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Γηαρείξηζε θαηαζηάζεωλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ
θαη ππνβνιή ζηε ΓΓΠ
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Ρνε Δξγαζηώλ
Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή
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ύληνκε πεξηγξαθή
Σε ζπκθσλία κε ηηο λέεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο (ΠΟΛ 1022/2014), όιεο νη επηρεηξήζεηο ππνρξεώλνληαη πιένλ
λα ππνβάιινπλ πεξηνδηθά ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ (ΓΓΠΣ) θαηαζηάζεηο
θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ, πειαηώλ θαη πξνκεζεπηώλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα πξέπεη λα ππνβάιινληαη
κεληαία ζηνηρεία εζόδσλ (πσιήζεσλ ρνλδξηθήο ή ιηαληθήο)
κεληαία ζηνηρεία εμόδσλ (αγνξώλ θαη ινηπώλ δαπαλώλ) γηα ηηο επηρεηξήζεηο

πνπ ηεξνύλ

Γηπινγξαθηθά Βηβιία.
ηξηκεληαία ζηνηρεία εμόδσλ (αγνξώλ θαη ινηπώλ δαπαλώλ) γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνύλ
Απινγξαθηθά Βηβιία.
Γηα ηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο αλαπηύρζεθε έλα λέν ζύζηεκα δηαρείξηζεο θαη ππνβνιήο ζηε ΓΓΠΣ εγγξαθώλ
ΜΥΦ πνπ ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ην πθηζηάκελν ζύζηεκα δηαρείξηζεο θαη ππνβνιήο ΚΔΠΥΟ.
Τν λέν ζύζηεκα κπνξεί
λα δεκηνπξγεί καδηθά εγγξαθέο ΜΥΦ ρξεζηκνπνηώληαο σο πξσηνγελή δεδνκέλα ηα δεδνκέλα ηνπ
ππνζπζηήκαηνο Λνγηζηηθήο ή ηεο Δκπνξηθήο δηαρείξηζεο ή ζπλδπαζκό ησλ δύν ππνζπζηεκάησλ
λα δέρεηαη εγγξαθέο ΜΥΦ πνπ ρεηξνθίλεηα θαηαρσξίδεη ν ρξήζηεο
λα ππνβάιιεη ζηε ΓΓΠΣ ηηο εγγξαθέο ΜΥΦ
Σην παξόλ εγρεηξίδην πεξηγξάθνπκε ηνλ ηξόπν Γεκηνπξγίαο εγγξαθώλ θαη Υπνβνιήο ζηνηρείσλ από ηα άξζξα
ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο.
Αλ ζηελ εγθαηάζηαζε γηα θάπνηα νκάδα εγγξαθώλ ελεξγνπνηεζεί ε δεκηνπξγία εγγξαθώλ από παξαζηαηηθά
ηεο Δκπνξηθήο δηαρείξηζεο, ζπκβνπιεπηείηε ην αλάινγν εγρεηξίδην.
Δπηπιένλ έρεη θπθινθνξήζεη ε λέα εθαξκνγή SFP Σπγθεληξσηηθή, πνπ δηαζέηεη ιεηηνπξγηθόηεηα γηα
θαηαρώξεζε, επεμεξγαζία θαη ππνβνιή ησλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ζηε ΓΓΠΣ.
Η εθαξκνγή δίλεη παξάιιεια ηε δπλαηόηεηα εηζαγσγήο δεδνκέλσλ από αξρεία ascii , excel, xml ζύκθσλα
κε ηνλ κνξθόηππν ηεο ΓΓΠΣ ή βάζεηο δεδνκέλσλ. Με απηό ηνλ ηξόπν επηηπγράλεηαη ελνπνίεζε δεδνκέλσλ
από δηαθνξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ή θαη εθαξκνγέο, πνπ αθνξνύλ ην ίδην ΑΦΜ θαη πξέπεη λα ππνβιεζνύλ
ζπγθεληξσηηθά.

Δπηζηξνθή
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Ρνή εξγαζηώλ


Παξακεηξνπνίεζε
 ηνηρεία εγθαηάζηαζεο
 πλαιιαζζόκελνη
 Λνγαξηαζκνί
 Σππνπνηεκέλα άξζξα
 Άξζξα



Γεκηνπξγία εγγξαθώλ
 Μαδηθή δεκηνπξγία εγγξαθώλ








Καλόλεο δεκηνπξγίαο από άξζξα
ηνηρεία εγγξαθήο Δμόδνπ
ηνηρεία εγγξαθήο Δζόδνπ
Καλόλεο δεκηνπξγίαο από άξζξα
Μαδηθή δηαγξαθή εγγξαθώλ

