Μέσα από το

ΕΣΟΔΑ,
ΕΞΟΔΑ &
Φ.Π.Α.

Όλα μαζί

σε έναν υπο... λογιστή!

Αξιόπιστα - Απλά - Οικονομικά

ΕΣΟΔΑ,
ΕΞΟΔΑ &
Φ.Π.Α.

Μέσα από το

Υπολογίστε εύκολα και γρήγορα τα έσοδα, τα έξοδα και το Φ.Π.Α., ενημερώστε με ένα
κλικ την κατάσταση εσόδων με τα συμβόλαιά σας, εκδώστε αποδείξεις μέσω φορολογικού
μηχανισμού, συμπληρώσετε και στείλτε ηλεκτρονικά την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α., τυπώστε
ημερήσιες, μηνιαίες και τριμηνιαίες καταστάσεις, μέσα από το νέο πρόγραμμα Έσοδα-Εξοδα
& Φ.Π.Α. της B-logica.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δυνατότητα εκτύπωσης των
παραστατικών μέσω Φορολογικών
μηχανισμών.

Αυτόματα οικονομικά στατιστικά
ανα μήνα - γραφήματα.

Αυτόματη συμπλήρωση της περιοδικής
δήλωσης Φ.Π.Α. στο τέλος κάθε
τριμήνου και δυνατότητα ηλεκτρονικής
αποστολής μέσω του προγράμματος,
απευθείας στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. (εφόσον
διαθέτετε κωδικό από το ΚΕ.Π.Υ.Ο.).
Αυτόματη συμπλήρωση
των Έσοδων απο τα συμβόλαια σας.

Εύκολη καταχώρηση/εκτύπωση
των αποδείξεων που εκδίδετε
προς τους πελάτες σας (ΑΠΥ).
Καταχώρηση των εξόδων με
λίγες κινήσεις.

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
■ Εκτύπωση
■ Κίνηση

Αυτόματη δημιουργία και εκτύπωση
καταστάσεων Εσόδων-Εξόδων
■Aναλυτικά (Κίνηση ανά γραμμή)
■Συγκεντρωτική ανά ημέρα ή/και ανά
είδος κίνησης
■Μηνιαία και τριμηνιαία κατάσταση 		
εσόδων-εξόδων
■Υπολογισμός του αναλογούντα Φ.Π.Α.
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Βλέπε εκτυπώσεις.

ανα γραμμή (αναλυτική)

■ Συγκεντρωτική

ημέρας

■ Συγκεντρωτική

ημέρας ανά είδος κίνησης

■ Δήλωση

Εξαγωγή των καταστάσεων σε excel μορφή για να είναι χρήσιμες
και στον λογιστή που ενδεχόμενα
συνεργάζεστε.

Εσόδων - Εξόδων

Φ.Π.Α.

■ Γραφήματα
■ Μηνιαία

και Τριμηνιαία κατάσταση εσόδων-

εξόδων
■ Προεκτύπωση

ΑΠΥ και Μηνιαίας
Κατάστασης για θεώρηση

Τα Εσοδα-Εξοδα & Φ.Π.Α. αποτελούν μέρος του B-symbolaio Prο, την μοναδική ολοκληρωμένη λύση για τη μηχανογράφηση των Συμβολαιογραφείων. Το B-symbolaio Pro χρησιμοποιείται από το 80% (περίπου 2.650) των Συμβολαιογράφων όλης της χώρας (στοιχεία
Δεκεμβρίου 2010).
Το B-symbolaio Pro περιλαμβάνει τα παρακάτω προγράμματα:

Ευρετήριο Συμβολαίων & Συμβαλλομένων ■ Πολλαπλοί τρόποι αναζήτησης και ταξινόμησης ευρετηρίων ■ Πλήρης καταχώρηση στοιχείων Πελατών και Συμβολαίων ■ Αναλυτική κατάσταση Οικονομικών στοιχείων Συμβολαίων ■ Στατιστική Συμβολαίων ■ Εκτυπώσεις για ΤΑΣ & ΤΝ ■ Διαχείριση
Τραπεζικών - Κρατικών και Συμβολαίων αυτοκινήτων ■ Αλληλογραφία προς Δ.Ο.Υ. ■ Διαχείριση
Πλειστηριασμών ■ Δηλώσεις φόρου Γονικής Παροχής, Κληρονομιάς, Μεταβιβάσεως ■ Υποδείγματα
Συμβολαίων με αυτόματη αλλαγή καταλήξεων ■ Υπεύθυνες Δηλώσεις και Αιτήσεις

Συμπλήρωση, διαχείριση και εκτύπωση εγγράφων Κτηματολογίου. Περιλαμβάνει τα παρακάτω
έντυπα: Δήλωση Ν. 2308/1995 (Δ1), Δήλωση Ν. 2308/1995 (Δ2), Έντυπο πληρωμής παγίου
τέλους Κτηματογράφησης. Δήλωση / Εξουσιοδότηση προς γραφείο Κτηματογράφησης. Περίληψη Εγγραπτέας Πράξης. Αίτηση Διόρθωση Προδήλου Σφάλματος. Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφου.
Αίτηση Διόρθωσης Γεωμετρικών Στοιχείων.

Αυτόματη καταχώρηση αποδείξεων παροχής υπηρεσίας (ΑΠΥ) που σχετίζονται με συμβόλαια
■ Καταχώρηση όλων των αποδείξεων προς τους πελάτες σας ■ Καταχώρηση τιμολογίων προμηθευτών ■ Αυτόματη δημιουργία και εκτύπωση καταστάσεων εσόδων-εξόδων και υπολογισμός του
αντίστοιχου ΦΠΑ ■ Συμπλήρωση και ηλεκτρονική αποστολή Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α. ■ Εξαγωγή
καταστάσεων σε Excel.

Professional
Αυτόματος υπολογισμός Αντικειμενικών Αξιών για όλη την Ελλάδα και για όλα τα είδη ακινήτων
(έντυπα Ε1-Ε5, Κ1-Κ9 και Α-Α Γης) ■ Ενημερωμένοι ψηφιακοί χάρτες όλων των Δήμων της Ελλάδας (εντός Αντικειμενικού) ■ Πολλαπλές δυνατότητες τρόπων πλοήγησης και εύρεσης τετραγώνων
στους χάρτες ■ Πλήρης ενσωμάτωση χαρτών και βιβλίων τιμών του Υπουργείου ■ Ανεύρεση τιμών
και Συντελεστών Ακινήτων βάσει ενός δρόμου ή αριθμού ΟΤ ■ Αυτόματος επαναυπολογισμός αποθηκευμένων Εντύπων σε περίπτωση αλλαγής συντελεστών ■ Εκτύπωση Εντύπων σε χαρτί Α4, Α3
■ Αποθήκευση εντύπων ανά ιδιοκτήτη ■ Συμπλήρωση και εκτύπωση εντύπων Ε9 και ΦΑΠ (Φόρου
Ακίνητης Περιουσίας) ■ Εξαγωγή Εντύπων σε αρχείο PDF.

Υπολογισμός Φόρου Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Συνενώσεων, Μεταβιβάσεων, Διανομών, κλίμακες ετών 1998 έως και σήμερα.
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