
Οδηγός εισαγωγής στοιχείων από ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. και Λογιστική Σουίτα 

στην εφαρμογή PBS της Prosvasis 

 

Το πρόγραμμα PBS κάνει εισαγωγή στα εξής στοιχεία :  

• Εισαγωγή σταθερών στοιχείων φορολογουμένων 

• Εισαγωγή Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ 

• Εισαγωγή βεβαιώσεων εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες   

• Εισαγωγή δεδομένων Ε3 Φορολογικού Έτους 2018   

 

 

Εισαγωγή σταθερών στοιχείων φορολογουμένων 

Βήμα 1ο – Connection String 

Με την εισαγωγή στο πρόγραμμα PBS πρέπει να δηλωθούν τα στοιχεία σύνδεσης στον SQL 

Server της εφαρμογής Unisoft φορολογικά έντυπα 

Επιλέγετε το  και κατόπιν την επιλογή Παράμετροι από το μενού όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα . 

 

Στη συνέχεια, επιλέγοντας το πράσινο βέλος στο πεδίο, το πρόγραμμα θα καταχωρήσει  το 

Connection String για τη σύνδεση. Προϋπόθεση να έχετε εγκατεστημένη την Εφαρμογή 

Φορολογικά Έντυπα της Unisoft στον ίδιο υπολογιστή. 



 

 

Βήμα 2ο – Εισαγωγή σταθερών στοιχείων  

Επιλέγετε τις Εισαγωγές  

 

 

Και στο μενού που παρουσιάζεται αλλάζετε την τιμή στο πρώτο πεδίο σε Unisoft Φ.Έντυπα 

όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα  



 

 

Επιλέγετε το πεδίο επόμενο και εμφανίζεται μια λίστα με τους φορολογούμενους που είναι 

καταχωρημένοι στο πρόγραμμα της Unisoft . Πλέον ο χρήστης μπορεί να κάνει μαζική επιλογή 

και αποεπιλογή όλων των φορολογουμενών ή ακόμα και επιλεκτική επιλογή .  

 

Το βήμα αυτό μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειάζεται  .  



Εφόσον γίνει η επιλογή αυτή ο χρήστης  επιβεβαιώνει την επιλογή του με το Enter και πλέον 

ενεργοποιείται η εκτέλεση . 

 

Εφόσον γίνει η εκτέλεση το πρόγραμμα εμφανίζει μήνυμα  ολοκλήρωσης όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα 

 

 

Πλέον έχουν δημιουργηθεί ο/οι φορολογούμενοι στο πρόγραμμα PBS με όλα τα σταθερά 

στοιχεία που μπορούν να εισαχθούν σε όλες τις καρτέλες τους , καθώς και οι κωδικοί 

εισαγωγής σε Taxis,ΙΚΑ και άλλους οργανισμούς .  

 

 

 

 

 



Εισαγωγή Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ 

Από το μενού των Εντύπων επιλέγετε το έντυπο Φ2 Περιοδική ΦΠΑ όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα 

 

Στο ευρετήριο εμφανίζονται οι καταχωρημένες περιοδικές δηλώσεις όλων των 

φορολογουμένων και με το    επιλέγετε την προσθήκη μιας νέας όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα  

 

 

Πλεόν εμφανίζεται το έντυπο της τρέχουσας περιοδικής ΦΠΑ στην οποία ο χρήστης μπορεί να 

καταχωρήσει τα ποσά που επιθυμεί ή να κάνει εισαγωγή από ήδη καταχωρημένη περιοδική 

δήλωση του προγράμματος Κεφάλαιο.  

Για να γίνει η εισαγωγή πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα :  

1ο βήμα :  Από το μεγεθυντικό φακό του πεδίου 101-Επωνυμο ή επωνυμία και από το grid που 

εμφανίζεται να επιλεγεί ο φορολογούμενος που επιθυμείτε  

2Ο βήμα : Εφόσον επιλεγεί ο φορολογούμενος από το μενού των εισαγωγών να επιλεγεί το 

στοιχείο Εισαγωγή από Unisoft όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα  



 

 

3ο Βήμα : Από το παράθυρο διαλόγου που θα εμφανιστεί να βρεθεί το αρχείο .xml που έχει 

δημιουργηθεί από το πρόγραμμα της Unisoft και περιλαμβάνει τα ποσά, το ημερολογιακό 

διάστημα και ότι άλλο χρειάζεται για να αναπαραχθεί η περιοδική δήλωση ΦΠΑ  

  



4Ο Βήμα : Εφόσον γίνει η σωστή επιλογή αρχείου το πρόγραμμα θα δημιουργήσει ένα 

αντίγραφο της περιοδικής ΦΠΑ στο πρόγραμμα PBS όπως φαίνεται από την παρακάτω εικόνα . 

Ο χρήστης επιλέγει την αποθήκευση της δήλωσης εφόσον το επιθυμεί από το σχετικό εικονίδιο 

αποθήκευσης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εισαγωγή βεβαιώσεων εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες 

 

Από το μενού των Εργασιακών επιλέγετε το έντυπο Βεβαιώσεων αποδοχών/συντάξεων όπως 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 

 

 

Πλεόν εμφανίζεται το έντυπο των βεβαιώσεων αποδοχών,αμοιβών ,εισοδημάτων και τόκων 

στην οποία ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει τα ποσά που επιθυμεί ή να κάνει εισαγωγή από 

ήδη καταχωρημένα του προγράμματος Κεφάλαιο.  

Για να γίνει η εισαγωγή πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα :  

1Ο Βήμα : Πρέπει να γίνει αλλαγή στο είδος των εισοδημάτων σε εισοδήματα από 

επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα  .  

 

 

2Ο Βήμα : Από το μεγεθυντικό φακό του πεδίου Ονοματεπώνυμο (επωνυμία) και από το grid 

που εμφανίζεται να επιλεγεί ο φορολογούμενος που επιθυμείτε  

3Ο βήμα : Εφόσον επιλεγεί ο φορολογούμενος από το μενού των εισαγωγών να επιλεγεί το 

στοιχείο Εισαγωγή από Unisoft όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα  



 

 4ο Βήμα : Από το παράθυρο διαλόγου που θα εμφανιστεί να βρεθεί το αρχείο .xml που έχει 

δημιουργηθεί από το πρόγραμμα της Unisoft και περιλαμβάνει τα ποσά, το ημερολογιακό 

διάστημα και ότι άλλο χρειάζεται για να αναπαραχθεί η βεβαίωση αποδοχών 

 

 

5Ο Βήμα : Εφόσον γίνει η σωστή επιλογή αρχείου το πρόγραμμα θα δημιουργήσει ένα 

αντίγραφο των βεβαιώσεων αποδοχών στο πρόγραμμα PBS όπως φαίνεται από την παρακάτω 

εικόνα . Ο χρήστης επιλέγει την αποθήκευση της δήλωσης εφόσον το επιθυμεί από το σχετικό 

εικονίδιο αποθήκευσης  



Εισαγωγή δεδομένων Ε3 από εφαρμογή Atlantis – Κεφάλαιο της Unisoft 

 

Η Εργασία θα είναι διαθέσιμη αφού ενεργοποιηθεί το έντυπο Ε3 του Φορολογικού έτους 

2018. 

 


