
Οδηγός εξαγωγής αρχείων από ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. και Λογιστική Σουίτα 

προς εισαγωγή στην εφαρμογή PBS της Prosvasis 

 

• Παραγωγή αρχείου δεδομένων Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ από Κεφάλαιο   

• Παραγωγή αρχείου δεδομένων Ε3 και Βεβαιώσεων αμοιβών επιχειρηματικής 

δραστηριότητας από Κεφάλαιο   

• Παραγωγή αρχείου δεδομένων Ε3 από Atlantis   

 

Παραγωγή αρχείου δεδομένων Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ από Κεφάλαιο   

Για την παραγωγή του αρχείου ακολουθείτε τα εξής βήματα :  

1ο βήμα :  Είσοδος στην εταιρία Κεφαλαίου για την οποία επιθυμείτε να παραγάγετε το αρχείο 

δεδομένων περιοδικής ΦΠΑ. 

2Ο βήμα : Στην ενότητα [Λογιστική] από την επιλογή [Εκτυπώσεις/ Λογιστικές/ Έντυπα 

λογιστικής (new) ] εκτελείτε την εργασία υπολογισμού της Περιοδική δήλωσης ΦΠΑ. 

3ο Βήμα : Με την ολοκλήρωση της εργασίας εμφανίζεται η οθόνη Περιοδικής ΦΠΑ, όπου 

πιέζετε το πλήκτρο «PROSVASIS».   

 

 



4Ο Βήμα : Ανοίγει το παράθυρο αποθήκευσης του αρχείου, στο οποίο έχετε τη δυνατότητα  να 

μεταβάλετε τον κατάλογο αποθήκευσης και το όνομα του αρχείου. Πατώντας «Αποθήκευση» 

ολοκληρώνεται η διαδικασία παραγωγής του αρχείου. 

 

 

Παραγωγή αρχείου δεδομένων Ε3 και Βεβαιώσεων αμοιβών επιχειρηματικής 

δραστηριότητας από Κεφάλαιο   

Για την παραγωγή του αρχείου ακολουθείτε τα εξής βήματα :  

1ο βήμα :  Είσοδος στην εταιρία Κεφαλαίου για την οποία επιθυμείτε να παραγάγετε το αρχείο 

δεδομένων Ε3 και βεβαιώσεων αμοιβών. 

2Ο βήμα : Πηγαίνετε στην ενότητα Λογιστική  και στην επιλογή [Εκτυπώσεις/ Λογιστικές/ 

Έντυπα Prosvasis]. 

3ο Βήμα : Στο οθόνη που εμφανίζεται, πληκτρολογείται  [Ν] ή [Ο] αντίστοιχα αν επιθυμείτε στο 

αρχείο να συμπεριληφθούν τα δεδομένα αμοιβών επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και τα 

δεδομένα του εντύπου Ε3. Τέλος, επιβεβαιώνετε την εργασία. 

 



4Ο Βήμα :  Ανοίγει το παράθυρο αποθήκευσης του αρχείου, όπου έχετε τη δυνατότητα να 

μεταβάλετε τον κατάλογο αποθήκευσης και να ορίσετε το όνομα του αρχείου. Πατώντας 

«Αποθήκευση» ολοκληρώνεται η διαδικασία παραγωγής του αρχείου. 

 

 

Παραγωγή αρχείου δεδομένων Ε3 από Λογιστική Σουίτα 

Για την παραγωγή του αρχείου ακολουθείτε τα εξής βήματα :  

1ο βήμα : Πηγαίνετε στην  ενότητα Λογιστική ή  Έσοδα –Έξοδα  και στην επιλογή  [Εργασίες/  

Έντυπο Ε3/ Παραγωγή δεδομένων  Ε3  φορολογικών  εντύπων]    

2Ο βήμα : Στην πρώτη οθόνη επιλέγετε τη χρήση και τις εταιρίες για τις οποίες θα εκτελέσετε 

την εργασία. Εμφανίζονται οι εταιρίες που έχουν την ίδια κατηγορία βιβλίων με την εταιρία με 

την οποία έχετε κάνει είσοδο στην εφαρμογή. Ύστερα πιέζετε το πλήκτρο «Επόμενο». 

 



3ο Βήμα : Στην επόμενη οθόνη περιέχεται η ερώτηση «Να παραχθεί και αρχείο;». Τσεκάρετε το 

σχετικό πεδίο και αν επιθυμείτε, μπορείτε να μεταβάλετε τον κατάλογο αποθήκευσης και το 

όνομα του αρχείου. Ύστερα πιέζετε το πλήκτρο «Επόμενο». 

 

4Ο Βήμα : Στην τελευταία οθόνη κάνετε «Εκτέλεση» της εργασίας ώστε να παραχθεί το αρχείο. 

 

 


