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1.Παραμετροποίση 

Για να δημιουργήσετε ένα φόρο – επιβάρυνση πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία: 

Από την επιλογή «Έσοδα-Έξοδα\ Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Λογαριασμών» δημιουργείτε το 

λογαριασμό του δημοτικού φόρου. 

 

Στη συνέχεια δημιουργείτε το λογαριασμό των λιανικών πωλήσεων. 

 

Πριν αποθηκεύσετε το λογαριασμό πωλήσεων επιλέγετε το υποσέλιδο (Tab) «Φόροι-Επιβαρύνσεις» 

και πατάτε F3 ή διπλό κλικ στο πεδίο «Κωδικός Φόρου-Επιβάρυνσης», για να ανοίξει ο πίνακας 

Φόροι Επιβαρύνσεις. Συμπληρώνετε τα πεδία «Κωδικός», «Περιγραφή» και στο πεδίο 

«Ποσό/Ποσοστό» επιλέγετε «ΠΟΣΟΣΤΟ». Στο πεδίο «Ποσοστό» συμπληρώνετε «0,5» 
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(παρακράτηση φόρου) και στο πεδίο «Λογαριασμός» συμπληρώνετε το λογαριασμό του Δημοτικού 

Φόρου. Τέλος, επιλέγετε «ΝΑΙ» στο πεδίο «Εμπεριέχεται στην Αξία» και «ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ» στο πεδίο 

«Υπολογισμός στην». Αποθηκεύετε με το πλήκτρο F12 το φόρο και τον καταχωρείτε στο πεδίο 

«Κωδικός Φόρου-Επιβάρυνσης» στο υποσέλιδο «Φόροι-Επιβαρύνσεις». Mε F12 αποθηκεύετε το 

νέο λογαριασμό. 
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2. Παράδειγμα  

Η εγγραφή με φόρο-επιβάρυνση γίνεται από την επιλογή «Έσοδα-Έξοδα\Κύριες Εργασίες\ 

Καταχώριση Κινήσεων». Επιλέγετε το λογαριασμό λιανικών πωλήσεων που συμπεριλαμβάνεται 

δημοτικός φόρος και στο πεδίο «ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ» του λογαριασμού των λιανικών πωλήσεων 

πληκτρολογείτε έστω 1.000,00 ευρώ που είναι οι λιανικές πωλήσεις (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

και πατάτε Enter θα παρατηρήσετε ότι κάτω από το λογαριασμό λιανικής εμφανίζεται και ο 

λογαριασμός του δημοτικού φόρου με το ποσό που του αντιστοιχεί. 

 

Λόγω του ότι ο φόρος εμπεριέχεται στις λιανικές πωλήσεις για να απεικονίζεται το σύνολο των 

λιανικών πωλήσεων στο λογαριασμό λιανικών πωλήσεων στο βιβλίο, θα πρέπει στην επιλογή, 

«Έσοδα/ Έξοδα/ Βοηθητικές Εργασίες/ Σχεδιασμός Βιβλίου Εσόδων/ Εξόδων» να καταχωρήσετε 

στα πεδία «Σ.Εμφ» (σειρά εμφάνισης), «Τίτλ. Βιβλίου 1» και «Τίτλ. Βιβλίου 2» τα ίδια 

χαρακτηριστικά δηλαδή ίδιο τίτλο βιβλίο και ίδια σειρά εμφάνισης στο λογαριασμό του δημοτικού 

φόρου με αυτά του λογαριασμού των πωλήσεων εμπορευμάτων λιανικώς (όπως στο παράδειγμα 

της παρακάτω εικόνας).  

 

Στην εκτύπωση του βιβλίου θα εμφανίζονται οι λιανικές πωλήσεις όπως στην παρακάτω εικόνα. 
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