
Ασκήσεις για εισαγωγή στο Λογισμικό Λογιστικής 

Να επιλέξετε την ορθή απάντηση. Υπάρχει μόνο μια ορθή απάντηση. 

1. Σχετικά με τη χρήση του Λογιστικού Λογισμικού συστήματος ισχύει ότι: 

i. Μόνο οι διευθυντές των επιχειρήσεων, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα Λογιστικό 
Λογισμικό σύστημα. 

ii. Τα δεδομένα μπορούν να καταχωρηθούν και να αποθηκευτούν αλλά δεν μπορούν να 
επεξεργαστούν. 

iii. Τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα και μπορούν να αξιοποιούνται και να τυπώνονται σε 
διάφορες μορφές ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. 

iv. Η διεύθυνση δεν μπορεί να αξιοποιήσει τα δεδομένα από ένα Λογιστικό Λογισμικό 
σύστημα για να πάρει γρήγορες αποφάσεις. 

 

2. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ένα Λογιστικό Λογισμικό σύστημα για να: 

i. Καταχωρήσουν τις οικονομικές τους συναλλαγές. 

ii. Αποθηκεύσουν τις οικονομικές τους συναλλαγές. 

iii. Έχουν αξιόπιστα αποτελέσματα. 

iv. Όλα τα πιο πάνω. 

 

3. Τα Λογιστικά Λογισμικά Συστήματα: 

i. Παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσματα, μειώνουν τον όγκο εργασίας και βελτιώνουν την 
παραγωγικότητα των εργαζομένων.  

ii. Αυξάνουν τα λάθη των εργαζομένων. 

iii. Αυξάνουν τον όγκο εργασίας αλλά παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσματα. 

iv. Δεν συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.  

 

4. Το Λογιστικό Λογισμικό σύστημα που θα διδαχθώ: 

i. Δεν χρησιμοποιείται από καμία επιχείρηση/οργανισμό, στην Κύπρο. 

ii. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω μόνο με πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή που 
διαθέτει το σχολείο. 

iii. Είναι δύσκολο στη χρήση. 

iv. Είναι διαμορφωμένο με βάση τις γνώσεις μου στη Λογιστική. 

 

 

 

 

 

 

 



Ασκήσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 

1. Να επιλέξετε την ορθή απάντηση. Υπάρχει μόνο μια ορθή απάντηση 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.): 

i. Είναι άμεσος φόρος, διότι πληρώνεται από τον φορολογούμενο απευθείας στο κράτος. 

ii. Είναι έμμεσος φόρος, διότι επιστρέφεται στο κράτος μέσω των πωλητών/επιχειρήσεων. 

iii. Όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες επιβαρύνονται με τον ίδιο φορολογικό συντελεστή. 

iv. Δεν υπάρχει μηδενικός φορολογικός συντελεστής (0%). 

 

2. Στις 3 Ιανουαρίου 2021, η επιχείρηση Α. Ανδρέου, πωλεί στον πελάτη της εμπορεύματα 
αξίας €1.000, σε μετρητά. Τα εμπορεύματα επιβαρύνονται με 19% ΦΠΑ.  

Ζητείται: 

i. Ποιο είναι το ποσό του ΦΠΑ που θα επιβαρυνθεί ο πελάτης; 

ii. Να υπολογίσετε το συνολικό ποσό (total amount) που θα πληρώσει ο πελάτης στην 
επιχείρηση Α. Ανδρέου. 

iii. Να καταχωρήσετε την ημερολογιακή εγγραφή για την πιο πάνω συναλλαγή, στα βιβλία 
της επιχείρησης Α. Ανδρέου. 

 

3. Την 1 Φεβρουαρίου 2021, η εταιρεία Χ. Δημητρίου Λτδ αγόρασε εμπορεύματα αξίας €5.000 
τα οποία επιβαρύνονται με 15% Φ.Π.Α.  

Ζητείται: 

i. Να υπολογίσετε το ποσό του ΦΠΑ που θα επιβαρυνθεί η εταιρεία Χ. Δημητρίου Λτδ. 

ii. Να υπολογίσετε το συνολικό ποσό (total amount) που θα πληρώσει η εταιρεία Χ. 
Δημητρίου Λτδ στον προμηθευτή της.  

iii. Ποιο είναι το καθαρό ποσό (net amount) των εμπορευμάτων πριν την επιβολή ΦΠΑ; 

 

4. Ο Β. Γεωργίου αγόρασε μια συσκευή αξίας €5.250 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η 

συσκευή επιβαρύνεται με 5% ΦΠΑ. 

Ζητείται: 

i. Να υπολογίσετε το ποσό του ΦΠΑ, που θα επιβαρυνθεί ο Β. Γεωργίου. 

ii. Να υπολογίσετε το καθαρό ποσό (net amount) της συσκευής. 

 

 

 

 

 

 

 


