Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Φορολογία Εισοδήµατος 2011 µε απλά
βήµατα

Έναρξη Λειτουργίας Εφαρµογής
Για την είσοδο στην εφαρµογή κάνουµε διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο που δηµιουργήθηκε µετά την εγκατάσταση.

Στοιχεία Υπόχρεων
Η αρχική οθόνη που βλέπει ο χρήστης είναι η καρτέλα των Υπόχρεων –Εταιρειών

(σχήµα 1)

Πατώντας το κουµπί της µεταβολής
ανοίγει η καρτέλα επεξεργασίας τ ων στοιχείων του υπόχρεου (σχήµα 2), όπου
εδώ µπορούµε να συµπληρώσουµε ή να τροποποιήσουµε :
Τα προσωπικά στοιχεία
Να συµπληρώσουµε άλλα στοιχεία (ΦΥΛΟ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, Ε – MAIL κλπ)
Για την αποθήκευση των στοιχείων πατάµε το κουµπί

(σχήµα 2)
Επιστρέφοντας στην καρτέλα των υπόχρεων και επιλέγοντας το κουµπί
ανοίγει η επόµενη βασική οθόνη της
εφαρµογής όπου εµφανίζεται το έντυπο Ε1 – ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος (σχήµα 3).

(σχήµα 3)

Επεξεργασία / Λειτουργίες Εντύπου
Για να εισάγουµε τα δικά µας στοιχεία στο Έντυπο επιλέγουµε µεταβολή ή κάνουµε διπλό κλικ πάνω στο έντυπο

(σχήµα 4)

Οι καρτέλες του Εντύπου που ανοίγει περιέχουν τις σελίδες: Σελίδα 1, Σελίδα 2, Σελίδα 3, Σελίδα 4 και Ειδικό
Ενηµερωτικό ∆ελτίο, όπου στην κάθε σελίδα υπάρχουν και οι αντίστοιχοι κωδικοί που πρέπει να συµπληρωθούν από
τον χρήστη (σχήµα 4)
Οι επιλογές που έχει το Έντυπο είναι:

Αποθήκευση : Όπου αποθηκεύονται οι τυχόν αλλαγές που έγιναν στο έντυπο
Ακύρωση : Ακύρωση αλλαγών και έξοδος από το έντυπο
Εκτύπωση : Εκτύπωση του Εντύπου

Άµεση Εισαγωγή: Λειτουργία γρήγορης καταχώρησης µε τη µέθοδο απευθείας εισαγωγής κωδικού/ποσού

Εκκαθάριση: Πατώντας την συγκεκριµένη επιλογή ανοίγει η παρακάτω φόρµα µε το αποτέλεσµα της εκκαθάρισης
(σχήµα 5)

(σχήµα 5)

Έχοντας επιλέξει την «Εκτύπωση Εκκαθαριστικού» και πατώντας Εκτύπωση ή Ctrl – P έχετε τη δυνατότητα εκτύπωσης
του αναλυτικού εκκαθαριστικού σηµειώµατος. Εναλλακτικά εφόσον έχετε επιλέξει «Εκτύπωσης ∆ήλωσης», πατώντας
Εκτύπωση ή Ctrl – P µπορείτε να εκτυπώσετε την ∆ήλωση Ε1. Με την επιλογή Επιστροφή ή µε το πλήκτρο Escape
επιστρέφεται στο Ε1.
Για την εκτύπωση του εκκαθαριστικού σηµειώµατος πατήστε το εικονίδιο µε τον εκτυπωτή όπως φαίνεται στο παρακάτω
σχήµα (σχήµα 6)

(σχήµα 6)

