxxx12x 
xxxxxxx12 
xxxxxxx12 

 2 xxxxxxx12
xxxxxxx12

11 x12xxxxxx 
x12xxxxxx 
xx12xxxxx 
xxxx12xxx 
xxxxx12xx 
xxxxx12xx 
xxxxxx12x 
xxxxxx12x 
xxxxxx12x 
xxxxxxx12 
xxxxxxx12 

 

121  7 x121xxxxx 
xx121xxxx 
xxxx121xx 
xxxxx121x 
xxxxxx121 
xxxxxx121 
xxxxxx121 

 3 xxxxxx121
xxxxxx121
xxxxxx121

7 x121xxxxx 
xx121xxxx 
xxxx121xx 
xxxxx121x 
xxxxxx121 
xxxxxx121 
xxxxxx121 

 

1219  1 xxxxx1219  1 xxxxx1219  3 xx1219xxx 
xxxx1219x 
xxxxx1219 

 

12193  3 x12193xxx 
xx12193xx 
xxxx12193 

 1 xxxx12193  3 x12193xxx 
xx12193xx 
xxxx12193 

Αν συνεχιζόταν η 
πληκτρολόγηση 
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Γρήγορη καταχώρηση των αποδείξεων 

Οργανώστε τις αποδείξεις σας σε ομάδες που αφορούν την ίδια επιχείρηση, π.χ. φούρνος, super 
 χρειαστεί να αναζητάτε τον Α.Φ.Μ. τους κάθε φορά. 

Επιλογ  

Έστω : 

6/11/2

1. Εν

market, ψιλικατζίδικο κλπ, έτσι ώστε να μην
Κερδίζετε έτσι ένα βήμα σε κάθε καταχώρηση. Επιπλέον μπορείτε να τις οργανώσετε ανά μήνα. 

∆εν απαιτείται να καταχωρείτε τον Αρ.Απόδειξης, έτσι κερδίζετε άλλο ένα βήμα. 

Η καταχώρηση μπορεί έτσι να γίνει πολύ γρήγορα. Παρακολουθείστε την καταχώρηση τριών 
αποδείξεων της ίδιας επιχείρησης: 

ή: Λεπτομερής καταχώρηση των ημερομηνιών

οι αποδείξεις από το Super Market ΑΒ Βασιλόπουλος

010  83,30 €,   11/11/2010  45,12 €  και   20/11/2010  74,39 € 

τοπίζετε την επιχείρηση πληκτρολογώντας τα 4 τελευταία ψηφία. 

 

 ότι είναιΕπιβεβαιώνετε  η ζητούμενη και πιέζετε Enter ή διαλέγετε από την λίστα. 

Από ε
να χρη

2. ρ
ε

 δώ και πέρα συνεχίζετε πληκτρολογώντας μόνο την ημέρα και το ποσό. ∆εν χρειάζεται καν 
σιμοποιήσετε το ποντίκι. Απλά πιέζετε με κάθε ολοκλήρωση της ενέργειας το Enter. 

Π
δι

οσέξτε ότι αυτόματα έχει επιλεγεί μόνο το τμήμα της ημέρας από την ημερομηνία για να σας 
υκολύνει. 

 

Πλ ολο ίτ ν η ζετ ntηκτρ γε ε τη μέρα, 6 και πιέ ε E er. 

 

3. Πληκτρολογείτε τ   ο ποσό 83,3.

 

4. Αν δεν θέλετε να τε τον Αρ. Απόδειξης συνεχίζετε ter τρεις φορές ή 
Ctrl S για να απο πάνη. 

Παρατηρείστε ότι αυ εται η ημερομηνία έτσι ώστε να συ  εκεί.  

 καταχωρήσε πιέζοντας En
θηκευθεί η δα

τόματα επιλέγ νεχίσετε από
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5. Πληκτρολογείτε την ημέρα, 11 και πιέζετε Enter. 

 

6. Πληκτρολογείτε το ποσό 45,12. 

 

7. Αν δεν θέλετε να καταχωρήσετε τον Αρ. Απόδειξης συνεχίζετε πιέζοντας Enter τρεις φορές για 
να αποθηκευθεί η δαπάνη η Ctrl S. 

Πληκτρολογείτε την ημέρα, 20 και πιέζετε Enter. 

 

8. Συνεχίστε κατά τον ίδιο τρόπο, πληκτρολογώντας μόνο την ημέρα και το ποσό.  

Όταν έρθει η στιγμή να επιλέξετε νέα επιχείρηση πιέστε Ctrl N. 

 

Επιλογή: ΜΗ λεπτομερής καταχώρηση των ημερομηνιών 

Έστω οι αποδείξεις από το Super Market ΑΒ Βασιλόπουλος: 

6/11/2010 83,30 €,   11/11/2010 45,12 €  και   20/11/2010 74,39 € 

 αφού δεν ενδιαφέρεστε για την λεπτομερή 
καταχώρηση των ημερομηνιών, άλο τόσο για την καταχώρηση του Αρ. Απόδειξης. Για τον λόγο 
αυτό απενεργοποιήθηκε ο Αρ. Απόδειξης (βλ. Προτιμήσεις σελ. 84) 

1. Εντοπίζετε την επιχείρηση πληκτρολογώντας τα 4 τελευταία ψηφία. 

Στο παράδειγμα που ακολουθεί θεωρείται ότι

 

Επιβεβαιώνετε ότι είναι η ζητούμενη και πιέζετε Enter ή διαλέγετε από την λίστα. 

2. Επιλέγετε τον μήνα 

 

και πιέζετε Enter. 
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Από εδώ και πέρα συνεχίζετε πληκτρολογώντας μόνο το ποσό. ∆εν χρειάζεται καν να χρησιμο-
ε κάθε ολοκλήρωση της ενέργειας το Enter ή κάθε φορά που
 πιέζετε Ctrl S. 

3. Πληκτρολογείτε το ποσό 83,3.  

ποιήσετε το ποντίκι. Απλά πιέζετε μ
πληκτρολογείτε το ποσό μπορείτε να

 

 

Πιέζετε δύο φορές Enter ή Ctrl S, η δαπάνη αποθ
στο ποσό. 

ηκεύεται και ο δρομέας τοποθετείται κατ’ ευθείαν 

 

4. Πληκτρολογείτε το ποσό 45,12.  

 

Πιέζετε δύο φορές Enter ή Ctrl S, η δαπάνη αποθηκεύεται και ο δρομέας τοποθετείται κατ’ ευθείαν 
και πάλι στο ποσό. 

 

5. Συνεχίστε κατά τον ίδιο τρόπο, πληκτρολογώντας μόνο το ποσό.  

Όταν έρθει η στιγμή να επιλέξετε νέα επιχείρηση πιέστε Ctrl N. 
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Λίστα καταχωρημένων αποδείξεων - ∆υνατότητες 

Η λίστα σας προσφέρει πολλές ευκολίες. 

Ταξινόμηση - Σειρά εμφάνισης 

 βάση τη φθίνουσα Ημερομηνία, που σημαίνει ότι οι πλέον 
πρόσφατες ημερομηνίες εμφανίζονται στην κορυφή της λίστας. 

