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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN
ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε1 2019 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PBS

Προσοχή! Για να έχετε την νέα δυνατότητα επιλογής τραπεζικού λογαριασμού μέσα στο έντυπο Ε1
2019 θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας τουλάχιστον την έκδοση 19.4 και
μεταγενέστερη

την

οποία

έκδοση

μπορείτε

να

την

κατεβάσετε

από

εδώ

https://www.prosvasis.net/index.php?rp=/download/category/16/----.html

Ο τρόπος λειτουργίας για την καταχώρηση τραπεζικού λογαριασμού στο έντυπο Ε1 χωρίζετε με δύο τρόπους
1. Να έχουμε στα σταθερά στοιχεία του φορολογουμένου στην καρτέλα Σχέσεις-Υποκ/τα-ΧρήσειςΚΑΔ-POS-Λογαριασμοί, καταχωρημένα IBAN όπως βλέπετε στην εικόνα.

2. Να μην έχουμε στα σταθερά στοιχεία του φορολογουμένου στην καρτέλα Σχέσεις-Υποκ/ταΧρήσεις-ΚΑΔ-POS-Λογαριασμοί, καταχωρημένα IBAN.

Ας δούμε πως λειτουργεί το πρόγραμμα σε κάθε μία από τις δύο περιπτώσεις
1η Περίπτωση : Έχετε καταχωρημένα IBAN στα σταθερά στοιχεία
Όταν προσθέτετε νέο έντυπο Ε1 2019 τότε το πρόγραμμα βλέπει ότι υπάρχουν καταχωρημένα IBAN στα
σταθερά στοιχεία του φορολογουμένου και αυτόματα σας καταχωρεί στην 4η σελίδα του εντύπου στον
πίνακα 10 έναν από τους διαθέσιμους IBAN. Η επιλογή του IBAN γίνεται ως εξής:
Α) αν ένας από όλους τους IBAN έχει τσεκαρισμένη τη στήλη Προτεινόμενος τότε το πρόγραμμα μεταφέρει
τον συγκεκριμένο IBAN
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Β) αν υπάρχουν περισσότεροι από έναν IBAN που έχουν τσεκαρισμένη τη στήλη Προτεινόμενος τότε το
πρόγραμμα θα μεταφέρει τυχαία έναν από αυτούς

Γ) αν υπάρχουν IBAN που κανένας δεν έχει τσεκαρισμένοι τη στήλη Προτεινόμενος τότε το πρόγραμμα θα
μεταφέρει τυχαία έναν από αυτούς

Σ’ αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι αν ο φορολογούμενος είναι έγγαμος και έχει δημιουργήσει σχέση μέσα
στο πρόγραμμα τότε εφ’ όσον και η σύζυγος έχει στα σταθερά στοιχεία καταχωρημένα IBAN, τότε το
πρόγραμμα κατά τον ίδιο τρόπο που περιγράψαμε παραπάνω θα καταχωρήσει και τον IBAN της συζύγου.

Επίσης αν ο χρήστης το επιθυμεί μπορεί μέσα στο έντυπο Ε1 2019 στον πίνακα 10 να αναζητήσει έναν
διαφορετικό IBAN από αυτόν που το πρότεινε το πρόγραμμα. Αυτό γίνεται με το να κάνουμε αναζήτηση με
την επιλογή του φακού

Στη συνέχεια το πρόγραμμα θα εμφανίσει το παράθυρο επιλογής IBAN. Προσοχή! Σ’ αυτό το παράθυρο θα
σας εμφανίσει μόνο τα IBAN τα οποία οι τράπεζες που ανήκουν είναι συμβατές με το Ε1 του TAXIS,
δηλαδή το κάθε IBAN αντιστοιχεί σε κάποια τράπεζα (π.χ. Πειραιώς, AlphaBank, Εθνική κλπ), αν η
τράπεζα στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος IBAN δεν υπάρχει στη λίστα του Taxis (π.χ. VivaWallet) τότε
το πρόγραμμα δεν θα εμφανίσει στη λίστα τον συγκεκριμένο IBAN.
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Όπως βλέπετε και στην παραπάνω εικόνα ενώ στα σταθερά στοιχεία του φορολογουμένου έχω 3
καταχωρημένους IBAN στη λίστα επιλογής μέσα από το Ε1 2019 μου εμφανίζει τους 2 και αυτό γιατί ο ένας
από τους τρεις λογαριασμούς δεν συμβαδίζει με τις τράπεζες που υποστηρίζει το Ε1 του Taxis .

