
100€Δηλώσεις

ΕΛΠ FULL

Περιουσιολόγιο

Anazitisis FULL

ΚΕΠΥΟ

PROAXIES*

PROAXIES FULL*

Περιλαμβάνει τις δηλώσεις νομικών και φυσικών προσώπων (E1, E2, E3, ΦΕΝΠ, 
Ε9 ΕΝΦΙΑ, Είσπραξη Κερδών, Ανάλωση Κεφαλαίου, Α21, ΕΦΑ κτλ)

100€

100€

100€

100€

120€

200€

Ετήσια
 ΣυνδρομήΠΡΟΪΟΝ

50€

200€

PROSVASIS BUSINESS SUITE (P.B.S.)   
   

P.B.S. Core Περιλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ έως πέντε (5) modules της Ομάδας Α

Λειτουργικές Ενότητες (modules)

On Line Mαζικές Εργασίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Έντυπα ΦΠΑ

Λοιπά Έντυπα

Πρότυπα

ΕΛΠ Basic

Anazitisis Basic

Αυτόματη ανάκτηση στοιχείων από το Τaxis και λοιπούς φορείς
του δημοσίου με μαζικές διαδικασίες, καθώς και δυνατότητα
μαζικής πληροφόρησης

Διασύνδεση με Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Taxis και λοιπούς φορείς

Διαχείριση των εντύπων ΦΠΑ (Φ2, Prorata, Φ6, Κατάσταση Φ6,
Επιστροφή ΦΠΑ, Φ4, Φ5, Αποστολή - Άφιξη Intrastat, Δήλωση αποθεμάτων 
μετάταξης κτλ)

Διαχείριση όλων των υπολοίπων εντύπων (Παρακρατούμενοι φόροι, 
Συμφωνητικά, Μισθωτήρια, Υπεραξίες, Μητρώο κτλ)

Δημιουργία προτύπων εντύπων για οποιαδήποτε φορολογική ή 
γενική χρήση που αφορά Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα (Πρακτικά ΔΣ, Έντυπα 
σύστασης εταιρείας κτλ). Δυνατότητα για αυτόματη συμπλήρωση, 
αποστολή, εκτύπωση και αρχειοθέτηση. Στο πακέτο συμπεριλαμβάνονται 
εκατοντάδες έτοιμα πρότυπα έντυπα

Περιλαμβάνει τα έντυπα χρηματοοικονομικών καταστάσεων πολύ 
μικρών επιχειρήσεων (Β5, Β6 και Προσάρτημα)

Ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών, η οποία περιλαμβάνει
κωδικοποιημένους νόμους, αποφάσεις και εγκυκλίους που αφορούν 
φορολογικά (Υπουργείο Οικονομικών, ΑΑΔΕ), εργατικά,
ασφαλιστικά και θέματα δικαστηριακής νομολογίας

50€

50€

50€

50€

50€

50€

Περιλαμβάνει όλα τα έντυπα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται
από τα ΕΛΠ, καθώς και τη δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων οικονομικών 
καταστάσεων από εξωτερικές πηγές (πχ Excel, Ascii κτλ)

Διαχείριση των εντύπων περιουσιολογίου. Περιλαμβάνει φύλλα υπολογισμού 
αντικειμενικής αξίας ακινήτων εντός και εκτός σχεδίου (Ε1-Ε5, Κ1-Κ9, ΑΑΓΗΣ), 
καθώς και τα έντυπα κτηματολογίου (Δ1, Δ2)

Ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών, η οποία περιλαμβάνει κωδικοποιημένους 
νόμους, αποφάσεις και εγκυκλίους που αφορούν  φορολογικά
(Υπουργείο Οικονομικών, ΑΑΔΕ), εργατικά, ασφαλιστικά και θέματα δικαστηριακής 
νομολογίας. Η εφαρμογή μπορεί να λειτουργήσει είτε online, είτε offline και 
συμπεριλαμβάνει επιπλέον τη δυνατότητα υποβολής μέχρι 5 φοροτεχνικών 
ερωτήσεων στην επιστημονική ομάδα της Prosvasis

Εφαρμογή για τη δημιουργία αρχείου συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών 
και Προμηθευτών. Παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης ανάκτησης αποκλίσεων 
από το Taxis, όπως επίσης και η δυνατότητα επιλεκτικού συμψηφισμού αυτών, 
όπου απαιτείται