Ορίζετε την ταξινόμηση κάνοντας click σε οποιαδήποτε επικεφαλίδα της λίστας.  

Η επικεφαλίδα της ταξινομημένης στήλης εμφανίζεται με έντονα γράμματα και η στήλη με το 
επιλεγμένο χρώμα φόντου (βλ. Προτιμήσεις). 

Η αρχική ταξινόμηση είναι πάντα με

 

Ταξινόμηση με βάση το Ποσό. Τα μεγαλύτερα ποσά εμφανίζονται στην κορυφή της λίστας. 

 

Ταξινόμηση με βάση την Κατηγορία. 
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Κάνοντας διπλό click στις εγγραφές της λίστας 

Ανάλογα με το σε ποιο στοιχείο μιας εγγραφής κάνετε διπλό click τα αποτελέσματα διαφέρουν, 
ες. Έτσι: 

αν Α.Φ.Μ. ξεκινάτε μια νέα εγγραφή ενώ ταυτόχρονα ενημερώνεται η 

προσφέροντας σας έτσι πολλές δυνατότητ

Με διπλό click πάνω σε έν
δεύτερη καρτέλα με όλες τις εγγραφές αυτής της επιχείρησης. 

 

Με βάση το σχεδιασμό της εφαρμογής η Ημερομηνία δεν αλλάζει. Το ποσό και ο Αρ. Απόδειξης 
μηδενίζονται. 

Με διπλό click πάνω στο Ποσό σας δίνεται η δυνατότητα να τροποποιήσετε τα στοιχεία μιας 
εγγραφής ενώ ταυτόχρονα ενημερώνεται η δεύτερη καρτέλα με όλες τις εγγραφές αυτής της 
επιχείρησης. 

 

 



Με διπλό click πάνω στην Επωνυμία μεταφέρεται αυτή πάνω στην φόρμα, αφήνοντας όμως 
.  

ατά την καταχώρηση μιας απόδειξης επιλέξατε 

αναλλοίωτα τα υπόλοιπα στοιχεία

Έτσι, αν για παράδειγμα από κεκτημένη ταχύτητα κ
λάθος Super Market, π.χ. ΑΒ Βασιλόπουλος αντί του LIDL, 

 

μπορείτε εύκολα να τη διορθώσετε κάνοντας απλά διπλό click πάνω στην επωνυμία του LIDL. 
Όπως βλέπετε και στην παρακάτω εικόνα, όλα τα στοιχεία παρέμειναν αναλλοίωτα και μόνο τα 
στοιχεία της επιχείρησης άλλαξαν. 

 

 

ντίστοιχα μπορείτε να αλλάξετε την επιχείρηση μιας ήδη καταχωρημένης εγγραφής. Έτσι, με 
βάση το παραπάνω παράδειγμα, εντοπίζετε την εγγραφή που θέλετε να τροποποιήσετε, 
Α
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και από τη λίστα κάνετε διπλό click πάνω στην επωνυμία του LIDL. Όπως βλέπετε και πάλι στην 
παρακάτω εικόνα, όλα τα στοιχεία παρέμειναν αναλλοίωτα και μόνο τα στοιχεία της επιχείρησης 
άλλαξαν. 
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Ανάλυση ∆απανών 

Μπορείτε να κάνετε Μηνιαία και κατά Κατηγορία Ανάλυση των δαπανών σας κάνοντας click στο 

πλήκτρο .  Επιλέγετε το Έτος καθώς και την Ομάδα. Αν θέλετε λεπτομερή ανάλυση 
αφήνετε το Αδιάφορο που είναι και η προεπιλογή. 

 

Και εδώ όπως και σε όλες τις λίστες, κάνοντας διπλό click στις επικεφαλίδες των στηλών, αλλάζετε 
τον τρόπο ταξινόμησης. 

 

Κάνοντας click στο πλήκτρο  αντιγράφονται τα περιεχόμενα του πίνακα στην πρόχειρη 
μνήμη (clipboard), οπότε μπορείτε να τα επικολλήσετε όπου θέλετε (π.χ. σε έγγραφο Excel). 

Ανάλυση σε επίπεδο Ποσών 
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Ανάλυση σε επίπεδο Ποσοστών 

 

 

Ανάλυση σε επίπεδο Μέσων Όρων 
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Ανάλυση επιλεγμένων εγγραφών. ∆είτε στο σχετικό κεφάλαιο πως επιλέγετε εγγραφές. 

 

 

Η ανάλυση επίσης διαφοροποιείται με το αν είστε στη γενική λίστα των αποδείξεων ή σε 
επιλεγμένο Α.Φ.Μ. Έτσι, όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες, αν είστε στην καρτέλα μιας
πιλεγμένης επιχείρησης, π.χ. ΑΒ Βασιλόπουλου, τότε βλέπετε την ανάλυση για τη συγκεκριμένη
πιχείρηση. 

 
 ε

ε

 

 

Ανάλυση των δαπανών μόνο στον «ΑΒ Βασιλόπουλο». 
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Επιλογή αποδείξεων 

 

 

Σας δίνονται κάποια εργαλεία για να επιλέξετε αποδείξεις, να δείτε το άθροισμα τους, να αποθη-
κεύσετε, να ξαναφορτώσετε τις επιλεγμένες αποδείξεις καθώς και να τις διαγράψετε. 

Επίσης, σε όλες τις εργασίες, αναφορές και αναλύσεις μπορείτε να επιλέξετε να χειριστείτε μόνον
 επιλεγμένες αποδείξεις. 

γίνονται είτε μέσω του μενού είτε απ’ ευθείας μέσω του πληκτρολογίου (βλέπε 
παρακάτω). 

Επιλογή Επιλέγοντας αποδείξεις, με κάποιον από τους διαθέσιμους τρόπους, τις προσθέτετε
στις ήδη επιλεγμένες αποδείξεις (αν υπάρχουν ήδη), δημιουργώντας ένα σύνολο 
αποδείξεων. 

Αναίρεση 
επιλογής Αναιρώντας, αφαιρείτε αποδείξεις από το σύνολο των ήδη επιλεγμένων αποδείξεων. 

 

Σε αυτό το τμήμα θα γίνει αναφορά στην Επιλογή και Αναίρεση επιλογής για τις περιπτώσεις που
εν προβλέπεται συνδυασμός πλήκτρων. 

 
τις

Επιλέγοντας αποδείξεις  

Από το μενού 

Οι επιλογές 

 
δ

 

∆απάνες που συμμετέχουν στο κτίσιμο του Αφορολόγητου ποσού 

Επιλέγονται* μόνον εκείνες οι δαπάνες που χρησιμεύουν στο «κτίσιμο» του Αφορολόγητου ποσού. 
Η δυνατότητα αυτή δίνεται για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρήστης καταχωρεί και δαπάνες 
πέραν αυτών για τις οποίες μπορεί να ξεκίνησε να χρησιμοποιεί το παρόν πρόγραμμα. 

Ως τέτοιες ορίζονται οι εγγραφές των οποίων η Κατηγορία έχει επιλεγμένο το Φ.∆. και προαιρετικά 

τον κωδικό 049 για το έντυπο Ε1 . 

