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Για να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την νέα On-Line Μαζική Ηλεκτρονική
Υπηρεσία ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένη τουλάχιστον την έκδοση 19.12 ή
μεταγενέστερη την οποία μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ :
https://www.prosvasis.net/index.php?rp=/download/category/16/----.html

Η νέα on-line μαζική ηλεκτρονική υπηρεσία προσφέρει τις εξής δυνατότητες
1) Άντληση των Εκκαθαριστικών ΕΝ.Φ.Ι.Α.
2) Άντληση των Ειδοποιήσεων Πληρωμής Φόρου
3) Άντληση των Στοιχείων Δόσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α.
4) Πληροφόρηση της τελευταίας άντλησης από το taxis
5) Μαζική αποστολή e-mail στους φορολογούμενους
6) Πληροφόρηση πότε έγινε η τελευταία αποστολή e-mail και αν η αποστολή ήταν επιτυχής
7) Αποθηκεύει όλα τα δεδομένα στη βάση του προγράμματος
και άλλες πολλές λειτουργίες μέσω των πολλαπλών φίλτρων που υπάρχουν.

Αναλυτικά τα βήματα για την ορθή χρήση της υπηρεσίας

Βήμα 1ο : Έναρξη Υπηρεσίας ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Από το οριζόντιο μενού στο πάνω μέρος της οθόνης επιλέγουμε OnLine→ΕΝ.Φ.Ι.Α.
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Βήμα 2ο : Μαζική Ανάκτηση από Taxis
Όπως σε όλες τις online υπηρεσίες έτσι και σε αυτή μπορούμε να κάνουμε ανάκτηση είτε σε
έναν-έναν φορολογούμενο είτε μαζικά σε όλους. Με το γνωστό συνδυασμό πλήκτρων
ctrl+A επιλέγουμε όλους τους φορολογούμενους και στη συνέχεια από την αριστερή
πράσινη υδρόγειο επιλέγουμε Ανάκτηση ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Αφού ολοκληρωθεί η μαζική άντληση από το taxis, στην οθόνη σας θα εμφανιστεί ένα
πλήθος πληροφοριών, όπως Κύριος Φόρος, Συμπληρωματικός, % Έκπτωσης, Ποσό
Έκπτωσης, Ποσό οφειλής, Ταυτότητα Οφειλής.

Βήμα 3ο : Εκτύπωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Από το μένου της εκτύπωσης μπορείτε να εκτυπώσετε
1. Εκκαθαριστικό ΕΝ.ΦΙ.Α.
2. Ειδοποίηση Πληρωμής Φόρου
3. Στοιχεία Δόσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α.
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Βήμα 4ο : Μαζική Αποστολή E-Mail
Για να μπορέστε να κάνετε Μαζική Αποστολη E-Mail θα πρέπει πρώτα να έχετε
καταχωρήσει στις παραμέτρους του προγράμματος τις ανάλογες ρυθμίσεις για την
αποστολή e-mail, ανάλογα με τον πάροχο που έχει ο καθ’ ένας. Αυτό γίνεται από το μενού
P→Παράμετροι→email

Στη συνέχεια θα πρέπει να καταχωρήσετε τις παραμέτρους σύμφωνα με τη φόρμα. Τα
στοιχεία που απαιτούνται είναι: Provider (Πάροχος), E-Mail Από (καταχωρείτε τα στοιχεία
που θα βλέπει ο πελάτης στο e-mail), Όνoμα Χρήστη, Κωδικός, Εξυπηρετητής, Θύρα. Όπως
βλέπετε και στην παραπάνω εικόνα το πρόγραμμα έχει έτοιμες κάποιες ρυθμίσεις από
γνωστούς παρόχους.
1. Gmail
2. Outlook/Hotmail
3. Yahoo
4. Άλλο (αφορά παρόχους που δεν ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες)
Ανάλογα με την επιλογή που θα κάνετε από τους γνωστούς παρόχους (Gmail,
Outlook/Hotmail, Yahoo) το πρόγραμμα κάνει και την αντίστοιχη παραμετροποίηση. Για τον
παρόχο Άλλο θα πρέπει ο χρήστης να γνωρίζει τις ρυθμίσεις του παρόχου που ανήκει έτσι
ώστε να καταχωρήσει χειροκίνητα τις παραμέτρους.
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Βήμα 5ο : Έλεγχος Παραμετροποίησης
Αφού καταχωρήσετε τις παραμέτρους ανάλογα με τον πάροχο το πρόγραμμα δίνει την
δυνατότητα να κάνετε Έλεγχο μέσω Αποστολής Δοκιμαστικού E-Mail. Αυτό είναι
απαραίτητο να γίνει διότι έτσι θα γνωρίζετε άμεσα αν έχετε καταχωρήσει τις σωστές
παραμέτρους στο πρόγραμμα. Πατώντας το κουμπί Αποστολή Δοκιμαστικού E-Mail το
πρόγραμμα θα σας εμφανίσει ένα παράθυρο για να καταχωρήσετε ένα e-mail στο οποίο
θας αποσταλλεί ένα δοκιμαστικό μήνυμα. Εφ’ όσον σας έρθει αυτό το μήνυμα σημαίνει ότι
έχετε καταχωρήσει τις σωστές παραμέτρους.

Εάν κάνετε έλεγχο στο e-mail που δηλώσατε για δοκιμή θα δείτε ότι το δοκιμαστικό e-mail
έχει σταλθεί επιτυχώς.

Πλέον είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε την Μαζική Αποστολή E-Mail.
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Βήμα 6ο : Μαζική Αποστολή E-Mail
Επιλέγετε τους φορολογούμενους στους οποίους θέλετε να στείλετε e-mail και στη συνέχεια
πατάτε το κουμπί Μαζική Αποστολή E-Mail. Στην εικόνα που ακολουθεί έχει γίνει επιλεκτική
επιλογή φορολογουμένων.

Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής μπορείτε πολύ εύκολα να δείτε πότε έγινε η
τελευταία αποστολή και αν ήταν επιτυχής, μέσω των δύο στηλών που υπάρχουν στο
πρόγραμμα Ημ/νια Email και Αποστολή Email.

Αν επιθυμείτε να κάνετε αποστολή email για όλους τους φορολογούμενους αρκεί να
πατήσετε το ctrl+A για να τους επιλέξετε όλους και στη συνέχεια απλά να πατήσετε την
Μαζική Αποστολή Email
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Σημείωση :
1. Τα δεδομένα αποθηκεύονται στην βάση του προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε
να ανατρέξετε στην συγκεκριμένη υπηρεσία όποτε εσείς επιθυμείτε και να δείτε ή να
αναζητήσετε το ιστορικό των κινήσεων που εχετε κάνει.
2. Η συγκεκριμένη υπηρεσία λειτουργεί και σε παλαιότερα έτη, αρκεί να αλλάξετε το έτος
από την επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος και να ξανατρέξετε την Online Υπηρεσία.

3. Μπορείτε να δείτε την ημερομηνία και το ποσό της επόμενης δόσης μέσω των δύο
στηλών Ημ/νία Επόμενης Δόσης, Ποσό Επόμενης Δόσης.
4. Μπορείτε να δείτε Μαζικά ποιοι έχουν μηδενικό και ποιοι χρεωστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.
5. Από την πράσινη δεξιά υδρόγειο μπορείτε να συνδεθείτε απ’ ευθείας στο περιουσιολόγιο
του taxis για τον φορολογούμενο που έχετε επιλέξει.

6. Πλήθος report μέσω των φίλτρων που υπάρχουν σε όλες τις στήλες
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