Τπνβνιή ζηνηρείωλ
 Δγγξαθέο πνπ απνζηέιινληαη

 Έιεγρνο απνηειεζκάηωλ
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Αλαιπηηθή πεξηγξαθή



Παξακεηξνπνίεζε

How To

 ηνηρεία εγθαηάζηαζεο
Από Επγαλεία – Πλήπηρ καηάλογορ παπαμέηπων – Οπγάνωζη Λειηοςπγία – Γενικέρ πληποθοπίερ –
Σηοισεία Εηαιπείαρ :

Σην πεδίν ΑΦΜ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ν Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ ηεο

επηρείξεζεο.
Από Επγαλεία – Πλήπηρ καηάλογορ παπαμέηπων – Οπγάνωζη Λειηοςπγία – Γενικέρ πληποθοπίερ –
Σηοισεία Καηαζηάζεων - Σηοισεία ΜΥΦ :

Σηηο παξακέηξνπο Γεκηνπξγίαο εγγξαθώλ ΜΤΦ δειώλνπκε από πνην Υπνζύζηεκα (Παξαζηαηηθώλ ή
Λνγηζηηθώλ άξζξσλ) ζα δεκηνπξγεζνύλ νη εγγξαθέο ΜΥΦ. Μπνξνύκε λα νξίζνπκε δηαθνξεηηθό θύθισκα γηα
ηηο Πωιήζεηο (ρνλδξηθέο θαη ιηαληθέο) , ηηο Αγνξέο θαη ηηο ινηπέο Γαπάλεο.
Οη ηηκέο πνπ ζα επηιέμνπκε κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ αθόκα θαη αλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί εγγξαθέο από έλα
ππνζύζηεκα. Απηό, όκσο, ζεκαίλεη όηη αλ μαλαδεκηνπξγεζνύλ εγγξαθέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο γηα ην ίδην
εκεξνκεληαθό δηάζηεκα, νη ππάξρνπζεο εγγξαθέο ζα δηαγξαθνύλ θαη ζα μαλαδεκηνπξγεζνύλ από ην λέν
ππνζύζηεκα.
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κπνξεί λα θαζνξηζζεί έιεγρνο νξίνπ, θαηά ηνλ νπνίν αλ ην

δηάζηεκα κεηαμύ ηεο ιήμεο εκεξνκελίαο ηνπ αξρείνπ πνπ ππνβάιιεηαη θαη ηεο εκεξνκελίαο εηζόδνπ ζηελ
εθαξκνγή , είλαη κεγαιύηεξν από ην Όξην Ηκεξώλ πνπ θαζνξίδνπκε ζην επόκελν πεδίν. Ο έιεγρνο κπνξεί
λα είλαη Πξνεηδνπνηεηηθόο ή Απαγνξεπηηθόο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ.
Αλ δελ επηζπκνύκε θαλέλαλ έιεγρν, κπνξνύκε λα επηιέμνπκε ηηκή Καζόινπ.
Πεξίνδνο Τπνβνιήο ηνηρείωλ εμόδωλ: Γειώλνπκε Μεληαία ή Τξηκεληαία αλάινγα αλ ηα ζηνηρεία πνπ
αθνξνύλ Έμνδα, ππνβάιινληαη ζε κεληαία βάζε ή ζε ηξηκεληαία.
Τπνθαηάζηεκα : ζπκπιεξώλεηαη κε ηνλ Κσδηθό ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, αλ ππάξρεη εηδηθόο θσδηθόο
ππνθαηαζηήκαηνο.
Σηα πεδία Όλνκα Υξεζηε θαη Κωδηθνο δειώλνληαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο, νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα
ηελ απηόκαηε απνζηνιή ηεο θαηάζηαζεο ζηελ ΓΓΠΣ κέζσ web service.

Δπηζηξνθή

 πλαιιαζζόκελνη
Σε θάζε πειάηε θαη πξνκεζεπηή ζα πξέπεη λα νξηζηεί

ε θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά γηα ηελ

ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο θαηαζηάζεηο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ.
Σηελ ζειίδα ησλ Σηνηρείσλ δηαρείξηζεο, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ
Τν πεδίν πκκεηέρεη ζην ΚΔΠΤΟ/ΜΤΦ ζα πξέπεη λα νξηζηεί :


Καζόινπ αλ ν ζπλ/λνο δελ κεηέρεη ζηηο θαηαζηάζεηο ΚΔΠΥΟ θαη ΜΥΦ



Τπόρξενο αλ ζπκκεηέρεη ζηηο θαηαζηάζεηο ΚΔΠΥΟ θαη ΜΥΦ



Με Τπόρξενο ΚΔΠΤΟ – Τπόρξενο ΜΤΦ, αλ δελ κε ζπκκεηέρεη ζηηο θαηαζηάζεηο Κεππν
αιιά πξέπεη λα πεξηιεθζεί ζηηο θαηαζηάζεηο ΜΥΦ.