Λοιπές δαπάνες που συμμετέχουν στη Φορολογική ∆ήλωση 

Επιλέγονται* μόνον εκείνες οι δαπάνες που δεν ανήκουν στην προηγούμενη κατηγορία αλλά 
συμμετέχουν στη Φορολογική ∆ήλωση. 

                                                 
* Αντιστοίχως για την Αναίρεση επιλογής. 
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Ως τέτοιες ορίζονται οι εγγραφές των οποίων η Κατηγορία δεν έχει επιλεγμένο το Φ.∆. αλλά έχει 

το έντυπο Ε1, όπως για παράδειγμα συμπληρωμένο τον κωδικό για , που 
αναφέρεται σε δαπάνες για Ασφάλεια Ζωής. 

Λοιπές δαπάνες που ∆ΕΝ συμμετέχουν στη Φορολογική ∆ήλωση 

Επιλέγονται* μόνον εκείνες οι δαπάνες που δεν συμμετέχουν με κανένα τρόπο στη Φορολογική 
∆ήλωση. Αυτές μπορεί να είναι οι δαπάνες ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ, κινητής τηλεφωνίας, εισιτηρίων 
κλπ. 

Ως τέτοιες ορίζονται οι εγγραφές των οποίων η Κατηγορία δεν έχει επιλεγμένο ούτε το Φ.∆. ούτε 

υμπληρωμένο τον κωδικό για το έντυπο Ε1 σ . 

αποδείξεων, μιας από τις δυο καρτέλες. Η χρήση των πλήκτρων 
κες. 

 

Συντομεύσεις πληκτρολογίου 

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις του πληκτρολογίου θα πρέπει να 
βρίσκεστε μέσα στη λίστα 
φαίνεται στους δύο παρακάτω πίνα

 Ο δ

Προσθήκη στις επιλεγμένες αποδείξεις της τρέχουσας απόδειξης.  

ρομέας μετακινείται αυτόματα στην επόμενη απόδειξη και έτσι μπορείτε να 
συνεχίσετε να πιέζετε το πλήκτρο, προσθέτοντας τη μια απόδειξη μετά την άλλη. 

 

Αφαίρεση από τις επιλεγμένες αποδείξεις της τρέχουσας απόδειξης.  

Ο
σ

 δρομέας μετακινείται αυτόματα στην επόμενη απόδειξη και έτσι μπορείτε να 
υνεχίσετε να πιέζετε το πλήκτρο, αφαιρώντας τη μια απόδειξη μετά την άλλη. 

 
Ε ν αποδείξεων. πιλογή όλων τω

 
Μ α 
εί
ηδενισμός / Αναίρεση της επιλογής όλων των αποδείξεων. Καμία απόδειξη δεν θ
ναι επιλεγμένη. 

 υπόλοιπες. 
Αντιστροφή επιλογής. Αναιρούνται οι επιλεγμένες αποδείξεις και επιλέγονται οι 

 Στοιχεία των επιλεγμένων αποδείξεων. 

 

Συνδυασμοί πλήκτρων προχωρημένης επιλογής. 

  Προσθήκη στις επιλεγμένες αποδείξεις όλων των σχετικών. 

  Αφαίρεση από τις επιλεγμένες αποδείξεις όλων των σχετικών. 

                                                

 

Ως σχετικές ορίζονται οι αποδείξεις που προκύπτουν από το συνδυασμό της στήλης και του 
περιεχομένου του κελιού της λίστας στο οποία βρισκόταν ο δρομέας, την στιγμή που πιέσατε το 
συνδυασμό των πλήκτρων.  

Έτσι, αν ο δρομέας βρίσκεται στη στήλη Κατηγορία και το κελί γράφει Super Market,  

 
* Αντιστοίχως για την Αναίρεση επιλογής. 
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πιέζοντας   θα επιλεγούν όλα τα Super Market ανεξαρτήτως επωνυμίας. 

 

 

Αν αντίστοιχα ο δρομέας βρίσκεται στη στήλη Επωνυμία και το κελί γράφει ΑΒ Βασιλόπουλος,  

 

πιέζοντας   θα επιλεγούν όλα τα Super Market ΑΒ Βασιλόπουλος. 
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Αλλάζοντας την ταξινόμηση με βάση την Κατηγορία μπορείτε να δείτε τις επιλεγμένες αποδείξεις 
του ΑΒ Βασιλόπουλος. 

 

 

Παρατήρηση 1: 

Πιέζοντας   ενώ ο δρομέας βρίσκεται πάνω στα Super Market επιλέγετε όλα τα Super 
Market.  

Κατόπιν πιέζοντας   ενώ ο δρομέας βρίσκεται πάνω στην Αρτοποιία, Ζαχαροπλαστική, 
προσθέτετε στις ήδη επιλεγμένες αποδείξεις και αυτές της Αρτοποιίας.  

Πιέζοντας   ενώ ο δρομέας βρίσκεται πάνω στο Κρεοπωλείο, προσθέτετε στις ήδη 
επιλεγμένες αποδείξεις και αυτές των Κρεοπωλείων, κοκ. 

 

η 2:Παρατήρησ  

Πιέζοντας   ενώ ο δρομέας βρίσκεται πάνω σε: 

 συγκεκριμένο Α.Φ.Μ. θα επιλεγούν όλες οι αποδείξεις με αυτόν τον Α.Φ.Μ.,  

 συγκεκριμένο Είδος (π.χ. Αγαθά) θα επιλεγούν όλες οι σχετικές αποδείξεις. 

 

Παρατήρηση 3: 

Πιέζοντας   ενώ ο δρομέας βρίσκεται πάνω σε Ημερομηνία έχετε τη δυνατότητα να 
επιλέξετε με βάση την ημερομηνία της απόδειξης. 

 

Οι επιλογές είναι: 

 Ημερομηνία, θα επιλεγούν οι αποδείξεις αυτής της ημερομηνίας. 

 Εντός του διαστήματος που θα ορίσετε. Αυτόματα ορίζονται τα άκρα του μήνα της ημερομηνίας 
πάνω στην οποία βρισκόταν ο δρομέας. 

 Εκτός του διαστήματος που θα ορίσετε. Αυτόματα ορίζονται τα άκρα του μήνα της ημερομηνία  
πάνω στην οποία βρισκόταν ο δρομέας. 

ς
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 Ημέρα. Μπορείτε να διαλέξετε όλες τις αποδείξεις μιας συγκεκριμένης ημέρας, π.χ. Σαββάτου ή 
Κυριακής. 

 

Παρατήρηση 4: 

Πιέζοντας   ενώ ο δρομέας βρίσκεται πάνω σε Ποσό έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε με 
βάση το ποσό της απόδειξης. 

 

Οι επιλογές

 Ποσό

 είναι: 

 ίσο, μικρότερο ή ίσο, μεγαλύτερο ή ίσο με ποσό που ορίζετε.  

ήμ ος Εντός του διαστ ατ  ποσών που θα ορίσετε. Στο παράδειγμα θα επιλεγούν οι αποδείξεις 
των οποίων τα ποσά που είναι μεγαλύτερα ή ίσα  των 10.00 € και μικρότερα ή ίσα των 20.00 €. 

