
 

 

 

 

Οδηγίες  

για την ηλεκτρονική υποβολή της Οριστικής ΦΜΥ  

καθώς και των Βεβαιώσεων Αποδοχών  έτους 2013 

 

 

Πριν την είσοδο σας στην εφαρμογή πατήστε το πλήκτρο «Live Update» ώστε να ενημερώσετε 

την εφαρμογή με το τελευταίο update 2.40.23 και στη συνέχεια διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες. 

 

 

1. Από την επιλογή «Έντυπα – Βεβαιώσεις / Δηλώσεις ΦΜΥ / Καταχώρηση Στοιχείων / 

Λοιπά Στοιχεία Οριστικής Δήλωσης ΦΜΥ», καταχωρείτε έτος 2013 και στο πεδίο 

«Ανάλυση» επιλέγετε «Ανά Δίμηνο». Στη συνέχεια καταχωρείτε έως και το Δ΄ Δίμηνο, τις 

προσωρινές δηλώσεις οι οποίες για το έτος 2013 υποβλήθηκαν ανά Δίμηνο, τέλος πατάτε F12 

για καταχώρηση. 

 

 

 

 



 

 

2. Ενώ παραμένετε στην παραπάνω επιλογή, στο πεδίο «Ανάλυση» επιλέγετε «Ανά Μήνα» και 

καταχωρείτε από τον μήνα Σεπτέμβριο έως και τον μήνα Δεκέμβριο τις προσωρινές δηλώσεις οι 

οποίες υποβλήθηκαν ανά μήνα, τέλος πατάτε F12. 

 

Σημείωση: για τις περιπτώσεις όπου σε κάποιο δίμηνο δεν έχουν αποδοθεί φόρος ή και εισφορά 

αλληλεγγύης το ποσό των ακαθαρίστων αποδοχών αυτού του διμήνου θα τα αθροίσετε με τα 

ποσά ενός διμήνου στο οποίο αποδόθηκε φόρος ή και εισφορά αλληλεγγύης. Αν για κάποιες 

εταιρίες δεν έχει αποδοθεί φόρος και εισφορά αλληλεγγύης σε κανένα Μήνα ή Δίμηνο δεν 

καταχωρείτε τίποτα στην επιλογή «Έντυπα – Βεβαιώσεις / Δηλώσεις ΦΜΥ / Καταχώριση 

Στοιχείων / Λοιπά Στοιχεία Οριστικής Δήλωσης ΦΜΥ»  

Για τις ανάγκες υποβολής  και του αρχείου των Βεβαιώσεων Αποδοχών των εργαζόμενων 

δημιουργήθηκε στην επιλογή «Δηλώσεις ΦΜΥ / Υποβολή μέσω Internet / Οριστική Δήλωση 

ΦΜΥ»  η νέα δυνατότητα «Αποστολή Βεβαιώσεων Αποδοχών», κατά συνέπεια για την 

υποβολή των αρχείων αφενός των βεβαιώσεων αποδοχών και αφετέρου της οριστικής ΦΜΥ θα 

πρέπει να εργαστείτε ως εξής: 

 

3. Από την παραπάνω επιλογή «Υποβολή μέσω Internet / Οριστική Δήλωση ΦΜΥ» αφού 

καταχωρήσετε το έτος, επιλέξετε την Κατηγορία Δηλούντος και τη Μονάδα Δίσκου, κάνετε κλικ 

στην εταιρία της οποίας θέλετε να στείλετε τα αρχεία των βεβαιώσεων και της οριστικής. 

 

4. Κάνετε κλικ στο πλήκτρο «Αποστολή Βεβαιώσεων Εργαζομένων» και τότε η εφαρμογή 

αυτόματα θα πλοηγηθεί στο site του taxis net έως το σημείο μεταφόρτωσης του αρχείο JL10.zip 

το οποίο επιλέγετε αυτόματα. 

Στη συγκεκριμένη επιλογή όπου και θα πρέπει να επιλέξετε «ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ» η ΓΓΔΕ ελέγχει 

την ορθότητα του αρχείου και εφόσον αυτό είναι αποδεκτό αποθηκεύετε αυτόματα στο 

σύστημα, σε διαφορετική περίπτωση επιλέγετε επιστροφή ώστε να διορθώσετε τυχόν λάθη και 

να ξεκινήσετε εκ νέου τη διαδικασία. 



 

 

 

 

5. Στην επόμενη εικόνα που εμφανίζεται η βεβαίωση αποδοχών έχει αποθηκευτεί προσωρινά όπου 

θα πρέπει να επιλέξετε το πλήκτρο «ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΒΟΛΏΝ»   

 

 

6. Για την οριστική υποβολή του αρχείου των βεβαιώσεων πατήστε το πλήκτρο «Οριστικοποίηση» 

και στη συνέχεια σας δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης του αποδεικτικού υποβολής. 

   

 

7. Για την υποβολή του αρχείου της Οριστικής Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7) επιλέξτε 

«Αποσύνδεση» και επιλέξτε το πλήκτρο «Αποστολή Οριστικής» ώστε να ξεκινήσετε τη 

διαδικασία αποστολής και του αρχείου της Οριστικής Δήλωσης ΦΜΥ. 

  

 

 

 


