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ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Με βάση τον νόμο 4714 άρθρο 18 τα φυσικά καθώς και νομικά πρόσωπα δικαιούνται μείωση 

προκαταβολής φόρου εισοδήματος , στην έκδοση 20.18 του PBS πλέον υπολογίζεται αυτόματα 

η μείωση αυτή και το πρόγραμμα σας παρέχει την πληροφορία για ποιους φορολογούμενους 

πρέπει να γίνει τροποποιητική δήλωση ώστε να ωφεληθούν από την μείωση  

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα εξής: 

1ο Βήμα 

Κατεβάζετε την έκδοση 20.18 PBS που μπορείτε είτε από το εικονίδιο κατεβάσματος μέσα από 

το πρόγραμμα είτε από την ιστοσελίδα της Prosvasis 

2ο Βήμα 

Μεταβείτε στην επιλογή φορολογούμενοι και ποιο συγκεκριμένα στις μαζικές εργασίες -> 

Ενημέρωση Μηνυμάτων TaxisNet (e-Κοινοποιήσεις)  

 

Στην επιλογή φορολογουμένων επιλέξτε τους φορολογούμενους που σας ενδιαφέρουν ή 

ακόμα και όλους μια και ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας είναι αμελητέος. 

3ο Βήμα 

Εφόσον ολοκληρωθεί η ανάκτηση μπορείτε να δείτε το νέο μειωμένο συντελεστή 

προκαταβολής φόρου στην σχετική στήλη του προγράμματος.  

 

https://wiki.prosvasis.com/display/WP
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4ο Βήμα 

Προκειμένου να έχετε την πληροφόρηση σε ποιους φορολογουμένους (φυσικά πρόσωπα ή 

νομικά πρόσωπα) μεταβείτε στην επιλογή Ε1 ή ΦΕΝΠ ανάλογα και ενεργοποιήστε την επιλογή 

εμφάνισης «μειωμένος συντελεστής προκαταβολής φόρου.  

 

Πλέον εμφανίζονται τα έντυπα με την μείωση της προκαταβολής του φόρου!  

5ο Βήμα 

Προκειμένου να γίνει ο νέος υπολογισμός προκαταβολής αντιγράφετε το αρχικό Ε1 ή ΦΕΝΠ και 

αλλάζετε την κατάσταση του σε τροποποιητικό.  

Για το μεν Ε1 μεταβείτε στην σελίδα λοιπά στοιχεία και επιλέξτε το πράσινο βελάκι. Πλέον το 

έντυπο ενημερώθηκε με τον νέο συντελεστή και οι υπολογισμοί ανάλογα. 
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Για το ΦΕΝΠ επιλέξτε το πράσινο βελάκι στον κωδικό 014 της πρώτης σελίδας του εντύπου.  

 