Τν Πεδίν Τπνβάιιεη Γήιωζε ζα πξέπεη λα είλαη επηιεγκέλν ζε όινπο ηνπο πειάηεο θαη όινπο
ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ θαη εθείλνη ππνβάιινπλ δειώζεηο ΜΥΦ. Τν πεδίν ζα πξέπεη λα κελ είλαη
επηιεγκέλν

ζηνπο πξνκεζεπηέο πνπ δελ ππνβάιινπλ δήισζε ΜΥΦ (είλαη γηα παξάδεηγκα

Ιδηώηεο) νπόηε γηα ηα παξαζηαηηθά ηνπο πνπ ζα ζηαινύλ κε ην group ησλ expenses ζα
απνθηήζνπλ ηελ θαηάιιειε έλδεημε.
Καη ηα δύν πεδία κπνξνύλ λα ελεκεξσζνύλ καδηθά, από ηελ ελέξγεηα ηεο Μαδηθήο επεμεξγαζίαο
ηνπ κελνύ Δπεμεξγαζία ηεο ιίζηα Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ.
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Δπηζηξνθή

 Λνγαξηαζκνί
Θα πξέπεη λα ειεγρζνύλ νη ινγαξηαζκνί σο πξνο ηνλ ζσζηό ραξαθηεξηζκό ηνπο :
Οη ινγαξηαζκνί πνπ ζα πεξηιεθζνύλ είλαη : Έζοδα, Έξοδα, Αγοπέρ/Αποθέμαηα, Πάγια, Φπα Εζόδων και Φπα
Εξόδων.
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Γηα θάζε ινγαξηαζκό κε Φαξαθηεξηζκό δηαθνξεηηθό από «Πειάηεο» ή «Πξνκεζεπηήο» είλαη εθηθηό λα
θαζνξηζηεί αλ ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ ΜΥΦ, ή όρη δειώλνληάο ην ζην πεδίν
«πκκεηέρεη ΜΤΦ»
Δπηπιένλ γηα ηνπο ινγαξηαζκνύο πνπ θαηαρσξνύληαη Πσιήζεηο ιηαληθήο ή Έμνδα ινηπώλ δαπαλώλ (νπόηε
νη εγγξαθέο απηώλ ησλ ινγαξηαζκώλ ζα πξέπεη λα ελεκεξώζνπλ ηηο δύν αληίζηνηρεο νκάδεο ηεο
θαηάζηαζεο ) ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί ην πεδίν «Ληαληθήο/ Γαπάλεο» Τελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ πεδίνπ
εμεγνύκε παξαθάησ ζηνπο θαλόλεο δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ από άξζξα.
Σηνπο ινγαξηαζκνύο πνπ θαηαρσξείηαη ΦΠΑ κε εθπηπηόκελν ζα πξέπεη λα επηιερζεί ην πεδίν Φπα κε
εθπηπηόκελν. Τελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ πεδίνπ εμεγνύκε παξαθάησ ζην ΦΠΑ κε εθπηπηόκελν.
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Σηνπο ινγαξηαζκνύο κε Φαξαθηεξηζκό «Πειάηεο» ή «Πξνκεζεπηήο» ε ζπκκεηνρή ή όρη ζηε ΜΥΦ
δειώλεηαη κέζσ ηεο ζειίδαο ηνπ ζπλαιιαζζόκελνπ θαη ηνπ πεδίνπ «πκκεηέρεη ΚΔΠΤΟ/ΜΤΦ» .
Τν πεδίν είλαη πηπζζόκελε ιίζηα κε ηηο ηηκέο πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί θαη ζηελ παξακεηξνπνίεζε
ζπλαιιαζζνκέλσλ ηεο Δκπνξηθήο δηαρείξηζεο.
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Μεηά ηελ αλαβάζκηζε από πξνεγνύκελε έθδνζε, αλ έλαο ινγαξηαζκόο εμαηξείηαη από ην ΚΔΠΥΟ,
εμαηξείηαη θαη από ηε ΜΥΦ. Αλ ππάξρνπλ ινγαξηαζκνί πνπ ελώ εμαηξνύληαη ηνπ ΚΔΠΥΟ ζπκκεηέρνπλ ζηε ΜΥΦ,
ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί ην πεδίν «Σπκκεηέρεη ΜΥΦ».

