
 

 

Με την είσοδο στο eΔΑΠΥ, ο χρήστης επιλέγει από αριστερά τις ‘Ενέργειες’. 

Κατόπιν, εφόσον η υποβολή είναι σε ‘Κατάσταση Καταχώρησης Στοιχείων’ και ο χρήστης 

έχει ολοκληρώσει την καταχώρηση των επισκέψεων ή/και τα παραπεμπτικά, επιλέγει από 

τη στήλη των ενεργειών την ενέργεια ‘Φορολογικά Παραστατικά’ (Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1. 

  



Στην νέα οθόνη ο χρήστης καταχωρεί την ‘Ημερομηνία Έκδοσης’, τον ‘Αρ. Φορολογικού 

Παραστατικού’ και το ‘Αιτούμενο Ποσό’ και επιλέγει το κουμπί ‘Εισαγωγή’ (Εικόνα 2). 

Το ‘Αιτούμενο Ποσό’ πρέπει να είναι ίσο με το ποσό που υπολογίζεται από το σύστημα για 

την υποβολή. Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά από την Σημείωση 2. 

 

Εικόνα 2. 

 

Κατόπιν ο χρήστης επιλέγει το κουμπί ‘Αποθήκευση’ (Εικόνα 3). 

 

Εικόνα 3. 

  



Ο χρήστης πατάει ‘οκ’ στο πληροφοριακό μήνυμα που εμφανίζει η εφαρμογή (Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4. 

Η οθόνη επιστρέφει στον πίνακα των ‘Στοιχείων Υποβολών Εγκατάστασης’ και ο χρήστης 

επιλέγει την ενέργεια ‘Ολοκλήρωση Καταχώρησης’ (Εικόνα 5). 

 

Εικόνα 5. 



Στην συνέχεια ο χρήστης επιλέγει την ενέργεια ‘Έλεγχος Υποβολής’ (Εικόνα 6). 

 

Εικόνα 6. 

Και πατάει ‘οκ’ στο πληροφοριακό μήνυμα που εμφανίζει το σύστημα (Εικόνα 7).  

 

Εικόνα 7. 

  



Στην συνέχεια επιλέγει την ενέργεια ‘Ενημέρωση Προόδου Ελέγχου Υποβολής’ (Εικόνα 8). 

 

Εικόνα 8. 

Ο χρήστης επιλέγει ‘οκ’ στο πληροφοριακό μήνυμα που εμφανίζει το σύστημα (Εικόνα 9). 

 

Εικόνα 9. 

  



Εφόσον η κατάσταση είναι ‘Με δυνατότητα υποβολής’ παρουσιάζεται η ενέργεια ‘Ψηφ. 

Εικόνα Φορ. Παραστατικών’. Ο χρήστης για να εκτελέσει την ενέργεια αυτή θα πρέπει 

πρώτα να έχει ψηφιοποιήσει (σκανάρει - σαρώσει) το φορολογικό παραστατικό του και θα 

πρέπει αυτό να βρίσκεται σε μορφή .pdf στον υπολογιστή του.  

Ο χρήστης επιλέγει την ενέργεια ‘Ψηφ. Εικόνα Φορ. Παραστατικών’ (Εικόνα 10). 

 

Εικόνα 10. 

Στην νέα οθόνη επιλέγεται ο μεγεθυντικός φακός που αφορά στο καταχωρημένο τιμολόγιο 

(Εικόνα 11). 

 

Εικόνα 11. 



Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει το κουμπί ‘Αναζήτηση’ (Εικόνα 12). 

 

Εικόνα 12. 

Ανοίγει ειδικό παράθυρο μέσα από το οποίο ο χρήστης πρέπει να αναζητήσει και να 

επιλέξει το .pdf αρχείο του φορολογικού παραστατικού όπως το έχει ψηφιοποιήσει 

(σκανάρει - σαρώσει) ο χρήστης και είναι ήδη αποθηκευμένο σε μορφή .pdf στον 

υπολογιστή του (Εικόνα 13). 

