
Φορολογική & Μηχανογραφημένη
Λογιστική

 



Σύντομη Περιγραφή

Ανάλυση Παραστατικών και Εντύπων
Καταχώρηση Τριμήνου Ατομικής Επιχείρησης σε βιβλία Εσόδων –
Εξόδων
Καταχώρηση Τριμήνου Εταιρείας Ο.Ε. σε Βιβλία Εσόδων – Εξόδων 
Καταχώρηση Τριμήνου Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών
Ανάλυση Ερμηνεία & Εφαρμογή του Ν. 4172/13
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2021
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Μισθωτού Συνταξιούχου
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος με Τεκμήρια
Ανάλυση Ειδικών Περιπτώσεων Φορολόγησης
Περιήγηση στο Taxis Net.

Η εκμάθηση της μηχανογραφημένης λογιστικής και φορολογίας είναι
απαραίτητο εφόδιο για την αναζήτηση εργασίας τόσο σε λογιστικά
γραφεία όσο και σε λογιστήρια εταιριών. Στο μάθημα αυτό θα
πραγματοποιηθεί μια Εισαγωγή στη μηχανογραφημένη λογιστική
κάνοντας χρήση τα λογιστικά προγράμματα της Epsilon net.
Ειδικότερα οι διδάσκοντες θα διδαχτούν την extra λογιστική
διαχείριση και το Tax System. Η εφαρμογές αυτές συνδέονται
απευθείας με την Α.Α.Δ.Ε και με την Υπηρεσία Πιστοποιημένου
Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

Θα πραγματοποιείται τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εκπαίδευση.
Ειδικότερα, οι διδασκόμενοι θα διδαχθούν :

Σκοπός Προγράμματος

Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικότητες του λογιστικού κλάδου που βρίσκονται στην αγορά
εργασίας, είναι περισσότερες και εκτείνονται σε αρκετά μεγάλο και εξειδικευμένο φάσμα
εργασιών. Για κάθε ειδικότητα λογιστή (εσωτερικό λογιστή εταιρείας- ορκωτό λογιστή-
λογιστή μισθοδοσίας κ.α.) οι πιστοποιήσεις διαφέρουν και ποικίλουν ανάλογα με το
αντικείμενο ενδιαφέροντος κάθε λογιστή. Σε όλους τους λογιστές παρατηρείται το
ενδιαφέρον για πιστοποίηση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ξένης γλώσσας, σε θέματα
οικονομίας και διοίκησης καθώς επίσης και πιστοποίηση σε κάποιο λογιστικό πακέτο-
πρόγραμμα. Οι μεγάλες αλλαγές που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση στον συγκεκριμένο
κλάδο καθώς επίσης και ο υποχρεωτικός ηλεκτρονικός – μηχανογραφικός εκσυγχρονισμός
του κλάδου σε συνδιασμό με την συνεχή αλλαγή της νομοθεσίας, οδήγησε στην
αναζήτηση νέων ευκαιριών για επαγγελματική απασχόληση. 