 Σππνπνηεκέλα Άξζξα
Σηα ηππνπνηεκέλα άξζξα κπνξεί λα νξηζηεί ην αλ ηα άξζξα πνπ δεκηνπξγνύληαη από απηά ζα ζπκκεηέρνπλ ε
όρη ζηε ΜΥΦ. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ πεδίνπ πηπζζόκελεο ιίζηαο «Δλεκεξώλεη ΚΔΠΤΟ/ΜΤΦ»
Οη δπλαηέο ηηκέο ηνπ πεδίνπ είλαη ηαπηόζεκεο ηνπ νκσλύκνπ πεδίνπ ηεο ζεηξάο παξαζηαηηθνύ:
Δμαηξείηαη
Απηόκαηα
Έζνδα/Έμνδα Υνλδξηθήο
Λνηπέο Γαπάλεο
Έζνδα Ληαληθήο
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Καηά ηε δεκηνπξγία άξζξνπ από ηππνπνηεκέλν άξζξν, ην πεδίν «Δλεκεξώλεη ΚΔΠΤΟ/ΜΤΦ» ηνπ
ηππνπνηεκέλνπ αληηγξάθεηαη ζην παξαγόκελν άξζξν.
Μεηά ηελ αλαβάζκηζε από πξνεγνύκελε έθδνζε, ην ελ ιόγσ πεδίν ιακβάλεη ηελ ηηκή «Απηόκαηα».

 Άξζξα
Γηα θάζε άξζξν κπνξεί λα θαζνξηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ ΜΥΦ κέζσ ηνπ
πεδίνπ «Δλεκεξώλεη ΚΔΠΤΟ/ΜΤΦ» .
Οη δπλαηέο ηηκέο ηνπ πεδίνπ είλαη ηαπηόζεκεο ηνπ νκσλύκνπ πεδίνπ ηεο ζεηξάο παξαζηαηηθνύ:
Δμαηξείηαη
Απηόκαηα
Έζνδα/Έμνδα Υνλδξηθήο
Λνηπέο Γαπάλεο
Έζνδα Ληαληθήο
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Δπηζηξνθή
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Γεκηνπξγία εγγξαθώλ

 Μαδηθή δεκηνπξγία εγγξαθώλ
Η δηαδηθαζία ηεο καδηθήο δεκηνπξγίαο ησλ εγγξαθώλ θαιείηαη από Πεξηνδηθέο Δξγαζίεο – Δγγξαθέο ΜΥΦΓεκηνπξγία Δγγξαθώλ.

Σηνλ δηάινγν δειώλνπκε δειώζνπκε Από – Έσο Ηκεξνκελία, θαη νκάδα εγγξαθώλ από ηελ νπνία ζα
δεκηνπξγεζνύλ νη εγγξαθέο ΜΥΦ.
Η εθαξκνγή, κε βάζε ηελ παξακεηξνπνίεζε πνπ έρνπκε δειώζεη ζηα Σηνηρείσλ Καηαζηάζεσλ ηεο
Δγθαηάζηαζεο , δεκηνπξγεί ηηο εγγξαθέο ΜΥΦ από αληίζηνηρν ππνζύζηεκα (Δκπνξηθό ή Λνγηζηηθή).
Μπνξνύκε λα επηιέμνπκε λα δεκηνπξγεζνύλ εγγξαθέο ΜΥΦ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ κόλν, γηα παξάδεηγκα
κόλν Έζνδα Φνλδξηθήο θαη Έμνδα Φνλδξηθήο, θαη ζε δεύηεξε εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο λα δεκηνπξγήζνπκε
εγγξαθέο γηα ηηο ππόινηπεο νκάδεο.

