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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Στην τήρηση βιβλίων απλογραφικού συστήματος (β’ κατηγορίας) 

σύμφωνα με τα ΕΛΠ του Ν.4308/2014 

 

 
Η προτεινόμενη ενότητα μαθημάτων στοχεύει να εισάγει έναν «αρχάριο» ιδιώτη ή εργαζόμενο στην 

επιστήμη της λογιστικής, προκειμένου να είναι σε θέση να παρακολουθεί λογιστικά και φοροτεχνικά 

επιτηδευματίες που ανήκουν στη β’ κατηγορία βιβλίων, όπως ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσίας και εμπορίου, ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, οι οποίοι 

δεν απασχολούν προσωπικό.  

Η ύλη καλύπτει όλο το φάσμα των λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων που έχουν οι εν 

λόγω επαγγελματίες και απευθύνεται σε ιδιώτες και εργαζόμενους ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας 

στον κλάδο της λογιστικής ή βάθους γνώσεων. 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1Ο 

 Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου: έννοια και κατηγορίες εταιριών, επωνυμία και 
διακριτικός τίτλος, νομική ευθύνη εταίρων ανά περίπτωση.  
 Εισαγωγή στον ΚΦΑΣ: κατηγοριοποίηση οντοτήτων, είδη τήρησης βιβλίων, είδη 
και χαρακτηριστικά παραστατικών: τιμολόγια, δελτία αποστολής, αποδείξεις λιανικής, 
δαπανών και αυτοπαράδοσης, χρόνος ενημέρωσης και έκδοσης αυτών.  
 

 Συζήτηση πραγματικών υποθέσεων παραβάσεων των διατάξεων και λογιστικός 

χειρισμός – αντιμετώπιση 

1 ώρα 

2ο 

 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ βιβλίου εσόδων εξόδων: Ενημέρωση βιβλίων με εγγραφές, 
έλεγχος και κλείσιμο τριμήνων. 
 Βιβλίο Απογράφων: Πρακτικό παράδειγμα τήρησης.  
 

 Πρακτική τήρηση δύο επιχειρήσεων: μιας εμπορίου και μιας παροχής υπηρεσιών, 

σύγκριση και διαφορές 

6 ώρες 

3ο 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ (έντυπο Φ2):  
 

 Πράξεις υποκείμενες σε ΦΠΑ,  
 Απαλλασσόμενοι και εξαιρούμενοι του φπα,  
 Εισαγωγές-εξαγωγές αγαθών, ενδοκοινοτικές συναλλαγές,  
 Αυτοπαραδόσεις, έκπτωση pro-rata, δώρα – δείγματα,  
 Συμπλήρωση ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών (έντυπα Φ4 
και Φ5), Intrastat  
 

 Πρακτική συμπλήρωση εντύπων Φ2-Φ4-Φ5 με πραγματικά παραδείγματα 

3 ώρες 

4ο  

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ 
  

 Μισθωτών Υπηρεσιών: τι είναι, ποιους περιλαμβάνει, πότε υποβάλλεται, πως 
υπολογίζεται. Συμπλήρωση προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ.  
 Αμοιβών επιχειρηματικής δραστηριότητας: έννοια, σε ποιους αναφέρεται, 
χρόνος και τρόπος υποβολής. Συμπλήρωση προσωρινής δήλωσης παρακρατούμενων 
φόρων από αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας.  
 

1 ώρα 

5ο  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  
 

κλείσιμο έτους, έλεγχος ορθότητας λογιστικών κινήσεων, συμπλήρωση εντύπου Ε3 για 
ατομικές, ελεύθερους επαγγελματίες, ΟΕ-ΕΕ, και εντύπου Ν για εταιρίες ΟΕ-ΕΕ. 

3 ώρες 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 14 ώρες 
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Πληροφορίες: 

 

 Η παραπάνω ύλη μπορεί να διδαχθεί σε συναντήσεις των 2 ή 3 ωρών, κατόπιν 

συνεννόησης. Προτείνεται μια συνάντηση κάθε εβδομάδα για πιο αποδοτική κάλυψη της ύλης. 

 

 Οι συναντήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν δια ζώσης ενδοεπιχειρησιακά είτε μέσω 

skype. 

 

 Παρέχεται έντυπο υλικό πλήρως ενημερωμένο με τις ισχύουσες διατάξεις, ενώ 

χρησιμοποιούνται πραγματικά έντυπα εφορίας για περισσότερη εξοικείωση.  

 

 Στη διδακτέα ύλη παραδίδονται επιπλέον εφαρμογές πραγματικών επιχειρήσεων για 

περαιτέρω εξοικείωση και εξάσκηση σε προσωπικό χρόνο.  

 

 Η προτεινόμενη ύλη προσαρμόζεται: υπάρχει δυνατότητα για παράταση επιπλέον 

μαθημάτων, εφόσον αυτό ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους ή περαιτέρω τροποποίηση της ύλης, 

με εμπλουτισμό λογιστικών και φοροτεχνικών θεμάτων ή μείωσης του περιγράμματος αυτής, 

εφόσον υπάρχουν ενότητες που είναι ήδη γνωστές. 

 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, είμαι στη διάθεσή σας! 

Σωτηρία Ελευθερίου 

 

  