 

 Εκτός του διαστήματος που θα ορίσετε. Στο παράδειγμα θα επιλεγούν οι αποδείξεις των 
οποίων τα ποσά που είναι μικρότερα των 10.00 € και μεγαλύτερα των 1,000.00 €. 

 

 

η 5:Παρατήρησ  

Η ίδια λογική εφαρμόζεται και με το   όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση
σχετικές αποδείξεις από τις ήδη επιλεγμένες. 

 αφαιρούνται οι 
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Χρήση της Αντιστροφής.  

Έχοντας στο παρακάτω παράδειγμα επιλέξει τις αποδείξεις του ΑΒ Βασιλόπουλος,  

 

πιέζοντας το  αναιρούνται οι επιλεγμένες και επιλέγονται οι υπόλοιπες. 
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Αποθήκευση επιλεγμένων εγγραφών σε αρχείο 

 

 

Σας δίνεται η δυνατότητα να αποθηκεύσετε τις επιλεγμένες αποδείξεις σε αρχείο.  

Στην πραγματικότητα με αυτή τη διαδικασία δεν αποθηκεύονται αυτές καθ’ εαυτές οι αποδείξεις 
αλλά μόνον οι κωδικοί3 τους.  

 

 

 

i. Επιλέγετε το όνομα του αρχείου κάνοντας click στο . 

ii. ∆ίνετε μια σύντομη περιγραφή. Αυτή εμφανίζεται όταν επιλέξετε το αρχείο για να φορτώσετε 
τις εγγραφές του και έτσι μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι το αρχείο που φορτώνετε είναι το 
σωστό. 

iii. Κάνετε click στο πλήκτρο Αποθήκευση για να αποθηκευθούν σε αρχείο οι κωδικοί των 
εγγραφών. 

 

Μπορείτε επίσης για παράδειγμα να επιλέξετε όλες τις αποδείξεις που αφορούν: 

 ∆απάνες των θερινών διακοπών σας. 

 Εξόδους και διασκέδαση 

 ∆απάνες κίνησης (εισιτήρια, καύσιμα, διόδια) 

 

                                                 
3 Κάθε εγγραφή απόδειξης προσδιορίζεται από έναν μοναδικό κωδικό. 



Taxis Receipts  59 

Φόρτωση επιλεγμένων αποδείξεων από αρχείο 

 

 

Σας δίνεται η δυνατότητα να ξαναεπιλέξετε τις αποδείξεις που είχατε αποθηκεύσει σε αρχείο.  

 

Βήματα: 

i. Επιλέγετε το αρχείο κάνοντας click στο .  

ii. Ελέγχετε τη σύντομη περιγραφή για να βεβαιωθείτε ότι είναι το σωστ αρχείο. 

iii. Επιλέγετε μια από τις τρεις διαθέσιμες ενέργειες. 

ας επιλογής με βάση αυτές τις εγγραφές που είναι αποτυπωμένες στο αρχείο. 
Αυτό σημαίνει ότι αν έχετε ήδη επιλεγμένες αποδείξεις, αυτές θα αναιρεθούν και θα 

υ ήταν αποτυπω-

δείξεις. Αν έχετε ήδη επιλεγμένες κάποιες αποδείξεις, 
πληρώσουν αυτό το σύνολο δημιουργώντας, λογικά, ένα ευρύτερο 

 Αφαίρεση από τις ήδη επιλεγμένες αποδείξεις. Αν έχετε ήδη επιλεγμένες αποδείξεις, από αυτές 
θα αφαιρεθούν οι τυχόν κοινές που βρίσκονται στο αρχείο που φορτώνετε. Έτσι, λογικά, θα 
δημιουργηθεί ένα μικρότερο σύνολο αποδείξεων. 

ό 

iv. Κάνετε click στο πλήκτρο ΟΚ. 

 

Ενέργειες: 

Κατά το φόρτωμα του αρχείου επιλέγετε μια από τις παρακάτω ενέργειες: 

 ∆ημιουργία νέ

δημιουργηθεί ένα νέο σύνολο αποδείξεων που θα περιέχει μόνον αυτές πο
μένες στο αρχείο. 

 Προσθήκη στις ήδη επιλεγμένες απο
αυτές θα έρθουν να συμ
σύνολο αποδείξεων. 
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∆ιαγραφή επιλεγμένων εγγραφών  

 

 

Σας δίνεται η δυνατότητα να διαγράψετε τις επιλεγμένες αποδείξεις.  

Προηγείται προειδοποίηση και ζητείται επιβεβαίωση 

 

πριν ενεργοποιηθεί το σχετικό πλήκτρο για την ολοκλήρωση της ∆ιαγραφής. 

 

 



Taxis Receipts  61 

∆ιαχείριση ∆εδομένων 

Εξαγωγή ∆εδομένων 

 

Σας δίνεται η δυνατότητα να εξάγετε τα δεδομένα σας. 

 

Επιλέγετε ποια δεδομένα θέλετε να εξαχθούν: 

 Αποδείξεις 

 Α.Φ.Μ. 

 Κατηγορίες (Αγαθών / Υπηρεσιών) 

 

επιλέγετε αν θα εξαχθούν: 

 Όλες οι εγγραφές 

 Μόνον οι επιλεγμένες. 

 

καθώς επίσης και τον τύπο των αρχείων που θα δημιουργηθούν. 

 Flat αρχεία, αρχεία δηλαδή αδιαμόρφωτα τύπου txt 

 Αρχεία τύπου Excel 
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Κάνοντας click στο πλήκτρο Εξαγωγ
όνομα που θα έχουν τα αρχεία.  

ή η εφαρμογή σας ζητά να προσδιορίσετε τον κατάλογο και το 

 

 

ρχεία που δημιούργησε, ενώ σας προτείνει 
να θέλετε να ανοίξει τον κατάλογο με τα αρχεία. 
Ολοκληρώνοντας την εργασία σας ενημερώνει για τα α

 
Παρατηρείστε ότι στο όνομα που ορίσατε προσέθεσε τις αντίστοιχες ενδείξεις. Π.χ. _(Αποδείξεις) 
για το αρχείο

 

 excel στο οποίο καταχωρήθηκαν οι Αποδείξεις σας. 
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∆ημιουργία Αντιγράφου Ασφαλείας 

 

Σας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας. ∆ημιουργεί 
υο ομάδες αρχείων. Ένα πλήρες αντίγραφο όλων των αρχείων της Βάσης ∆εδομένων καθώς και 
να αντίγραφο όλων των δεδομένων σας σε μορφή Excel. 

Επιλέγετε τον κατάλογο στον οποίο θα αποθηκευθούν τα 
αντίγραφα και κάνετε click στο OK.  

Ο κατάλογος αυτός δεν μπορεί να είναι ο ίδιος με τον 
κατάλογο στον οποίο βρίσκονται τα πρωτογενή δεδομένα 
σας. 

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενημερώνεστε. 

δ
έ
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Ανοίγοντας τον κατάλογο θα βρείτε τα παρακάτω αρχεία: 

 

 

 

Προσοχή 

Να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας. 
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Επαναφορά αρχείων από Αντίγραφο Ασφαλείας 

 

 

ας δίνεται η δυνατότητα να επαναφέρετε τα αρχεία των 
εδομένων σας από ένα αντίγραφο ασφαλείας. 