Δπηζηξνθή

 Καλόλεο δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ ΜΤΦ άξζξα.
Τα απνηέιεζκα ηεο καδηθήο δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ κπνξνύκε λα ηα δνύκε ζηηο αληίζηνηρεο ιίζηεο εγγξαθώλ.
Από Πεπιοδικέρ Επγαζίερ – Εγγπαθέρ ΜΥΦ- Εγγπαθέρ Εξόδων εκθαλίδνληαη θαη κπνξνύκε λα δηαρεηξηζηνύκε
ηηο εγγξαθέο πνπ αθνξνύλ ην group ησλ Δμόδωλ πνπ ζα ππνβιεζνύλ αλά ΑΦΜ θαζώο θαη ηηο εγγξαθέο
ησλ Λνηπώλ Γαπαλώλ.
Από Πεπιοδικέρ Επγαζίερ – Εγγπαθέρ ΜΥΦ – Εγγπαθέρ Εζόδων εκθαλίδνληαη νη εγγξαθέο πνπ ζα
πεξηιεθζνύλ ζην group Δζόδωλ θαηά ΑΦΜ θαζώο θαη νη Ληαληθέο Πωιήζεηο.
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Γεληθνί θαλόλεο γηα όια ηα άξζξα κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζα δεκηνπξγεζνύλ εγγξαθέο
ΜΤΦ από άξζξα:
Υπάξρνπλ νη παξαθάησ θαλόλεο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ άξζξσλ ώζηε ην ζύζηεκα
λα παξάμεη εγγξαθέο ΜΥΦ ζηηο επηζπκεηέο νκάδεο :
Οη ινγαξηαζκνί ησλ θαζαξώλ αμηώλ λα είλαη Φαξαθηεξηζκέλνη Έζνδα ή Έμνδα ή Αγνξέο Απνζέκαηα ή
Πάγηα θαη είλαη ραξαθηεξηζκέλνη όηη «Σπκκεηέρνπλ ζηελ ΜΥΦ»
Οη ινγαξηαζκνί ησλ αμηώλ Φπα λα είλαη Φαξαθηεξηζκέλνη ΦΠΑ Δζόδσλ ή ΦΠΑ Δμόδσλ θαη είλαη
ραξαθηεξηζκέλνη όηη «Σπκκεηέρνπλ ζηελ ΜΥΦ».
Τα πηζησηηθά πξέπεη θαηαρσξνύληαη κε αληίζεηε θνξά εγγξαθώλ (Γηα παξάδεηγκα ην πηζησηηθό
πώιεζεο θαηαρσξείηαη κε Φξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ Δζόδσλ θαη πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ
πειάηε)
Τα αθπξσηηθά θαηαρσξνύληαη κε αξλεηηθά πξόζεκα (Γηα παξάδεηγκα αθπξσηηθό πσιήζεσλ
θαηαρσξείηαη κε αξλεηηθή πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνύ Δζόδσλ θαη αξλεηηθή Φξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ
ηνπ Πειάηε)
Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζην ίδην άξζξν ινγαξηαζκνί Δζόδσλ θαη Δμόδσλ ή Αγνξώλ ή Παγίσλ
ηαπηόρξνλα.
Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζην ίδην άξζξν ινγ/ζκνί ηύπνπ ΦΠΑ Δζόδσλ θαη ΦΠΑ Δμόδσλ ηαπηνρξνλα.
Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο αμίεο ζηηο εγγξαθέο ινγ/ζκώλ ηύπνπ ΦΠΑ Δζόδσλ
θαη ΦΠΑ Δμόδσλ ή ζηνπο ινγαξηαζκνύο Δζόδσλ θαη Δμόδσλ/Αγνξώλ ηαπηόρξνλα.

Δηδηθά γηα ηηο νκάδεο ηύπνπ Δζόδωλ/ Δμόδωλ ρνλδξηθήο :
Πξέπεη λα ππάξρεη ζπλαιιαζζόκελνο ζην άξζξν δειαδή:


Να ππάξρεη ινγαξηαζκόο ραξαθηεξηζκέλνο Πειάηεο ή Πξνκεζεπηήο ζπλδεδεκέλνο κε ΑΦΜ ή



Να ππάξρεη ινγαξηαζκόο ραξαθηεξηζκέλνο Πειάηεο ή Πξνκεζεπηήο ρσξίο ζύλδεζε κε ΑΦΜ αιιά
θαηά ηελ θαηαρώξεζε ηνπ άξζξνπ ζηα αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο εγγξαθήο ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ
πειάηε ή πξνκεζεπηή λα έρνπκε επηιέμεη ΑΦΜ Πειάηε ή Πξνκεζεπηή ή



Να κελ ππάξρεη ινγαξηαζκόο Πειάηε ή Πξνκεζεπηή ζην άξζξν αιιά ζηηο εγγξαθέο ησλ
ινγαξηαζκώλ πνπ είλαη ραξαθηεξηζκέλνη

Έζνδα ή Δμνδα ή Αγνξέο λα έρνπκε επηιέμεη ΑΦΜ

πειάηε ή πξνκεζεπηή αληηζηνηρα.
Πξέπεη λα ππάξρεη κόλν έλαο ζπλαιιαζζόκελνο ζην άξζξν.
Ο ζπλαιιαζζόκελνο πνπ έρεη επηιερζεί ζπκκεηέρεη ζηελ ΜΥΦ.
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Πωο ελεκεξώλεηαη ην πεδίν «Σξόπνο ελεκέξωζεο» ηεο εγγξαθήο ΜΤΦ από ηα άξζξα.
Αλ ζην άξζξν έρεη νξηζζεί Δλεκεξώλεη ΚΔΠΥΟ/ΜΥΦ : «Απηόκαηα»
Αλ ππάξρνπλ ινγαξηαζκνί Δζόδσλ (ή Δμόδσλ/Αγνξώλ ή Παγίσλ) θαη ππάξρεη Σπλ/λνο ζην άξζξν
ειέγρεηαη ην πεδίν «Ληαληθήο/ Γαπάλεο» ησλ ινγαξηαζκώλ Δζόδσλ (ή Δμόδσλ/Αγνξώλ) θαη :