2η Περίπτωση : Δεν έχετε καταχωρημένα ΙΒΑΝ στα σταθερά στοιχεία
Όταν προσθέτουμε νέο έντυπο Ε1 2019 τότε το πρόγραμμα βλέπει ότι δεν υπάρχουν καταχωρημένα IBAN
στα σταθερά στοιχεία του φορολογουμένου και δεν μεταφέρει τίποτα.

Γενικές παρατηρήσεις ανεξάρτητα από το αν έχετε στα σταθερά στοιχεία καταχωρημένα IBAN ή όχι
Μπορεί ο χρήστης αν το επιθυμεί να πληκτρολογήσει τον IBAN μέσα στο έντυπο Ε1 2019 στον πίνακα 10. Ο
χρήστης τότε θα παρατηρήσει ότι με το που πληκτρολογήσει και το πέμπτο ψηφίο του IBAN το πρόγραμμα
θα του εμφανίσει αυτόματα και την τράπεζα που ανήκει.

Όπως βλέπετε και στην παραπάνω εικόνα έχω πληκτρολογήσει μόνο 5 ψηφία και το πρόγραμμα
αναγνωρίζει αυτόματα την τράπεζα που ανήκει.
Αυτό σημαίνει ότι πλέον ο χρήστης δεν χρειάζεται να επιλέξει από το φακό σε ποια τράπεζα ανήκει ο
λογαριασμός, πλέον αυτό γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα.
Οι μόνες διαθέσιμες επιλογές από τον φακό του πεδίου Τράπεζα είναι Α) Δεν διαθέτω λογαριασμό IBAN
και Β) Κάτοικος Εξωτερικού.

Άρα αν κάποιος χρήστης πληκτρολογήσει IBAN που δεν ανήκει σε κάποια τράπεζα που υποστηρίζει το Ε1
του Taxis τότε το πρόγραμμα δεν θα του εμφανίζει καθόλου τράπεζα στο αντίστοιχο πεδίο
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Όπως βλέπετε στην παραπάνω εικόνα έχω πληκτρολογήσει τα 5 πρώτα ψηφία και το πρόγραμμα δεν μου
εμφανίζει τράπεζα.

Σημείωση 1η
Αν κάποιος είναι έγγαμος και στον πίνακα 10 του Ε1 2019 είναι καταχωρημένα 2 iban (υπόχρεος και
σύζυγος) και ο χρήστης είτε τσεκάρει τον κωδικό Χωριστή Δήλωση συζύγων (1η σελίδα του εντύπου) είτε
κατά την ανάκτηση από το Ε1 2019 του taxis μας έρθει τσεκαρισμένος ο συγκεκριμένος κωδικός, τότε το
πρόγραμμα αυτόματα σβήνει τον iban της συζύγου.
εικόνα πριν τσεκαριστεί ο κωδικός Χωριστή Δήλωση συζύγων

εικόνα αφού τσεκαριστεί ο κωδικός Χωριστή Δήλωση συζύγων

Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι αν ο χρήστης ξε-τσεκάρει τον κωδικό Χωριστή Δήλωση συζύγων τότε το
πρόγραμμα δεν θα του επαναφέρει τον iban που είχε πριν καταχωρημένο στο έντυπο Ε1 2019 Πίνακας 10
στο πεδίο της συζύγου. Θα πρέπει ο χρήστης να πληκτρολογήσει ξανά τον iban ή να τον κάνει αναζήτηση
μέσω του φακού με τον τρόπο που αναφερθήκαμε παραπάνω.
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Σημείωση 2η
Αν ο χρήστης κάνει ανάκτηση από το Ε1 2018 του Taxis μέσω της επιλογής Εισαγωγή Δεδομένων από Ε1
(2018)-Taxis και το πρόγραμμα βρει στο E1 2018 του Taxis καταχωρημένο IBAN, τότε το πρόγραμμα
λειτουργεί ως εξής
1. Αν ο χρήστης στο έντυπο Ε1 2019 του προγράμματος έχει ήδη καταχωρημένο iban, τότε το
πρόγραμμα δεν θα του μεταφέρει το iban από το taxis.
2. Αν ο χρήστης δεν έχει ή σβήσει το iban μέσα από το έντυπο Ε1 2019 του προγράμματος, τότε το
πρόγραμμα θα του μεταφέρει μέσα στο έντυπο του προγράμματος τον iban που θα βρει στο taxis.
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