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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ: Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστήμων 

ΤΜΗΜΑ: Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΟΜΕΑΣ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Λογιστική 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 51-ΕΥ3-ΔΕ5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Φορολογική Λογιστική 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Επιλογής  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 2 (Θεωρία) 5 

Ασκήσεις Πράξεις 1  

ΤΥΠΟΣ  

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 
Ειδικής Υποδομής/Επιλογής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS: 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL): 

UNIWA Open eClass | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η Φορολογική Λογιστική είναι πολύ αξιόλογο μάθημα, το οποίο εμπεριέχει σημαντικές γνώσεις και εφαρμογές. 
Σκοπός του μαθήματος και το επιδιωκόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα για τους φοιτητές είναι να παρουσιάσει τις 
διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας και των επιπτώσεων της στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων. 
Ειδικότερα το μάθημα αυτό παρουσιάζει αναλυτικά τις φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και δίνει 
λογιστικές λύσεις στα καθημερινά προβλήματα που δημιουργούνται στα λογιστήρια των επιχειρήσεων, λόγω της 
ιδιομορφίας της φορολογικής νομοθεσίας. Έμφαση δίδεται σε θέματα φορολογίας και Φόρο Προστιθέμενης 
Αξίας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

 

▪ Κατανοήσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων όσον αφορά την τήρηση λογιστικών βιβλίων 
και την έκδοση παραστατικών. 

▪ Γνωρίζουν τους λογαριασμούς των φόρων στα πλαίσια του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. 
▪ Προσδιορίζουν το φορολογητέο εισόδημα σε διαφορές μορφές επιχειρήσεων. 

 

Οι φοιτητές θα αποκτήσουν εξειδικευμένη επιστημονική γνώση την οποία θα μπορούν να εφαρμόσουν με 
επιτυχία κατά την διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Είναι απαραίτητο μάθημα για τον απόφοιτο, 
ο οποίος θα βγει στην αγορά εργασίας και θα ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο. 

 

https://eclass.uniwa.gr/courses/BA264/
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να μπορέσει ο πτυχιούχος να αποκτήσει τις παρακάτω γενικές ικανότητες: 

 

▪ Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  

▪ Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. 
▪ Εμβάθυνση σε τεχνολογικές εφαρμογές. 
▪ Επίλυση προβλημάτων. 
▪ Λήψη αποφάσεων.  
▪ Ομαδική εργασία. 
▪ Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. 
▪ Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας. 

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση βασικών θεμάτων Φορολογικής Λογιστικής. Το μάθημα συνδυάζει 
γνώσεις, τεχνικές, εργαλεία και μεθοδολογία τα οποία θα βοηθήσουν  τους υπαλλήλους αλλά και τη διοίκηση, με 
μοναδικό σκοπό την επιτυχημένη κατανομή της ευθύνης, την αξιολόγηση της απόδοσης και τη λήψη 
αποφάσεων.   

 

1. Παρακάτω  παρουσιάζεται  το περίγραμμα του μαθήματος και βασικές θεματικές ενότητες διδασκαλίας: 

2. Ελληνικά Λογιστικά και Φορολογικά Πρότυπα 

3. Εισαγωγικοί όροι των Λογιστικών Αρχείων (Βιβλίων και Στοιχείων). Έννοια απαλλαγών, εφαρμογή. 

4. Έννοια και μέγεθος οντοτήτων. Κατηγορίες βιβλίων φορολογικών. 

5. Λογιστικό Σύστημα. 

6. Βιβλία Απλογραφικά (Εσόδων, Εξόδων) με χειρισμό του Φ.Π.Α. ανά τρίμηνο. 

7. Βιβλία Διπλογραφικά (Ημερολόγιο, Καθολικό κ.ά.) με χειρισμό του Φ.Π.Α. ανά μήνα. 

8. Βασικά λογιστικά αρχεία σε λογιστική και φορολογική βάση. 

9. Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων. 

10. Δελτία αποστολής και τιμολόγια - Αυθεντικότητα τιμολογίου. 

11. Αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών. 

12. Φορολογικοί μηχανισμοί, 

13. Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος 

14. Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων. 

 

H συνολική ύλη του μαθήματος θα ολοκληρωθεί περίπου σε 13 εβδομάδες με 3 ώρες την εβδομάδα.  

Τα περισσότερα από τα κεφάλαια θα καλύπτονται από παραδείγματα, εφαρμογές και ερμηνευτικά σχόλια. Θα 
γίνεται παρουσίαση διαφόρων case studies τα οποία συναντάμε καθημερινά, όπως επίσης και πρακτική 
εκπαίδευση.  