Online εφαρμογή εύρεσης τιμής ζώνης ακινήτων με απεικόνιση γεωγραφικού χάρτη

Online εφαρμογή εύρεσης όλων των συντελεστών διαμόρφωσης αντικειμενικής 
αξίας ακινήτων και ΕΝΦΙΑ. Δυνατότητα απεικόνισης ακινήτων μέσω 
γεωγραφικού χάρτη

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά οποιουδήποτε από τα modules
 της ομάδας Β, είναι η  ύπαρξη του P.B.S. Core 

Ομάδα Α

Εργασιακά Έντυπα Διαχείριση όλων των εργασιακών εντύπων (ΙΚΑ-ΣΕΠΕ, ΦΜΥ, ΟΑΕΔ,
Βεβαιώσεις αποδοχών κτλ) 50€

Ομάδα Β

* Σε συνεργασία με τη B-logica



600€P.B.S. FULL

P.B.S. ΕΛΠ Stand Alone

P.B.S. Περιουσιολόγιο Stand Alone

P.B.S. Anazitisis FULL Stand Alone

P.B.S. Πρότυπα Stand Alone

P.B.S. ΚΕΠΥΟ Stand Alone

P.B.S. PROAXIES FULL Stand Alone*

Ολοκληρωμένο πακέτο της PBS πλατφόρμας με όλα τα modules κατηγορίας
Α & Β (εξαιρούνται τα modules Proaxies & Proaxies FULL)

Περιλαμβάνει όλα τα έντυπα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται 
από τα ΕΛΠ, καθώς και τη δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων οικονομικών 
καταστάσεων από εξωτερικές πηγές (πχ Excel, Ascii κτλ)

Διαχείριση των εντύπων περιουσιολογίου. Περιλαμβάνει φύλλα υπολογισμού 
αντικειμενικής αξίας ακινήτων εντός και εκτός σχεδίου (Ε1-Ε5, Κ1-Κ9, ΑΑΓΗΣ),
καθώς και τα έντυπα κτηματολογίου (Δ1, Δ2)

120€

120€

120€

80€

120€

* Σε συνεργασία με τη B-logica

P.B.S. PROAXIES Stand Alone*

Ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών, η οποία περιλαμβάνει κωδικοποιημένους 
νόμους, αποφάσεις και εγκυκλίους που αφορούν  φορολογικά 
(Υπουργείο Οικονομικών, ΑΑΔΕ), εργατικά, ασφαλιστικά και θέματα δικαστηριακής 
νομολογίας. Η εφαρμογή μπορεί να λειτουργήσει είτε online, είτε offline και 
συμπεριλαμβάνει επιπλέον τη δυνατότητα υποβολής μέχρι 5 φοροτεχνικών 
ερωτήσεων στην επιστημονική ομάδα της Prosvasis

Δημιουργία προτύπων εντύπων για οποιαδήποτε φορολογική ή γενική χρήση 
που αφορά Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα (Πρακτικά ΔΣ, Έντυπα σύστασης 
εταιρείας κτλ). Δυνατότητα για αυτόματη συμπλήρωση, αποστολή, εκτύπωση 
και αρχειοθέτηση. Στο πακέτο συμπεριλαμβάνονται εκατοντάδες έτοιμα 
πρότυπα έντυπα

Εφαρμογή για τη δημιουργία αρχείου συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών 
και Προμηθευτών. Παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης ανάκτησης 
αποκλίσεων από το Taxis, όπως επίσης και η δυνατότητα επιλεκτικού 
συμψηφισμού αυτών, όπου απαιτείται

Online εφαρμογή εύρεσης τιμής ζώνης ακινήτων με απεικόνιση 
γεωγραφικού χάρτη

Online εφαρμογή εύρεσης όλων των  συντελεστών διαμόρφωσης αντικειμενικής
αξίας ακινήτων και ΕΝΦΙΑ. Δυνατότητα απεικόνισης ακινήτων 
μέσω γεωγραφικού χάρτη 

Ετήσια
 Συνδρομή

Stand Alone Προϊόντα

ΠΡΟΪΟΝ
P.B.S. 

PROSVASIS BUSINESS SUITE (P.B.S.)   
   

‘Ολα τα P.B.S. Stand Alone Προϊόντα διατίθενται αυτόνομα

120€

200€

Οι αναγραφόμενες τιμές είναι σε ευρώ (€) και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α
Ο παρών τιμοκατάλογος έχει ισχύ έως 31 / 5 / 2019