 κατάλογο στον οποίο βρίσκεται το αντίγραφο 
 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενημερώνεστε. 

Σ
δ

Επιλέγετε τον
ασφαλείας σας και κάνετε click στο OK για να επαναφέρετε
τα δεδομένα. 
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Αρχειοθέτηση Έτους 

 

Σας δίνεται η δυνατότητα αρχειοθετήσετε τις αποδείξεις ενός έτους σε ορισμένο από την εφαρμογή 
τεί η τρέχουσα Βάση ∆εδομένων από 
οδείξεις μιας νέας χρονιάς. 

η ό τ ρηση των αποδείξεων μιας χρονιάς.  

διαδικασία από την τρέχουσα Βάση 
 θα χάσετε τη δυνατότητα μελλοντικής σύγκρισης των δαπανών μεταξύ 

ων ετών, ενώ φυσικά μπορείτε να ξαναχρησιμοποιήσετε τη Βάση ∆εδομένων που έχετε 
ρχειοθετήσει. 

 διαδικασία αυτή προς το παρόν δεν είναι απαραίτητη. Μπορείτε να συνεχίσετε την καταχώρηση 
στε να συνυπάρχουν οι αποδείξεις π.χ. των 

ετών 2010 και 2011. 

κατάλογο ενώ ταυτόχρονα μπορείτε να επιλέξετε να μηδενισ
τις αποδείξεις έτσι ώστε να ξεκινήσετε να καταχωρείται τις απ

Επιλέξετε αυτή τ ν εργασία, ταν ολοκληρώσετε την κα αχώ

Απομακρύνοντας τις εγγραφές ενός έτους με αυτή τη 
∆εδομένων δεν σημαίνει ότι
τ
α

Η
των αποδείξεων στην ίδια Βάση ∆εδομένων έτσι ώ

 

Αρχειοθετώντας το Έτος 2010 δημιουργείται ο κατάλογος . 
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∆ημιουργία πακέτου (zip, 7zip) 

 

∆ημιουργείτε ένα πακέτο – συμπιεσμένο αρχείο – που θα εριέχει τα δεδομένα σας ή και την π
εφαρμογή με τις βιβλιοθήκες. Προκειμένου να επιτευχθεί η δημιουργία του πακέτου θα πρέπει να 
έχετε εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας τις εφαρμογές: 

WinZip (εμπορική εφαρμογή, http://www.winzip.com) ή  

7zip (ελεύθερη και δωρεάν εφαρμογή, http://www.7-zip.org). 

Το 7zip σας δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας και είτε αρχείου μορφής 7z είτε zip. Επισημαίνεται ότι 
δημιουργώντας αρχείο τύπου 7z επιτυγχάνετε υψηλότερη συμπίεση δεδομένων  μικρότερο 
αρχείο. 
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∆ημιουργία ΝΕΑΣ Βάσης ∆εδομένων 

 

Σας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσετε μια ΝΕΑ «κενή» Βάση ∆εδομένων, σε άλλον κατάλογο 
 σας ή σε εξωτερική μονάδα, διατηρώντας του υπολογιστή

τις Κατηγορίες που έχετε ήδη δημιουργήσει. 
όμως το αρχείο των Επιχειρήσεων και 

 διαλόγου. Επιλέγετε ή δημιουργείτε τον κατάλογο μέσω του παρακάτω κουτιού

 

Τη νέα Βάση ∆εδομένων μπορείτε να ανοίξετε από την επιλογή: 

 

Κάθε Βάση ∆εδομένων που ανοίγετε προστίθεται σε λίστα, έτσι ώστε, ανά πάσα στιγμή να 
μπορείτε να την επιλέξετε. 
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Μηδενισμός ∆εδομένων 

 

Σας δίνεται η δυνατότητα να μηδενίσετε / καθαρίσετε κάποια ή όλα τα αρχεία της Βάσης 
∆εδομένων, διαγράφοντας όλες τις εγγραφές.  

Προσοχή, η διαδικασία αυτή δεν είναι αναστρέψιμη και αν δεν έχετε αντίγραφα δεν μπορείτε να 
επαναφέρετε τις εγγραφές. 

 

 

∆εν σας επιτρέπεται να μηδενίσετε τους Α.Φ.Μ. 
ή τις Κατηγορίες χωρίς να μηδενίσετε παράλ-
ληλα και τις Αποδείξεις. 

Πριν προχωρήσετε θα πρέπει να τσεκάρετε και 
την Επιβεβαίωση προκειμένου να ενεργοποι-
ηθεί το πλήκτρο Καθάρισε τους επιλεγμένους 
Πίνακες. 

Αν δεν υπάρχει λόγος, μην μηδενίζετε τις Κατη-
γορίες και τους Α.Φ.Μ. γιατί αυτά τα στοιχεία 

Επιλέγετε ποια αρχεία θέλετε να μηδενίσετε. 

μπορείτε να τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 
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Επαναταξινόμηση αρχείων 

 

Επαναδημιουργείτε τα ευρετήρια των αρχείων. Κανονικά αυτή διαδικασία δεν θα σας χρειαστεί 
ποτέ και βρίσκεται στο μενού πιο πολύ για λόγους πληρότητας. 

Αν παρ’ όλα αυτά, έχετε την εντύπωση ότι κάτι δεν πάει καλά ή πάρετε κάποιο μήνυμα λάθους που
αφορά τα ευρετήρια τότε μπορείτε να ζητήσετε να γίνει επαναταξινόμηση. 

 

 

Εναλλακτικά αυτή η ενέργεια διατίθεται και σε επίπεδο χειροκίνητης εντολής μέσω ενός παρα-
θύρου DOS ή Command prompt (CMD), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

Πληκτρολογείστε την εξής εντολή: Taxis_Receipts REINDEX 
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Συμπίεση αρχείων 

 

Οι εγγραφές που διαγράφονται εξακολουθούν να παραμένουν μέσα στη Βάση ∆εδομένων χωρίς 
να είναι ορατές σε εσάς. Αυτό δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα παρά μόνον καταλαμβάνουν 

να ανακτήσετε τον χώρο 
ου αυτές καταλάμβαναν. 

μέσω ενός παρα-
αρακάτω εικόνα. 

Πληκτρολογείστε την εξής εντολή: Taxis_Receipts PACK 

χώρο.  

Κάνοντας Συμπίεση αρχείων μπορείτε να τις απομακρύνεται οριστικά και 
π

 

Εναλλακτικά αυτή η ενέργεια διατίθεται και σε επίπεδο χειροκίνητης εντολής 
θύρου DOS ή Command prompt (CMD), όπως φαίνεται στην π
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Πληροφορίες αρχείων 

 

∆ημιουργεί αρχείο με δομικές πληροφορίες για τα αρχεία της Βάσης ∆εδομένων καθώς και για την 
εγκατεστημένη έκδοση της εφαρμογής.  