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Ο τρόπος παράδοσης μαθήματος θα γίνετε με: 

 

1) Διδασκαλία στην τάξη υπό μορφή διαλέξεων. 

2) Ασκήσεις πράξης, επίλυση προβλημάτων και ασκήσεων,  
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε στη Διδασκαλία: Λογισμικό Διαχείρισης 
Ηλεκτρονικής Τάξης για την υποστήριξη της μαθησιακής 
διαδικασίας. Χρήση σύγχρονων μεθόδων ΤΠΕ (παρουσιάσεις σε 
power point) και υποστήριξη διδασκαλίας με ηλεκτρονικά μέσα.  

Χρήση Τ.Π.Ε στην Επικοινωνία: Η επικοινωνία με τους φοιτητές 
επιτυγχάνεται με μέσα από τη χρήση: Ηλεκτρονικού ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class, e-mail και Social media. 

Ανάρτηση διαφανειών, υλικού μαθήματος, διδακτικών 
σημειώσεων, διαλέξεων και λοιπών πληροφοριών και 
ανακοινώσεων στην ηλεκτρονική σελίδα του τμήματος. Χρήση 
οπτικοακουστικού υλικού. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  
 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις από έδρας για το 
θεωρητικό τμήμα του 

μαθήματος, επικουρούμενη 
από παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή. 

39 

Ασκήσεις Πράξης. 

Υποδειγματικά λυμένες 
ασκήσεις. 

Πρακτική εξάσκηση με 
επίλυση ασκήσεων. 

Ασκήσεις εξάσκησης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 

μεθοδολογιών και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης πεδίου. 

Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων διδασκαλίας. 

33 

Αυτοτελής Μελέτη 53 

Σύνολο  
(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας 

ανά Πιστωτική Μονάδα) 
125 

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  Γλώσσα Αξιολόγησης: Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται στην 
ελληνική γλώσσα.   

Γραπτή Τελική Εξέταση: Υποχρεωτική γραπτή τελική εξέταση στο 
τέλος του εξαμήνου η οποία περιλαμβάνει: Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Θεωρητικού Περιεχομένου, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης, Ασκήσεις, Επίλυση Υποθετικών Προβλημάτων και 
Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας. 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών 
στοιχείων του μαθήματος. 

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και 
η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων. 

Προβλέπεται ειδική εξέταση για φοιτητές με ΕΜΔ 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 

▪ Παπαδέας, Π., (2021), Λογιστικά Αρχεία - Βιβλία και Στοιχεία με ΦΠΑ και ΕΛΠ, Εκδόσεις Παπαδέα,  Αθήνα. 

▪ Χέβας. Δ. (2017). Θέματα Φορολογικής Λογιστικής. Εκδόσεις Ευγενία Μπένου. 

▪ Γκίνογλου, Δ., (2018), Φορολογική Λογιστική, Εκδόσεις Broken Hill Publishers Ltd, 2η  Έκδοση.   

▪ Σταματόπουλος Δ., Σταματόπουλος Π. και Σταματόπουλος Γ. (2013), Κώδικας φορολογικής απεικόνισης 
συναλλαγών, Εκδόσεις Σταμούλης. 

▪ Παπαδέας Π. (2014). Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Εκδόσεις Παπαδέας. 

▪ Σταματόπουλος Δ., Κλωνή Άννα (2015), ΦΠΑ Ανάλυση – Ερμηνεία», Εκδόσεις Π. & Ι. Σταματόπουλος Ο.Ε,  

▪ Σγουρινάκης Νίκος,  Κουνάδης Κώστας (2017), Φόρος Προστιθέμενης Αξίας», Εκδόσεις ΝΟΜΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ. 

 

Επίσης στους φοιτητές θα δοθεί λίστα με επιλεγμένα επιστημονικά άρθρα και συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

▪ Journal of Accounting and Taxation. 

▪ Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. 

▪ Journal of Accountancy. 

▪ International Journal of Accounting and Taxation. 

▪ Journal of Accounting and Taxation. 

▪ National Tax Journal. 

▪ Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. 

▪ Journal of International Accounting Research. 

▪ Φορολογική, Λογιστική και Εργατική Ενημέρωση.  

▪ Επιχείρηση.  

▪ Ο Λογιστής.  

▪ e.magazine 

 

 
 
 


