e-Entypo
Φορολογικά Έντυπα

Ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για Λογιστικά Γραφεία. Είναι απλούστατο στη λειτουργία του και δεν απαιτεί
καμία ειδική προετοιμασία για να αρχικοποιηθεί η χρήση μιας εταιρείας με αποτέλεσμα το Λογιστικό Γραφείο να
μπορεί να κάνει άμεση εκμετάλλευση του πακέτου. Καλύπτει ένα μεγάλο εύρος εντύπων, παρέχοντας εύκολη
καταχώρισή τους ή/και αποστολή τους.
Συμπλήρωση, αποστολή φορολογικών εντύπων.
Σχεδιασμένο για Λογιστικά Γραφεία.
Απλούστατο στη χρήση.
Πλήρως παραμετροποιημένο με την εγκατάσταση.
Σύμφωνο με τις προδιαγραφές του TAXIS.
Άμεσα και αξιόπιστα αποτελέσματα.

Περιλαμβάνει:
Σύνδεση με βάση δεδομένων SQL, ACCESS.
Διατήρηση των στοιχείων ανά χρήση.
Μαζική παρακολούθηση απεριορίστων εταιρειών.
Πλήρης διαχείριση των εντύπων Ε1-Ε2-Ε3-Ν και αυτόματη
ηλεκτρονική αποστολή στο taxis.
Αυτόματη Παραλαβή των συμπληρωμένων στοιχείων των εντύπων
από το TAXIS.
ΦΠΑ Φ1, Φ2, Φ10 και αυτόματη ηλεκτρονική αποστολή στο taxis.
Ειδικό σημείωμα περαίωσης ΦΠΑ.
Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.
Vies Φ4.
Προσωρινή, Οριστική Φόρου Ε7 και φόρου απολυομένων.
Μαζική εκτύπωση εντύπων.
Καταχώρηση στοιχείων ανά χρήση με δυνατότητα ανάκλησής τους.
Απεριόριστοι χρήστες.
Αποστολή εντύπων μέσω email σε μορφή PDF.
Φωτογραφικές Εκτυπώσεις Εντύπων Α4 σε laser ή Inkjet εκτυπωτές.
Αυτόματος υπολογισμός τεκμηρίων.
Μαζική καταχώριση με κωδικό πεδίου και ποσό.

On Line ενημέρωση του χρήστη για επίκαιρα φορολογικά,
εργατικά, οικονομικά θέματα.
Backup της βάσης του προγράμματος στο ANACONDA CLOUD.

Πλεονεκτήματα:
Όλα τα έντυπα συγκεντρωμένα σε μία εφαρμογή.
Ολοκληρωμένη διαχείριση των εντύπων φορολογίας εισοδήματος Ε1,
Ε2, Ε3 και Ν (πρώην Ε5 και Φ10), καταχώριση δεδομένων ανά
χρήση ανά υπόχρεο, φωτογραφική εκτύπωση και ηλεκτρονική
αποστολή στο TAXIS.
Δυνατότητα εξαγωγής όλων των εντύπων σε pdf.
Δυνατότητα εκτύπωσης κενών Εντύπων για κάθε έντυπο.
Ηλεκτρονική αποστολή των εντύπων Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ, VIES,
Προσωρινή Φόρου, Βεβαιώσεις Αποδοχών Μισθωτών, Ελευθέρων
Επαγγελματιών, Μερισμάτων, Τόκων και Δικαιωμάτων.
Αυτόματη σύνδεση μέσα από το πρόγραμμα με τον λογαριασμό του
υπόχρεου σε ΤΑΧΙΣ, ΕΦΚΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ, καταχώριση και
αποθήκευση των κωδικών πρόσβασης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
του υπόχρεου καθώς και του λογιστή.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και είναι συμβατό με όλες τις
εκδόσεις των Windows.
Χρησιμοποιεί βάσεις δεδομένων MS SQL Server ή Access.
Αυτόματη ενημέρωση των νέων εκδόσεων του προγράμματος
μέσω internet. (Live update)
Αυτόματη αποστολή backup στον cloud server της Anaconda.
Άμεση επικοινωνία με όλες τις υπηρεσίες του taxisnet.