Αλ όινη νη ινγαξηαζκνί έρνπλ επηιεγκέλν ην flag «Ληαληθήο/ Γαπάλεο» ηόηε ε εγγξαθή ΜΥΦ
ζα είλαη Ληαληθήο ή Γαπαλώλ

Αλ έζησ θαη έλαο δελ έρεη επηιεγκέλν ην flag «Ληαληθήο/ Γαπάλεο» ηόηε ε εγγξαθή ΜΥΦ είλαη
Έζνδα/Έμνδα Υνλδξηθήο.
Αλ ππάξρνπλ ινγαξηαζκνί Δζόδσλ (ή Δμόδσλ/Αγνξώλ ή Παγίσλ) θαη δελ ππάξρεη θαη ζπλ/λνο ηόηε ε
εγγξαθή ΜΥΦ ζα είλαη Ληαληθήο ή Γαπαλώλ.
Αλ ζην άξζξν έρεη νξηζηεί « Έζνδα/Έμνδα Υνλδξηθήο»

 Γελ ειέγρεηαη ην flag «Ληαληθήο/ Γαπάλεο» ησλ ινγαξηαζκώλ Δζόδσλ ή Δμόδσλ / Αγνξώλ ή

Παγίσλ γηα ην αλ είλαη ιηαληθήο ή δαπαλώλ. Αλ ππάξρεη ζπλ/λνο ν άξζξν δεκηνπξγεί εγγξαθή
θαηεγνξίαο Έζνδα/Έμνδα Υνλδξηθήο . Αλ δελ ππάξρεη δελ δεκηνπξγείηαη θαζόινπ εγγξαθή.

Αλ ζην άξζξν έρεη νξηζζεί «Λνηπέο Γαπάλεο» ή «Έζνδα ιηαληθήο»

 Γελ ειέγρεηαη ην flag «Ληαληθήο/ Γαπάλεο» ησλ ινγαξηαζκώλ γηα ην αλ είλαη ιηαληθήο ή δαπαλώλ θαη
νύηε αλ ππάξρεη ζπλ/λνο ζην άξζξν, ε εγγξαθή ΜΥΦ είλαη ηύπνπ Ληαληθήο ή Γαπάλεο

Καηά ζπλέπεηα :
Αλ ζέινπκε έλα άξζξν λα δεκηνπξγήζεη εγγξαθή ΜΥΦ Πωιήζεωλ Υνλδξηθήο πξέπεη :





Να έρεη ηηκή ζην πεδίν Δλεκεξώλεη ΚΔΠΥΟ/ΜΥΦ ζην άξζξν Απηόκαηα ή Έζνδα/Έμνδα Φνλδξηθήο.
Να ππάξρεη ζπλ/λνο ζην άξζξν.
Να ππάξρνπλ ινγαξηαζκνί Δζόδσλ (θαη αλ ππάξρεη ΦΠΑ, θαη Φπα εζόδσλ).
Αλ έρεη ηελ ηηκή Απηόκαηα λα ππάξρεη έζησ έλαο ινγαξηαζκόο πνπ λα κελ έρεη επηιεγκέλν ζηελ
θαξηέια ηνπ ην Ληαληθή/Γαπάλεο.

Αλ ζέινπκε έλα άξζξν λα δεκηνπξγήζεη εγγξαθή ΜΥΦ Αγνξώλ Υνλδξηθήο πξέπεη

Να ηζρύνπλ νη ίδηεο πξνϋπνζέζεηο κε ην άξζξν Πωιήζεωλ Υνλδξηθήο αιιά νη ινγαξηαζκνί λα είλαη
νη αληίζηνηρνη ησλ Έμνδν/Αγνξώλ ή Πάγηα.

Αλ ζέινπκε έλα άξζξν λα δεκηνπξγήζεη εγγξαθή ΜΥΦ Πωιήζεωλ ιηαληθήο πξέπεη

Να έρεη κόλν ινγαξηαζκνύο Δζόδσλ θαη Φπα εζόδσλ.

Να έρεη ζην άξζξν Απηόκαηα ή Έζνδα ιηαληθήο Φνλδξηθήο.

Αλ έρεη ηελ ηηκή Απηόκαηα λα έρνπλ όινη νη ινγαξηαζκνί επηιεγκέλν ην Ληαληθή/Γαπάλεο.
Αλ ζέινπκε έλα άξζξν λα δεκηνπξγήζεη εγγξαθή ΜΥΦ Λνηπέο Γαπάλεο πξέπεη

Να έρεη κόλν ινγαξηαζκνύο Δμόδσλ ή Αγνξώλ θαη Φπα εμόδσλ ή Παγία

Να έρεη ζην άξζξν Απηόκαηα ή Γαπάλεο Φνλδξηθήο.