 

Εναλλακτικά αυτή η ενέργεια διατίθεται και σε επίπεδο χειροκίνητης εντολής μέσω ενός παρα-
θύρου DOS ή Command prompt (CMD), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

ληκτρολογείστε την εξής εντολή: Taxis_Receipts INFO Π
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Αναφορές 

Αναφορά σε Excel - Αναλυτική 

 
Προϋπόθεση για να δημιουργηθεί η αναφορά αυτή είναι να έχετε εγκατεστημένο το Microsoft 
Excel. Αν δεν το έχετε εγκατεστημένο τότε μπορείτε να επιλέξετε την Γρήγορη αναφορά (δείτε 
παρακάτω). 

 το σύνολο των στοιχείων (Όλες) ή με βάση μόνον τις 
πιλεγμένες εγγραφές. 

Μπορείτε να επιλέξετε τι στοιχεία θέλετε να αποτυπωθούν στο αρχείο Excel. Επίσης μπορείτε να 
επιλέξετε αν η αναφορά θα γίνει με βάση
ε

 

∆ημιουργείται ένα αρχείο Excel στο οποίο αναλύονται οι δαπάνες σας, μέχρι και σε επτά 
διαφορετικές καρτέλες (ανάλογα με τα είδη των δαπανών που έχετε).  
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Σημαντικό 

Πριν προχωρήσετε στον Υπολογισμό κατά κωδικό εντύπου Ε1 (σελ. 80) ή στη δημιουργία 
Αναφορών βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει σωστά κάθε Κατηγορία για το αν συμμετέχει στις 

 έτους στο οποίο αναφέρεστε. 

Ανοίξτε τις Κατηγορίες Αγαθών / Υπηρεσιών (σελ. 21), κάντε διπλό click στην επικεφαλίδα 
Συμμετοχή και διατρέξτε τη λίστα. Βεβαιωθείτε ότι κάθε Κατηγορία είναι σωστά ενημερωμένη. 

δαπάνες της Φορολογικής ∆ήλωσης του

 

Παρατηρείστε στην παραπάνω λίστα τις Κατηγορίες με τους κωδικούς 073 και 082. Αυτές 
καταχωρούνται μεν στο έντυπο Ε1 αλλά δεν συμμετέχουν στις ∆απάνες της φορολογικής δήλωσης 
(κωδικός 049). 

Αν κάποια κατηγορία δεν είναι σωστά ενημερωμένη προχωρήστε στη σχετική διόρθωση (σελ. 26) 
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∆είγμα αρχείου Excel στο οποίο αναλύονται οι δαπάνες.  

 

 

Από όλες τις αναφορές, που παρουσιάζονται εδώ, έχουν συνειδητά αφαιρεθεί οι Α.Φ.Μ. 

Οι ΜΗ έγκυροι Α.Φ.Μ. επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα όπως φαίνεται και στην παρακάτω 
εικόνα. 
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Ενδεικτικά παρουσιάζονται 5 σελίδες μιας πλήρους αναφοράς. 
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Αναφορά σε Excel - Γρήγορη 

 

Για να δημιουργηθεί αυτή η αναφορά δεν χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το Microsoft Excel. 

∆ημιουργούνται μέχρι και τρία αρχεία Excel ανάλογα με τα είδη των δαπανών που έχετε.  

 

Τα αρχεία αυτά έχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, αλλά σε σχέση με αυτά που προκύπτουν από 
την Αναλυτική αναφορά, είναι αδιαμόρφωτα. Εσείς φυσικά μπορείτε να τα ανοίξετε και να τα 
διαμορφώσετε όπως θέλετε. 

 

 

 

 

 

 



Taxis Receipts  80 

Υπολογισμοί 

Οι παρακάτω φόρμες υπολογισμών μπορεί να αλλάξουν από χρονιά σε χρονιά λόγω των αλλαγών 
που αποφασίζονται σε κάθε φορολογική περίοδο. Στην εφαρμογή θα παραμένουν οι φόρμες το 
πολύ των τριών τελευταίων ετών. 

Υπολογισμός κατά κωδικό εντύπου Ε1 

Εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα στην οποία εμφανίζεται η λίστα των δαπανών σας κατά κωδικό 
του εντύπου Ε1. Αν δεν έχετε καταχωρήσει σε κάθε κατηγορία εξόδου των κωδικό του εντύπου Ε1, 
η λίστα απλά θα εμφανίζεται χωρίς τους κωδικούς. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι δαπάνες που 
συμμετέχουν στη Φ.∆. αντιστοιχούν στον κωδικό 049. 

 

 

Σημαντικό 

Πριν προχωρήσετε στον Υπολογισμό κατά κωδικό εντύπου Ε1 ή στη δημιουργία Αναφορών ( . 
73) βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει σωστά κάθε Κατηγορία για το αν συμμετέχει στις δαπ νες 
της Φορολογικής ∆ήλωσης του έτους στο οποίο αναφέρεστε. 

Ανοίξτε τις Κατηγορίες Αγαθών / Υπηρεσιών (σελ. 21), κάντε διπλό click στην επικεφα ίδα 
Συμμετοχή και διατρέξτε τη λίστα. Βεβαιωθείτε ότι κάθε Κατηγορία είναι σωστά ενημερωμένη. 

σελ
ά

λ
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Παρατηρείστε στην πα
καταχωρούνται μεν στ

ραπάνω λίστα τις Κατηγορίες με τους κωδικούς 073 και 082. Αυτές 
ο έντυπο Ε1 αλλά δεν συμμετέχουν στις ∆απάνες της φορολογικής δήλωσης 

(κωδικός 049). 

 Αποδείξεων (∆απάνες 2010) 

Αν κάποια κατηγορία δεν είναι σωστά ενημερωμένη προχωρήστε στη σχετική διόρθωση (σελ. 26) 

 

Υπολογισμός Μείωσης φόρου βάσει των

Εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα την οποία μπορείτε να συμπληρώσετε με τα στοιχεία του 
εισοδήματος και δαπανών σας.  

Παράδειγμα με ελάφρυνση: 

 

 

Παράδειγμα με επιβάρυνση: 
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Παράδειγμα με μηδενική ελάφρυνση: 
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Άνοιγμα Βάσης ∆εδομένων Αποδείξεων 

Μπορείτε να ανοίξετε μια Βάση ∆εδομένων που είναι αποθηκευμένη σε άλλον κατάλογο ή άλλο 
μέσο αποθήκευσης. 

 

Κάθε Βάση ∆εδομένων που ανοίγετε προστίθεται σε λίστα, έτσι ώστε, ανά πάσα στιγμή να 
μπορείτε να την επιλέξετε. 
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Επεξεργασία 

Προτιμήσεις 

 

 

Ορίζετε τα στοιχεία που φαίνονται στην παρακάτω φόρμα. 

 

 

Α.Φ.Μ.  

Ο Α.Φ.Μ. σας μπορεί να απαιτηθεί, αν χρειαστεί να δημιουργηθούν τα σχετικά αρχεία, για την 
Ηλεκτρονική Υποβολή τους στο TaxisNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.  

Αν καταχωρήσετε τον Α.Φ.Μ. σας τότε αυτός εμφανίζεται στην επικεφαλίδα της φόρμας.  

 



Taxis Receipts  85 

Αυτόματος έλεγχος νεότερης

Προκειμένου να επιτε

 έκδοσης κατά την είσοδο στην εφαρμογή. 

