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Καταχώρηση εξόδου έκδοσης  31/01/2022 ( π.χ. πάροχος ενέργειας volton ) αξίας 100€ ενέργειας πλέον 

6% φπα και 50€ τέλη που αφορούν δήμους. Η περίοδος κατανάλωσης αφορά από 15/12/2021 μέχρι 

31/01/2022 συνολικής αξίας καταβολής ποσού 156€. 

Η συνολικές ημέρες κατανάλωσης είναι 31+15 = 46 και το συνολικό ποσό δαπάνης που πρέπει να επιμερισθεί το 

υπολογίζουμε όπως απεικονίζεται στους παρακάτω πίνακες : 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 2022 2021 ΣΥΝΟΛΟ 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 31  15  46  

ΦΠΑ 6,00  0,00  6,00  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΩΝ 67,39  32,61  100,00  

ΤΑΠ - ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΩΝ 33,70  16,30  50,00  

  107,09  48,91  156,00  

    

ΧΡΗΣΗ 2022 Κ.ΑΞΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

category2_4 67,39  6,00  73,39  

category2_5 33,70  0,00  33,70  

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΗΣ 101,09  6,00  107,09  

    

ΧΡΗΣΗ 2021 Κ.ΑΞΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

category2_10 48,91  0,00  48,91  

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΗΣ 48,91  0,00  48,91  

 

Επομένως οι αξίες που πρέπει να διαβιβαστούν είναι αφενός το ΦΠΑ αξίας 6€ εντός της χρήσης 2022 και αφετέρου 

οι αξίες 101,09 που αφορούν το 2022 ως δαπάνη στον 62 λογαριασμό της λογιστικής σπασμένο σε category2_4 και 

category2_5 και το ποσό 48,91 που αφορά προηγούμενη χρήση σε μεταβατικό λογαριασμό 56 της λογιστικής και 

category2_10. 

Από την λογιστική διαχείριση επιλέγουμε από το μενού την επιλογή με το λεκτικό Λειτουργίες ΑΑΔΕ -> Παραστατικά 

Β1 Β2 καθώς ο εκδότης του λογαριασμού ενέργειας δεν είναι υπόχρεος σε διαβίβαση του παραστατικού και ως εκ 

τούτου για να ενημερώσουμε στην εταιρεία μας την δαπάνη ενέργειας πρέπει να προβούμε σε διαβίβαση 

παραστατικού 14.30    

 

Στη λίστα παραστατικών που θα εμφανιστεί επιλέγουμε το πράσινο κουμπί για δημιουργία νέου παραστατικού 
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Όπου καταχωρούμε τα στοιχεία του παραστατικού εισάγοντας ημερομηνία, αριθμό παραστατικού και πιστωτή τον 

πάροχο ενέργειας volton. 

  

Σε δύο διακριτές γραμμές εισάγουμε το ποσό δαπάνης που αφορά την χρήση 2022 διαχωρισμένο σε δαπάνη με 

φπα και χωρίς φπα και σε μία πρόσθετη διακριτή γραμμή τη δαπάνη που αφορά τη προηγούμενη χρήση όπως 

εμφανίζει ο παρακάτω πίνακας 
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Παρατηρούμε πως με την διαβίβαση λαμβάνει επιτυχώς ΜΑΡΚ ενημερώνοντας τις σωστές αξίες του Mydata 

(συνοπτικού βιβλίου) σε τρέχουσα και προηγούμενη χρήση 

<ResponseDoc xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <response> 

    <index>1</index> 

    <invoiceUid>653E202DBA24D2E9D4C973EBC2D118E5FF4E8160</invoiceUid> 

    <invoiceMark>400001878827244</invoiceMark> 

    <statusCode>Success</statusCode> 

  </response> 
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</ResponseDoc> 

  

Στη λίστα των παραστατικών και εφόσον έχει λάβει ΜΑΡΚ το παραστατικό που διαβιβάσαμε η εφαρμογή μας δίνει 

την δυνατότητα επιλέγοντας το εικονίδιο [ΕΓΓΡΑΦΗ] για αυτόματη προτεινόμενη εγγραφή στη λογιστική μας. 

 

Επιλέγουμε το εικονίδιο και το κουμπί προβολή λογιστικής εγγραφής 

 

Που θα μας προταθεί η παρακάτω εγγραφή με τις σωστές αξίες με χρήση μεταβατικών λογαριασμών για τη δαπάνη 

σε προηγούμενη χρήση που επιλέξαμε. 
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Μην ξεχάσετε για να κλείσει σωστά ο μεταβατικός πρέπει στην προηγούμενη χρήση να ενημερώσετε την λογιστική 

σας ( όχι στο my data αλλά μόνο την λογιστική διαχείριση ) την τακτοποίηση του μεταβατικού λογαριασμού όπως 

απεικονίζετε παρακάτω : 

 