Αλ έρεη ηελ ηηκή Απηόκαηα λα έρνπλ όινη νη ινγαξηαζκνί Δμόδσλ/Αγνξώλ επηιεγκέλν ην
Ληαληθή/Γαπάλεο ή αλ αθνξά αγνξά παγίνπ λα κελ ππάξρεη ζπλ/λνο.

Δπηζηξνθή
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 ηνηρεία εγγξαθήο ΜΤΦ Δμόδνπ.

Κωδηθόο ζπλ/λνπ : Δλεκεξώλεηαη από ηνλ Πξνκεζεπηή ηνπ άξζξνπ από ην νπνίν πξνήιζε ε εγγξαθή.
Σύπνο Παξαζηαηηθνύ: Τηκνιόγην ή Πηζησηηθό ή Αθπξσηηθό αλάινγα κε ηνλ ηξόπν θαηαρώξεζεο ησλ
εγγξάθσλ ηνπ άξζξνπ. Αλαιπηηθόηεξα ζηνπο θαλόλεο δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ πνπ αλαιύνπκε ζηελ ζπλέρεηα
Ηκεξνκελία: H εκεξνκελία ηνπ άξζξνπ
Πιήζνο Παξαζηαηηθώλ : 1
Αμία : Δίλαη ην ζύλνιν ησλ αμηώλ ησλ εγγξαθώλ ησλ ινγαξηαζκώλ ηύπνπ « Έμνδν» ή «Αγνξέο απνζέκαηα»
ηνπ άξζξνπ, πνπ έρνπλ επηιεγκέλν ην πεδίν «Σπκκεηέρεη ζηελ ΜΥΦ».
Αμία ΦΠΑ : Δίλαη ην ζύλνιν ησλ αμηώλ ησλ εγγξαθώλ ησλ ινγαξηαζκώλ ηύπνπ «Φπα Έμνδσλ» ηνπ άξζξνπ,
πνπ έρνπλ επηιεγκέλν ην πεδίν «Σπκκεηέρεη ζηελ ΜΥΦ».
Σξόπνο Δλεκέξωζεο : Δμαξηάηαη από ηελ ηηκή ηνπ αληηζηνηρνπ πεδίνπ ηνπ άξζξνπ από ην νπνίν πξνήιζε .
Αλαιπηηθόηεξα ζηνπο θαλόλεο δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ πνπ αλαιύνπκε ζηελ ζπλέρεηα .

Δπηζηξνθή
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 ηνηρεία εγγξαθήο ΜΤΦ Δζόδνπ.

Κωδηθόο ζπλ/λνπ : Δλεκεξώλεηαη από ηνλ Πειάηε ηνπ άξζξνπ από ην νπνίν πξνήιζε ε εγγξαθή.
Σύπνο Παξαζηαηηθνύ: Τηκνιόγην ή Πηζησηηθό ή Αθπξσηηθό αλάινγα κε ηνλ ηξόπν θαηαρώξεζεο ησλ
εγγξάθσλ ηνπ άξζξνπ. Αλαιπηηθόηεξα ζηνπο θαλόλεο δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ πνπ αλαιύνπκε ζηελ ζπλέρεηα
Ηκεξνκελία: H εκεξνκελία ηνπ άξζξνπ .
Πιήζνο Παξαζηαηηθώλ : 1
Αμία : Δίλαη ην ζύλνιν ησλ αμηώλ ησλ εγγξαθώλ ησλ ινγαξηαζκώλ ηύπνπ « Έζνδν» ηνπ άξζξνπ, πνπ έρνπλ
επηιεγκέλν ην πεδίν «Σπκκεηέρεη ζηελ ΜΥΦ».
Αμία ΦΠΑ : Δίλαη ην ζύλνιν ησλ αμηώλ ησλ εγγξαθώλ ησλ ινγαξηαζκώλ ηύπνπ «Φπα Έζνδσλ» ηνπ άξζξνπ,
πνπ έρνπλ επηιεγκέλν ην πεδίν «Σπκκεηέρεη ζηελ ΜΥΦ».
Σξόπνο Δλεκέξωζεο : Δμαξηάηαη από ηελ ηηκή ηνπ αληηζηνηρνπ πεδίνπ ηνπ άξζξνπ από ην νπνίν πξνήιζε .
Αλαιπηηθόηεξα ζηνπο θαλόλεο δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ πνπ αλαιύνπκε ζηελ ζπλέρεηα .

Με ην πιήθηξν

ερνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα κεηαθεξζνύκε ζην άξζξν από ην νπνην πξνέθπςε ε

εγγξαθή ΜΥΦ.