Το πτυχίο του οικονομολόγου-λογιστή και η εμπειρία πλέον δεν είναι αρκετά από μόνα
τους, καθώς δεν δίνουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την σύγχρονη αγορά εργασίας,
βάση ερευνών «το 77% των εργοδοτών πιστεύει ότι οι δεξιότητες είναι το ίδιο σημαντικές με
το πτυχίο, και το 16% αυτών, πιστεύει ότι είναι πιο σημαντικές από το πτυχίο». Ένα
σημαντικό ενδιαφέρον των εργοδοτών δίνεται στις δεξιότητες που διαθέτει ένας λογιστής
καθώς αυτός είναι ένας τρόπος επιλογής που δίνει ιδιαίτερη σημασία στο κατά πόσο ένας
υποψήφιος εργαζόμενος έχει ασχοληθεί με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του, την
εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που θα παρέχει. Η πιστοποίηση δεξιοτήτων για
τον κάθε λογιστή βοηθάει στην ανάγκη βελτίωσης του επαγγέλματος προσφέροντας
υψηλές αποδόσεις και πλεονεκτήματα. Οι λογιστές οφείλουν να προσαρμόζονται στις νέες
τεχνολογίες και να εμβαθύνουν στην ειδικότητα τους για να αποκτούν ικανότητες οι
οποίες να εκφράζουν και να καλύπτουν τις ανάγκες που προκύπτουν. Μέσα από την
απόκτηση μιας πιστοποίησης ο λογιστής μπορεί να διαχειριστεί με οικονομικό, ευέλικτο
και ποιοτικό τρόπο όλα τα μέσα που του παρέχονται για ένα πλήρες και άρτιο
αποτέλεσμα εξοικονομώντας πάρα πολύ χρόνο. Το μάθημα αποσκοπεί στην εκπαίδευση
των αποφοίτων λυκείου/φοιτητών/ λογιστών/ οικονομολόγων στις διαδικασίες
καταχώρησης, επεξεργασίας και άντλησης λογιστικών πληροφοριών προσημειώνοντας ένα
πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον (οικονομικές υπηρεσίες).  



Μαθησιακά Αποτελέσματα

θα έχουν κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του απλογραφικού λογιστικού συστήματος με την χρήση μηχανογραφημένων προγραμμάτων λογιστικής
διαχείρισης της Epsilon net,
θα είναι σε θέση να αναπαραστήσουν και να χειριστούν μηχανογραφικά αρχικά το Οικονομικό – Εμπορικό κύκλωμα μιας επιχείρησης
Θα έχουν τα πρώτα εναύσματα ώστε  να προετοιμάσουν με την βοήθεια του μηχανογραφικού πακέτου τα απαραίτητα λογιστικά φύλλα και έντυπα.

Σε επίπεδο γνώσεων: 

Το παρόν σετ μαθημάτων καλύπτει πλήρως τις ανάγκες για ακριβή Εκκαθάριση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, διάθεση όλων των Φορολογικών
Εντύπων χρήσιμα για κάθε Λογιστή και Λογιστικό Γραφείο, αυτόματο υπολογισμό και συμπλήρωση των εντύπων καθώς και ηλεκτρονική υποβολή. Επιπλέον θα
έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορούν να εργαστούν σε λογιστικά γραφεία ή λογιστήρια εταιρειών αφού κάλλιστα θα μπορούν να
καταχωρούν τιμολόγια, να υπολογίζουν ΦΠΑ και να ετοιμάζουν δηλώσεις εισοδημάτων εταιρειών και φυσικών προσώπων.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

Σε επίπεδο ικανοτήτων:

Θα βγουν ανταγωνιστικοί στην αγορά αφού θα είναι ενημερωμένοι με τις τελευταίες νομοθεσίες και θα μπορούν να χειριστούν λογιστικά προγράμματα από την
πιο ανταγωνιστική εταιρεία πληροφορικής στην Ελλάδα.



Διδακτικές Ενότητες

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής

Εισαγωγή στην μηχανογραφημένη λογιστική
Έντυπα 
Καταχώρηση Τριμήνου Ατομικής Επιχείρησης σε βιβλία
Εσόδων - Εξόδων
Καταχώρηση Τριμήνου Εταιρείας Ο.Ε. σε Βιβλία Εσόδων -
Εξόδων
Καταχώρηση Τριμήνου Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών
Ανάλυση Ερμηνεία & Εφαρμογή του Ν. 4172/13
Φορολογικές Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Μισθωτού
Συνταξιούχου
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος με Τεκμήρια
Ειδικές περιπτώσεις στην φορολογία εισοδήματος
Ανακεφαλαίωση Άρθρων & Δηλώσεων Φορολογίας
Εισοδήματος που έχουν γίνει - Περιήγηση στο Taxis νετ.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου. 

Διάρκεια

200 ώρες 
3 μήνες

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Φορολογική & Μηχανογραφημένη Λογιστική" υλοποιείται
στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU


