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ΝΕΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΣΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΠΛΗΡΩΜΕ  

 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΝΑΛΛΑΟΜΕΝΟΤ  

το Τποςφςτθμα Λογιςτικισ και Σαμειακισ Διαχείριςθσ ειςάγονται νζεσ λειτουργίεσ ςτισ 

θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ, οι οποίεσ περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 

Για τθν αναηιτθςθ Οφειλών ι Πλθρωμών δεν είναι αναγκαία θ προθγοφμενθ επιλογι 

κάποιου ςυναλλαςςόμενου ι θ διλωςθ ότι γίνεται αναηιτθςθ προςωπικών οφειλών.  

Η αρχικι οκόνθ τθσ αναηιτθςθσ «Οφειλών ι Πλθρωμών» περιλαμβάνει μόνο τισ επιλογζσ 

«Οφειλζσ» και «Πλθρωμζσ» (εικόνα 1) και όχι τισ επιλογζσ «Επιλογι υναλλαςςόμενου με 

εξουςιοδότθςθ» και «Επιλογι υναλλαςςόμενου (Με ΕΔΕ Ειςαγωγισ Άνευ τατιςτικισ) », 

όπωσ εμφανιηόταν ςτθν προθγοφμενθ λειτουργικότθτα. 

 
Εικόνα 1: Αρχική οθόνη 

Ο ςυναλλαςςόμενοσ επιλζγοντασ «Οφειλζσ» ειςζρχεται  ςτθν οκόνθ «Παρακολοφκθςθ 

Οφειλών» (εικόνα 2), όπου εμφανίηονται τα γνωςτά κριτιρια αναηιτθςθσ (ενότθτα 

«Φίλτρα») και τα οποία ζχουν τθν ίδια λειτουργικότθτα.  

Επιπλζον όμωσ, υπάρχει και θ ενότθτα «τοιχεία ςυναλλαςςομζνου», όπου εμφανίηονται  

οι επιλογζσ που αφαιρζκθκαν από τθν Αρχικι οκόνθ. Οι επιλογζσ αυτζσ λειτουργοφν πλζον 

εντόσ των «Οφειλών», αλλά με τον γνωςτό τρόπο.  

Επιςθμαίνεται  ότι, όταν κάποιοσ χριςτθσ ειςζλκει ςε αυτι τθν οκόνθ και δεν επιλζξει 

κάποιον ςυγκεκριμζνο ςυναλλαςςόμενο, μπορεί να δει και να διαχειριςτεί όλεσ τισ 

υποβολζσ που ζχει κάνει ο ίδιοσ, ανεξάρτθτα από τον πελάτθ για τον οποίο τισ ζχει 

υποβάλει. ε περίπτωςθ λοιπόν που επικυμεί να δθμιουργιςει ταυτότθτεσ πλθρωμισ για 

διαφορετικοφσ πελάτεσ του, δεν κα απαιτείται να επιςτρζφει ςτθν αρχικι οκόνθ για να 

αλλάξει ςυναλλαςςόμενο και να επανζλκει ςτισ «Οφειλζσ».  

Επίςθσ, εάν ο χριςτθσ ζχει επιλζξει ζναν ςυγκεκριμζνο ςυναλλαςςόμενο, μπορεί να 

αναιρζςει τθν επιλογι του με το πλικτρο «Αποεπιλογι». 
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Εικόνα 2: Οθόνη "Παρακολοφθηση Οφειλών". 

 

Με τθν ίδια ωσ άνω περιγραφόμενθ λογικι λειτουργεί και θ οκόνθ «Πλθρωμζσ» (εικόνα 3). 

 

Εικόνα 3: Οθόνη " Παρακολοφθηση Πληρωμών ". 

 

ΟΘΟΝΗ ΟΦΕΙΛΩΝ: «ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΛΩΝ» & «ΒΕΒΑΙΩΗ ΠΛΗΡΩΜΗ» 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΛΩΝ: τθν οκόνθ των οφειλών, όταν μετά από τθν ειςαγωγι κριτθρίων ζχει 

εμφανιςτεί ςτθν ενότθτα «Αποτελζςματα» ζνα πλικοσ εντολών πλθρωμισ, ο χριςτθσ 

μπορεί, είτε να επιλζξει με μία κίνθςθ όλεσ τισ προσ πλθρωμι εντολζσ επιλζγοντασ το 

πλικτρο «Επιλογι όλων» (εικόνα 4, επιςιμανςθ 1), είτε να επιλζξει μία-μία τισ ςχετικζσ 

«Επιλογζσ (κουτάκια)» τθσ ςτιλθσ «Επιλογι» για τισ ςυγκεκριμζνεσ εντολζσ πλθρωμισ που 

επικυμεί να επιλζξει. 
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ΒΕΒΑΙΩΗ ΠΛΗΡΩΜΗ: τθν οκόνθ των οφειλών, όταν, μετά από τθν ειςαγωγι 

κριτθρίων, ζχει εμφανιςτεί ςτθν ενότθτα «Αποτελζςματα» ζνα πλικοσ εντολών πλθρωμισ, 

παρζχεται θ δυνατότθτα τθσ εκτφπωςθσ «Βεβαίωςθ πλθρωμισ» (εικόνα 4, επιςιμανςθ 2).  

Η εκτφπωςθ αυτι περιλαμβάνει τισ πλθρωμζνεσ εντολζσ με λεπτομζρειεσ, όπωσ τον αρικμό 

του παραςτατικοφ που αφορά, τα ςτοιχεία των εμπλεκόμενων ςυναλλαςςόμενων, τουσ 

κωδικοφσ μθχανογράφθςθσ, ςτουσ οποίουσ ζγινε είςπραξθ, και αναλυτικά τα ποςά τθσ 

είςπραξθσ ανά κωδικό μθχανογράφθςθσ ι ςυγκεντρωτικά ςτο τζλοσ (ανάλογα αν ζχει 

επιλεγεί «Αναλυτικά» ι «υγκεντρωτικά»), κακώσ και το ςυνολικό ποςό. 

 

 

Εικόνα 4: Οθόνη " Παρακολοφθηση Οφειλών " -  Νζες λειτουργικότητες. 
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ΑΛΛΑΓΕ ΣΟ ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΟ ΕΙΠΡΑΞΗ 

 Σο αποδεικτικό είςπραξθσ των θλεκτρονικών πλθρωμών αλλάηει μορφι και γίνεται 

όμοιο με εκείνο των φυςικών πλθρωμών, ενώ κα εμφανίηονται, εκτόσ των ςτοιχείων 

του Παραλιπτθ και εκείνων του Εκτελωνιςτι / Αντιπροςώπου, ςε ξεχωριςτι κζςθ με 

τίτλο «ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ», εφ’ όςον είναι αυτόσ που πραγματοποίθςε τθν πλθρωμι. 

 

 Σόςο ςτο αποδεικτικό είςπραξθσ των θλεκτρονικών πλθρωμών, όςο και ς΄εκείνο των 

φυςικών, κα αναγράφεται ςτθ κζςθ «ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ/ΠΛΗΡΩΣΗ», ςε επόμενο πεδίο 

από το πεδίο «Αρικμόσ», ο «Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρώου (ΑΦΜ)» του προςώπου 

(ειςαγωγζα) που ζχει λθφκεί ςτθ χώρα μασ και το περιεχόμενο του πεδίου κα αντλείται 

από τθν κζςθ 44-1 «Πιςτοποιθτικά Ζγγραφα» του τελωνειακοφ παραςτατικοφ ΕΔΕ, εφ’ 

όςον ζχει ςυμπλθρωκεί ςε αυτι τθ κζςθ ζνασ από τουσ κωδικοφσ 1720, 1718, 1719, 

Τ040 ι Τ042.  

 