υχθεί αυτό, προφανώς χρειάζεστε να έχετε πρόσβαση στο Internet. Είναι 
προτιμότερο να τον έχετε ενεργοποιημένο έτσι ώστε να ενημερώνεστε αυτόματα αν υπάρχει 

 εφαρμογής. 

Χρήση Windows Themes 

Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε η εφαρμογή να επηρεάζεται από τα Windows 
Themes. Αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα ασυμβατότητας μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα 
Themes. 

Λεπτομερής καταχώρηση ημερομηνιών 

Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε έναν από τους δυο διαθέσιμους τρόπους καταχώρησης της 
μερομηνίας της απόδειξης : 

νεότερη έκδοση της

η

 Ημέρα, Μήνα, Έτος  

 Μήνα, Έτος  

 

Καταχώρηση Αρ. Απόδειξης 

Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θα είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο το πεδίο 
καταχώρησης του Αρ. Απόδειξης. Αν έχετε αποφασίσει να μην καταχωρείτε τον Αρ.Απόδειξης 
κερδίζετε ένα Enter (!!) κατά την καταχώρηση των δαπανών. 

Επαγγελματικές ∆απάνες 

Ενημερώνετε την εφαρμογή ότι προτίθεστε να καταχωρείτε και επαγγελματικές δαπάνες. 

Φοροκάρτα 

Ενημερώνετε την εφαρμογή ότι προτίθεστε να χρησιμοποιείτε Κάρτα Αποδείξεων (Φοροκάρτα). 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι 4 φοροκάρτες τους αριθμούς των οποίων αν θέλετε μπορείτε 
να καταχωρήσετε. Αν έχετε καταχωρημένους τους Αριθμούς των καρτών τότε, κάνοντας click στο 

 μεταβαίνετε στη σχετική σελίδα της ΓΓΠΣ: 

 
Επειδή η ΓΓΠΣ απαιτεί η πρόσβαση να γίνεται μέσω του συστήματος της, γράφοντας κάποιο cookie στον 
υπολογιστή σας, για τον λόγο αυτό, η εφαρμογή ξεκινά γο πιο πριν και άλλη μια σελίδα της ΓΓΠΣ. Αν δεν 
εμφανιστεί η παραπάνω σελίδα ή εμφανιστεί κενή, επαναλάβετε τη διαδικασία ξανακάνοντας click στο

λί
 . 
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Βοήθεια 

Εγχειρίδιο της Εφαρμογής 

 

Προκειμένου να ανοίξετε το Εγχειρίδιο της εφαρμογής θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο τον 
Adobe Acrobat Reader.  

Εφ’ όσον το διαβάζετε ήδη , αυτό σημαίνει πως έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας τον 
Adobe Acrobat Reader. Αν όμως βρεθείτε σε άλλον υπολογιστή όπου δεν μπορείτε να το ανοίξετε, 
να ξέρετε πως αυτό θα είναι το πρόβλημα. 

 

Γρήγορη Βοήθεια 

Μπορείτε να πάρετε μια γρήγορη βοήθεια για επιλεγμένα θέματα. Παρακάτω βλέπετε τη βοήθεια 
για το πως αντιμετωπίζεται η συμμετοχή μιας απόδειξης στη Φορολογική ∆ήλωση. 
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Έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών. 

Κατεβάζετε επιλεγμένα έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών από το Skepsis που έχουν σχέση 
του Εισοδήματος. με τις αποδείξεις και τη Φορολογία 

 

∆ημιουργία Συντόμευσης στην Επιφάνεια Εργασίας 

 

Για τη διευκόλυνσή σας μπορείτε να δημιουργήσετε μια συντόμευση, για την γρήγορη και εύκολη 
εκκίνηση της εφαρμογής, στην επιφάνεια εργασίας. 
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Αρχεία 

Στο διαδίκτυο 

Μπορείτε να βρείτε τα απαραίτητα αρχεία στις παρακάτω διευθύνσεις στο διαδίκτυο. 

 

www.skepsis.gr/Downloads/taxis_receipts/Taxis_Receipts_Setup.exe 

Πρόγραμμα με βοηθό εγκατάστασης για τυπική εγκατάσταση της εφαρμογής σε περιβάλλον 
Windows. 

 

www.skepsis.gr/Downloads/taxis_receipts/Taxis_Receipts_Program.exe 

Η τελευταία έκδοση της εφαρμογής και οι απαραίτητες βιβλιοθήκες, για να μπορεί να εκτελεστεί η 
εφαρμογή, σε πρόγραμμα που εγκαθιστά τα αρχεία. 

 

www.skepsis.gr/Downloads/taxis_receipts/Taxis_Receipts_Program.zip 

Η τελευταία έκδοση της εφαρμογής και οι απαραίτητες βιβλιοθήκες, για να μπορεί να εκτελεστεί η 
εφαρμογή. Συμπιεσμένη μορφή αρχείου (ZIP). 

 

www.skepsis.gr/Downloads/taxis_receipts/taxis_receipts.zip 

Η τελευταία έκδοση της εφαρμογής. Το πρόγραμμα και το εγχειρίδιο. Χωρίς τις απαραίτητες 
βιβλιοθήκες. 

 

www.skepsis.gr/Downloads/taxis_receipts/Taxis_Receipts_Manual.pdf 

Η τελευταία έκδοση του εγχειριδίου. 
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Αρχεία στον κατάλογο του σκληρού δίσκου 

 

Taxis_Receipts.exe Η εφαρμογή 

 vfp9renu.dll 

vfp9r.dll 

ορεί να εκτελείται η εφαρμογή vfp9t.dll Απαραίτητες βιβλιοθήκες για να μπ

 

Taxis_Receips_Manual.pdf Το εγχειρίδιο της εφαρμογής 

 

Pics Κατάλογος με αρχεία εικόνων αποδείξεων, στα οποία επισημαί-
νεται που είναι ο αριθμός απόδειξης. 

Στον κατάλογο αυτόν μπορείτε να βάζετε σκαναρισμένες 
ημειώσει που εντοπίζεται ο 

ύοντας εκεί την εικόνα, μπορείτε ανά πάσα στιγμή, μέσω 
της εφαρμογής, να δείτε που είναι γραμμένος ο ΑΠ. 

ου είναι ο πλήρης Α.Φ.Μ (μαζί με τα 
σύνολο 9 ψηφία). Ο τύπος του αρχείου 

∆είτε για παράδειγμα που είναι ο ΑΠ στην απόδειξη το ΑΒ 
Βασιλόπουλου. 