Ασφάλεια – Ευχρηστία – Φιλικότητα
Εύχρηστη διαχείριση των υπόχρεων, ταξινόμηση κατά
κωδικό,επωνυμία ή ΑΦΜ, διαχωρισμός ενεργών και ανενεργών
υπόχρεων, παρακολούθηση των εκκρεμών υπόχρεων ανά έντυπο.
Μαζική παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού εταιρείων και
δυνατότητα μαζικής εκτύπωσης ανά έντυπο για επιλεγμένους
υπόχρεους (Από – Εώς), ή το σύνολο των υπόχρεων.
Εύκολο άνοιγμα χρήσης ανά έτος με αυτόματη μεταφορά των
στοιχείων των υπόχρεων στην επόμενη χρήση και ενεργοποίηση της
υποχρέωσης υποβολής ανά έντυπο ανά υπόχρεο για την νέα χρήση.
Δυνατότητα διασύνδεσης με τα προγράμματα Anaconda Ergasia και
Anaconda Eyforia για αυτόματη μεταφορά των στοιχείων των
υπόχρεων από αυτά καθώς και ενημέρωση των εντύπων για όσους
υπόχρεους μεταφερθούν.
Μοντέρνο περιβάλλον εργασίας, βασισμένο σε Microsoft Net
Framework 4, φιλικό προς κάθε χρήστη, έμπειρο ή αρχάριο, γρήγορη
σύνδεση στο διαδίκτυο και διαχείριση της συμβατότητας των
ιστοσελίδων με τα σύγχρονα πρωτόκολλα επικοινωνίας TLS.
Πλήρες ενσωματωμένο manual της εφαρμογής για online βοήθεια.

Μεταφορά στοιχείων στο Ε1 από τα καταχωρημένα Ε2 και Ε3.
Μεταφορά στοιχείων στο Ε3 από καταχωρημένη Κατάσταση
Φορολογικής Αναμόρφωσης.
Εύκολη μηνιαία διαχείριση των εντύπων ΦΠΑ, VIES και
Προσωρινή Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων.
Άμεση και αυτόματη ηλεκτρονική υποβολή στο Taxisnet όλων των
παραπάνω εντύπων.

Επιπλέον:
Απλό και προσιτό περιβάλλον.
Δυνατότητα ορισμού χρωματικών συνδυασμών από τον
χρήστη.

Βασικά Χαρακτηριστικά:
Σας δίνεται η δυνατότητα να καταχωρίσετε, αποθηκεύσετε και
εκτυπώσετε όλα τα έντυπα φορολογίας εισοδήματος Ε1, Ε2, Ε3
και Ν (πρώην Ε5 ΚΑΙ Φ10).
Υπολογισμός Τεκμηρίων, εκκαθάριση φορολογικής δήλωσης και
εκτύπωση εκκαθαριστικού.
Δυνατότητα αυτόματης άντλησης στοιχείων του Ε1 από το
Taxisnet με ταυτόχρονη καταχώρηση στο έντυπο.
Υπολογισμός διαθέσιμης ανάλωσης με βάση τα καταχωρημένα Ε1
των προηγούμενων ετών.

ΑΘΗΝΑ: Μεσογείων 455 & Πατρόκλου 2, 15343 Αγ.Παρασκευή,
Τ: 2106538166 - 801 1006538, F: 2106538167, E:
info@anaconda.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: Φράγκων 26, 54625
Τ: 2310 554576, E: info@taxlive.gr
ΚΡΗΤΗ: Σφακίων 33, 73134
Τ: 28210 41144, E: info@prosodos.gr

