
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Αγαπητοί φίλοι ήρθε και πάλι η ώρα για τις βεβαιώσεις αποδοχών .  

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:  28/2/2023. 

 

Για να μην στηρίζεστε σε «κομπογιαννίτες εδικούς» οι οποίοι βέβαια δεν έχουν 

κανένα λόγο τώρα να εμφανιστούν. 

Εμφανίστηκαν πρόσφατα για να διαλαλήσουν μόνο και μόνο την καλοσύνη του 

υπουργού και της κυβέρνησής μας, μην χάσουμε το «κελεπούρι» της προσφοράς 

μιας και δεν έχουν εδώ και τόσα χρόνια τίποτα μα τίποτα να επιδείξουν. 

Όπως πάντα επαναλαμβάνουμε  επικαιροποιώντας οδηγίες τόσων χρόνων για  

διευκόλυνση όσων ασχολούνται με τις βεβαιώσεις αποδοχών δικαστών και 

υπαλλήλων.  

Επειδή οι απορίες είναι πολλές, επειδή τα τηλέφωνα είναι πολλά και χωρίς  

παρεξηγήσεις  όποιος νομίζει ότι μπορεί να διευκολυνθεί ας προσέξει τα παρακάτω 

που κατά την ταπεινή μου άποψη πρέπει να ακολουθήσει: 

 

Για να αποστείλετε ηλεκτρονικά βεβαιώσεις αποδοχών   στο TAXIS πρέπει να πάρετε 

κωδικούς πρόσβασης. 

 Για να πάρετε κωδικούς πρόσβασης στείλτε πλέον  

στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  ekkatharistes@aade.gr 

 απογραφικό δελτίο που επισυνάπτεται και θα υπογράψει ο προϊστάμενος εκκαθαριστής 

με τα στοιχεία του. 

 Δημιουργείστε αρχεία XLS όπως περιγράφονται από την στην εφαρμογή που πρέπει να 

κατεβάσετε από την  ΑΑΔΕ  στις υπηρεσίες προς την Δημόσια Διοίκηση και στο πεδίο 

βεβαιώσεων αποδοχών.  

 Εφαρμογές δημιουργίας αρχείων   

                     apcXlsPrivate2022 

                     apcDesktopPrivate2022 

Ενδεικτικά επισυνάπτεται παράδειγμα αρχείου που θα συμπληρώσετε και θα 

επεξεργαστείτε στο apcXlsPrivate2022  και θα το αποθηκεύσετε ως  JL με 

λατινικούς χαρακτήρες.  

Θα το ανοίξετε στην άλλη εφαρμογή    apcDesktopPrivate2022  για να το δείτε. 
Το αρχείο που θα δημιουργήσετε θα το μετατρέψετε σε zip και θα το αποστείλετε στο 

taxisnet με τους κωδικούς που έχετε λάβει. 

            Επισυνάπτεται παράδειγμα - σχέδιο δημιουργίας αρχείου που περιέχει :                 

 Αποδοχές από υπερωρίες (κωδ. 02) 

 Πιθανές αποδοχές από εκτέλεση δικ. αποφάσεων (αναζητείστε  διευκρίνιση 

από το Υπουργείο για το ποιοι πληρώθηκαν το 2022 και ποιος θα τα 

ανεβάσει ): 

 Για διαφορές  στο  έτος  που εισπράτονται κωδ.  (02) 

 Για διαφορές  στα έτη που ανάγονται κωδ.  (20) ( με τροποποιητική 

δήλωση) 



 Ηθική Βλάβη  (κωδ. 38)   (αρθρ. απαλλαγής 0007 – ν. απαλλαγής 4172) 

 Τόκοι  σε άλλη βεβαίωση   (κωδ. 03) 

 Αποδοχές από εκλογικά (κωδ. 03) 

 

 

 

Βήματα εισόδου στην ΑΑΔΕ :  

  

ΑΑΔΕ→ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΕΙΣ→ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ→ 

            →ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡ. ΦΟΡΟΥ 

            →ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΕΒ. ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ή ΣΥΝΤ…..  

            →ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

            →………ΑΝΕΒΑΖΕΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ 

ΤΟΚΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

     

ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ  

ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ Σ ΟΣΟΥΣ ΑΓΩΝΙΟΥΝ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΠΟΥ ΝΑ 

ΠΙΑΣΤΟΥΝ    

 

  ΑΝΔΡΕΑΣ  ΠΑΣΧΟΣ     2132156105    6977660221 
   
 

   

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ  

1.ΣΧΕΔΙΟ  ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ  

2. ΑΡΧΕΙΑ  XLS 

 