αποδείξεις στις οποίες θα έχετε σ
αριθμός απόδειξης (ΑΠ). Υπάρχουν αποδείξεις που είναι πολύ 
δύσκολο να εντοπιστεί ο ΑΠ ανάμεσα σε πολλά ομοειδή νούμερα. 
Αποθηκε

Η ονομασία του αρχεί
μηδενικά στην αρχή – 
μπορεί να είναι jpg ή gif. 
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Τα αρχεία της Βάσης ∆εδομένων 

 

Taxis_Receipts.dbc 

Taxis_Receipts.dcx 

Α ης ∆εδομένων Taxis_Receipts.dct ρχεία της Βάσ

 
 

Πίνακες στοιχείων Α.Φ.Μ. 
AFM.dbf 

AFM.cdx

 
bf 

Categories.cdx 
Πίνακες με τις Κατηγορίες 

Categories.d

 
Receipts.cdx 

Π
Receipts.dbf 

ίνακες με τις Αποδείξεις 

 
bf 

Groups.cdx 
Π

Groups.d
ίνακες με τις Ομάδες ∆απανών 

 
GroupItems.dbf 

GroupItems.cdx 
Πίνακες με τις Υπο-Ομάδες ∆απανών 

 dbInfo.dbf Πίνακας με ρυθμίσεις και πληροφορίες 
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Εγκατάσταση της εφαρμογής 
Η εφαρμογ εύεται από πρόγραμμα εγκατάστασης. Κάνετε σύμφωνα με τις 
δηγίες, απ  με τις παρακάτω οδηγίες. 

Η εφαρμογή σταθεί είτε στον εσωτερικό σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή σε 
έναν εξωτερ isk. 

ας δίνεται η τα να επιλέξετε τάσταση, όπως συνήθως γίνεται με 
όλες τις εφα ν Windows, ή να κάνετε εγκατάσταση της εφαρμογής χειρωνακτικά. 

Ανάλογα με α της εφαρμογής έχετε στη διάθεσή σας ακολουθείστε την αντίστοιχη 
 ό φεται στις ακόλουθες

 

ή αυτή δεν συνοδ
ο λή αντιγραφή των αρχείων σε έναν κατάλογο, σύμφωνα

 μπορεί να εγκατα
ικό ή σε ένα flash d

Σ  δυνατότη  να κάνετε κανονική εγκα
ρμογές τω

 

 το ποια αρχεί
διαδικασία πως περιγρά  σελίδες. 

 

 

Προσοχή!!  -  Προειδοποίηση 

 

Πάντα να δη  ένα αντίγραφο  της εφαρμογής. μιουργείτε ασφαλείας πριν από κάθε αναβάθμιση

 

Προκειμένου να αναβαθμίσετε την εφαρμογή, απλά αντικαθιστάτε, στον σχετικό κατάλογο, την 
υφιστάμενη εφαρμογή (Taxis_Receipts.exe) με την τη νεότερη έκδοση της που θα κατεβάσετε από 
το διαδίκτυο. ∆είτε τις σχετικές οδηγίες στη σελίδα 92 ή στη σελίδα 96 
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Taxis_Receipts_Setup.exe 

Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιεί έναν βοηθό εγκατάστασης και σας καθοδηγεί. 

Αν δεν έχετε το αρχείο αυτό, τότε μπορείτε να το κατεβάσετε από το διαδίκτυο από τη διεύθυνση: 
www.skepsis.gr/Downloads/taxis_receipts/Taxis_Receipts_Setup.exe  

 

Προσοχή. Από την έκδοση 1.1.7 και μετά ο οδηγός εγκατάστασης δεν εγκαθιστά τη Βάση ∆εδομένων. Η 
Η εφαρμογή με την εκκίνηση της δημιουργεί αυτόματα τη Βάση ∆εδομένων εφ’ όσον αυτή δεν εντοπισθεί 
στον κατάλογο εκκίνησης. Έτσι, κατά την εγκατάσταση μιας νέας έκδοσης με τον βοηθό εγκατάστασης, δεν 
κινδυνεύετε πλέον να καταστρέψετε από λάθος επιλογή σας μια υφιστάμενη Βάση ∆εδομένων. 
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Taxis_Receipts_Program.exe 

Αυτό το αρχείο περιέχει σε συμπιεσμένη μορφή την εφαρμογή, το εγχειρίδιο και τις απ
βιβλιοθήκες. Αν έχετε το Taxis_Receipts_Program.exe τότε, α

αραίτητες 
πλά τρέχετε αυτό το πρόγραμμα. 

οποθετεί όλα τα απαραίτητα αρχεία, χωρίς εγκατάσταση, σε κατάλογο της επιλογής σας με μία 
κίνηση. 

Α
w

Τ

ν δεν έχετε το αρχείο αυτό, τότε μπορείτε να το κατεβάσετε από το διαδίκτυο από τη διεύθυνση: 
ww.skepsis.gr/Downloads/taxis_receipts/Taxis_Receipts_Program.exe  

 

Επιλέγετε τον κατάλογο στον οποίο θα τοποθετηθούν τα αρχεία. Προτεινόμενος είναι ο 
c:\Taxis_Receipts αλλά εσείς μπορείτε να περιηγηθείτε (Browse) και να ορίσετε έναν άλλον. 

Πατήστε το πλήκτρο Unzip για να ξεκινήσει η μεταφορά των αρχείων στον κατάλογο που επιλέξατε 
και η διαδικασία ολοκληρώνεται.  

Ο κατάλογος θα περιέχει πλέον όλα τα απαραίτητα αρχεία. Μόλις εκτελέσετε την εφαρμογή 
αυτόματα θα δημιουργηθούν τα υπόλοιπα απαραίτητα αρχεία. 
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Taxis_Receipts_Program.zip 

ένη μορφή την εφαρμογή, τo εγχειρίδιο και τις απαραίτητες 

sis.gr/Downloads/taxis_receipts/Taxis_Receipts_Program.zip

Αυτό το αρχείο περιέχει σε συμπιεσμ
βιβλιοθήκες. Με διπλό click ανοίγετε τον κατάλογο που φτιάξατε. Με διπλό click επίσης ανοίγετε 
και το αρχείο Taxis_Receipts_Program.zip.  

Αν δεν έχετε το αρχείο αυτό, τότε μπορείτε να το κατεβάσετε από το διαδίκτυο από τη διεύθυνση: 
www.skep  

ό δίσκο C: είτε στην Επιφάνεια 
εργασίας. Έστω ότι ονομάζετε αυτόν τον κατάλογο Taxis_Receipts. 

 

∆ημιουργείτε έναν κατάλογο στον υπολογιστή σας, είτε στον σκληρ

 

Κάνετε διπλό click πάνω στον κατάλογο αυτόν και τον ανοίγετε. 

Κάνετε διπλό click πάνω στο αρχείο taxis_receipts.zip, επιλέγετε όλα τα αρχεία και σέρνετε το 
ποντίκι, έχοντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο, μέσα στον κατάλογο. 

 



Taxis Receipts  95 

Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς ο κατάλογος θα περιέχει όλα τα απαραίτητα αρχεία. 
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Εγκατάσταση της πλέον πρόσφατης έκδοσης της εφαρμογής 

Κατεβάστε την πλέον πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής από την παρακάτω διεύθυνση και επανα-
λάβετε την ίδια διαδικασία μεταφέροντας τα περιεχόμενα του αρχείου zip μέσα στον κατάλογο. Το 
αρχείο zip μπορεί να περιέχει και την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου. Σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να μεταφέρετε όλα τα αρχεία που περιέχει το taxis_receipts.zip. 

www.skepsis.gr/Downloads/taxis_receipts/taxis_receipts.zip 

 

 

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε. 
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