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 Καταςτάςεισ υμφωνητικών  

 

 Α. Πλήκτρα ςτο επάνω μζροσ τησ οθόνησ 

  Υποβολι Επιλζγουμε όταν κζλουμε να υποβάλουμε οριςτικά τθ διλωςθ. 
Το ςφςτθμα ελζγχει αν ζχουν ςυμπλθρωκεί τα υποχρεωτικά πεδία και ανάλογα ειδοποιεί με ςχετικό μινυμα. 
Επίςθσ εμφανίηει τα ςτοιχεία του αντιςυμβαλλόμενου (επωνυμία και διεφκυνςθ). 

Πρ. Αποκικευςθ Επιλζγουμε προκειμζνου να αποκθκευτεί προςωρινά θ εργαςία μασ. 

Ακφρωςθ Επιλζγουμε για να ακυρϊςουμε τισ ενζργειζσ μασ. 
Επανερχόμαςτε ςτθν προθγοφμενθ οκόνθ. 

  
 Β. Πλήκτρα ςτο κάτω μζροσ τησ οθόνησ 

  
Αρχ. Σελίδα 
Πίνακα 

Με τθν επιλογι μεταφερόμαςτε ςτθν πρϊτθ ςελίδα του πίνακα. 

Προθγ. Σελίδα 
πίνακα 

Με τθν επιλογι μεταφερόμαςτε ςτθν αμζςωσ προθγοφμενθ ςελίδα του πίνακα. 

Επόμ. Σελίδα 
πίνακα 

Με τθν επιλογι μεταφερόμαςτε ςτθν αμζςωσ επόμενθ ςελίδα του πίνακα. 

Τελ. Σελίδα 
Πίνακα 

Με τθν επιλογι μεταφερόμαςτε ςτθν τελευταία ςελίδα του πίνακα. 

Τακτοποίθςθ Ολοκλθρϊνει τθν ενζργεια διαγραφισ γραμμισ του πίνακα. 

Εις. Σελίδα 
Πίνακα 

Με τθν επιλογι του ειςάγει νζα ςελίδα ςτον πίνακα. 



 

 ΟΔΗΓΙΕ ΥΜΠΛΗΡΩΗ 

www.aade.gr 

Τελευταία Ενθμζρωςθ: 23/1/2017 4:09 μμ ςελ. 2/3 Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ καταςτάςεων ςυμφωνθτικϊν 

 

Διαγρ. Σελίδα 
Πίνακα 

Με τθν επιλογι του διαγράφει ςελίδα ςτον πίνακα. 

  
 
 

Γ. υμπλήρωςη Πίνακα 

  
Α/Α Προςυμπλθρωμζνο πεδίο. 

Διαγραφι Επιλζγουμε ςτθν περίπτωςθ που επικυμοφμε να διαγράψουμε τθν εγγραφι και πατάμε το πλικτρο τακτοποίθςθ ςτο τζλοσ 
τθσ οκόνθσ. 

1ο πεδίο Αναπτφςςεται ςε δφο γραμμζσ: 

Αρικμόσ 
ςυμφωνθτικοφ 

Πλθκτρολογοφμε τον αρικμό του ςυμφωνθτικοφ εφόςον θ επιχείρθςθ ςασ αρικμεί διακριτά τισ ςυμβάςεισ τθσ. 
Προαιρετικό πεδίο. 

Ημερομθνία 
ςφνταξθσ 

Πλθκτρολογοφμε τθν θμερομθνία υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ. 
Υποχρεωτικό πεδίο. Μορφι θμερομθνίασ: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ 

2ο πεδίο Αναπτφςςεται ςε 3 γραμμζσ: 

Α.Φ.Μ. Πλθκτρολογοφμε τον Α.Φ.Μ. του αντιςυμβαλλόμενου. 
Υποχρεωτικό πεδίο.  
Εάν ο αντιςυμβαλλόμενοσ δεν ζχει Α.Φ.Μ. ςτθν Ελλάδα, δεν ςυμπλθρϊνουμε και περνάμε ςτο 3ο πεδίο 

Επωνυμία Εμφανίηεται αυτόματα μετά τθν υποβολι. 

Διεφκυνςθ Εμφανίηεται αυτόματα μετά τθν υποβολι. 

3ο πεδίο Αναπτφςςεται ςε 3 γραμμζσ: 
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Α.Φ.Μ. 
Αλλοδαποφ 

Πλθκτρολογοφμε Α.Φ.Μ. 
Το πεδίο Α.Φ.Μ. του αλλοδαποφ είναι προαιρετικό.  

Ονοματεπϊνυμο Πλθκτρολογοφμε ονοματεπϊνυμο ι επωνυμία. 
Το πεδίο ονοματεπϊνυμο είναι υποχρεωτικό. 

Χϊρα Πλθκτρολογοφμε το διεκνζσ πρόκεμα τθσ χϊρασ. 
Μζχρι 3 ψθφία. 
Το πεδίο χϊρα είναι υποχρεωτικό.  

Αντικείμενο 
ςυμφωνθτικοφ 

Επιλζγουμε αντίςτοιχα από τθ ςχετικι λίςτα. 
Υποχρεωτικό πεδίο. 

Διάρκεια 
ςυμφωνητικοφ: 

 

από Συμπλθρϊνουμε τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςυμφωνίασ. 
Υποχρεωτικό πεδίο. 

ζωσ Συμπλθρϊνουμε τθν θμερομθνία λιξθσ ιςχφοσ τθσ ςυμφωνίασ. 
Προαιρετικό πεδίο. 

Ποςά 
ςυμφωνθτικοφ 

Πλθκτρολογοφμε τθν αξία τθσ ςφμβαςθσ. 
Υποχρεωτικό πεδίο. 
Σε περίπτωςθ μθ φπαρξθσ ποςοφ ςτο ςυμφωνθτικό, βάηουμε τιμι "0" 

Λοιπζσ 
παρατθριςεισ 

Σφντομθ περιγραφι τθσ ςυμφωνίασ (διακζςιμοι 49 χαρακτιρεσ). 
Προαιρετικό πεδίο. 

 