 

Εικόνα 13. 

  



Η επιλογή του αρχείου επικυρώνεται πατώντας το πλήκτρο ‘Άνοιγμα’ (Εικόνα 14). 

 

Εικόνα 14. 

Αφού έχει επιλεχθεί το αρχείο, ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί ‘Φόρτωση Αρχείου’ 

(Εικόνα 15). 

 

Εικόνα 15. 

  



Ο χρήστης πατάει ‘Κλείσιμο’ στο πληροφοριακό μήνυμα που εμφανίζει η εφαρμογή (Εικόνα 

16). 

 

Εικόνα 16. 

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της φόρτωσης του αρχείου, θα ενεργοποιηθεί το κουμπί 

‘Εμφάνιση Αρχείου’ και θα εμφανιστεί η επιλογή ‘Εμφάνιση’ στην αναλυτική γραμμή του 

τιμολογίου στην στήλη αρχείο. Ο χρήστης επιλέγει ‘Επιστροφή’ (Εικόνα 17). 

 

Εικόνα 17. 

Τώρα ο χρήστης μπορεί να ολοκληρώσει την υποβολή του επιλέγοντας την αντίστοιχη 

ενέργεια ‘Υποβολή’ (Εικόνα 18). 

 

Εικόνα 18. 

  



Το σύστημα εμφανίζει οθόνη επιβεβαίωσης της ενέργειας της υποβολής και επιλέγοντας το 

‘Υποβολή & Έκδοση Αποδεικτικού’ ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική κατάθεση της Υποβολής 

(Εικόνα 19). 

 

Εικόνα 19. 

Ανοίγει η νέο παράθυρο που εμφανίζει το αποδεικτικό υποβολής (Εικόνα 20).  

 

Εικόνα 20. 

  



Σημείωση 1:  

Στην περίπτωση που ο χρήστης προσπαθήσει να επιλέξει την ενέργεια ‘Υποβολή’ πριν 

ολοκληρώσει την φόρτωση της ψηφιακής εικόνας του φορολογικού παραστατικού, το 

σύστημα θα του εμφανίσει σχετικό μήνυμα λάθους στο κάτω μέρος της οθόνης (Εικόνα 21). 

 

Εικόνα 21. 

 

  



Σημείωση 2:  

Το ποσό στο καταχωρημένο φορολογικό παραστατικό είναι απαραίτητο να ταυτίζεται με το 

ποσό που υπολογίζει το σύστημα για την υποβολή. 

Εφόσον εκτελεστεί η ενέργεια ‘Έλεγχος Υποβολής’ και ο χρήστης πατήσει πάνω στον αριθμό 

της υποβολής (Εικόνα 22) εμφανίζεται οθόνη που αναγράφει το τελικό ποσό που έχει 

υπολογίσει το σύστημα για την υποβολή (Εικόνα 23). 

Αυτό είναι το ποσό που θα χρειαστεί να καταχωρήσει ο χρήστης στο φορολογικό 

παραστατικό του.  

 

Εικόνα 22. 

 

Εικόνα 23. 

  



 

Σε περίπτωση που έχει καταχωρήσει άλλο ποσό στο ηλεκτρονικό φορολογικό παραστατικό, 

θα επιλέξει την ενέργεια ‘Επιστροφή σε Καταχώρηση Στοιχείων’ και αμέσως μετά την 

ενέργεια ‘Φορολογικά Παραστατικά’. Εκεί επιλέγεται με τον μεγεθυντικό φακό (1) το 

φορολογικό παραστατικό που θέλει να διορθώσει και αφού αλλάξει το ‘Αιτούμενο Ποσό’ 

(2) απαιτείται να επιλέξει το κουμπί ‘Μεταβολή’ (3) και τέλος του κουμπί ‘Αποθήκευση’ (4). 

Συνεχίζεται μετά κανονικά η διαδικασία για την ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής. 

 

Εικόνα 24. 

 