16
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 ΦΠΑ πνπ δελ εθπίπηεη

Σύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΓΓΠΣ, ν ηξόπνο απεηθόληζεο ησλ ζπλαιιαγώλ πνπ πεξηέρνπλ πνζά κε
εθπηπηόκελνπ ΦΠΑ, δηαθέξεη αλ γηα ηελ

ζπλαιιαγή έρεη εθδνζεί Τηκνιόγην από ην αλ γηα ηελ

ζπλαιιαγή έρεη εθδνζεί Απόδεημε Ληαληθήο Πώιεζεο ή ΑΠΥ.
Έηζη αλ έρεη εθδνζεί Τηκνιόγην, ε ζπλαιιαγή ζα πξέπεη λα πεξηιεθζεί ζηελ νκάδα ησλ Δμόδσλ
ρνλδξηθήο, κε αμία ηελ θαζαξή αμία ηεο ζπλαιιαγήο θαη ΦΠΑ ηνλ ΦΠΑ ηεο ζπλαιιαγήο.
Αλ έρεη εθδνζεί Απόδεημε (ΛΠ ή ΠΟΥ) ε ζπλαιιαγή ζα πξέπεη λα πεξηιεθζεί ζηελ νκάδα ησλ
Λνηπώλ δαπαλώλ ελεκεξώλνληαο κόλν ηελ Αμία κε ην ζύλνιν ηεο Καζαξήο αμίαο ζπλ ηνλ ΦΠΑ.
Παξέρνληαη ηξείο δπλαηόηεηεο

θαηαρώξεζεο ηέηνησλ άξζξσλ ζηελ εθαξκνγή, πνπ κε ηελ

θαηάιιειε παξακεηξνπνίεζε, κπνξεί λα επηηεπρζεί απηή ε απεηθόληζε, απηόκαηα.
Α. Σξόπνο :
Υξεζηκνπνηώληαο έλαλ ινγαξηαζκό γηα λα θαηαρωξήζνπκε ζπγθεληξωηηθά ην έμνδν θαη
ωο πξνο ηελ θαζαξή αμία ηνπ θαη ωο πξνο ην ΦΠΑ ηνπ. (αλ πρ είλαη 100 επξώ θαζαξή αμία
θαη 23 επξώ θπα ,θαηαρσξνύκε ην άξζξν βάδνληαο ρξέσζε 123 ζηνλ ινγαξηαζκό εμόδνπ θαη
ζηελ πίζησζε ηνλ ινγαξηαζκό 38 ή ηνλ 50) .
Παξάδεηγκα θαηαρώξεζεο άξζξνπ κε απηόλ ηνλ ηξόπν :

17
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Γηα λα αθνινπζήζνπκε απηόλ ηνλ ηξόπν ζα πξέπεη:
α/ O ινγαξηαζκόο ηνπ εμόδνπ λα έρεη θαηεγνξία ΦΠΑ θαη επηιεγκέλα ηα :





Σπκκεηέρεη Μπθ
Πεξηέρεη πνζά ΦΠΑ
Φπα κε εθπηπηόκελν.

18
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Δπηπιένλ ζα πξέπεη ζηα Σηνηρεία θαηαζηάζεσλ ην πεδίν «Γηαρσξηζκόο αμηώλ ΦΠΑ» λα κελ είλαη
ηζεθαξηζκέλν

Β ηξόπνο
Σην άξζξν θαηαρωξίδνπκε κία γξακκή κε ηελ θαζαξή αμία, κε ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ εμόδνπ
θαη ζε άιιε γξακκή θαηαρωξίδνπκε

ηνλ ίδην ινγαξηαζκό κε ηελ αμία ΦΠΑ. Τν άξζξν

πηζηώλεηαη κε ινγαξηαζκό πξνκεζεπηή ή κε ινγαξηαζκό ηακείνπ
Παξάδεηγκα θαηαρώξεζεο άξζξνπ κε απηόλ ηνλ ηξόπν :

19
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Η παξακεηξνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ζα πξέπεη λα είλαη ε ίδηα κε ηελ παξαπάλσ αιιά ζηα ζηνηρεία
θαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηζεθαξηζκέλν ην «Γηαρσξηζκόο αμηώλ ΦΠΑ».
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Γ ηξόπνο:
Με ηνλ ηξίην ηξόπν ρξεζηκνπνηνύκε δύν ινγαξηαζκνύο εμόδνπ, έλαλ γηα ηελ θαζαξή αμία θαη έλαλ
γηα ην ΦΠΑ.
Καηαρσξνύκε κηα γξακκή κε ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ εμόδνπ ηελ θαζαξή αμία, θαη ζε άιιε γξακκή κε
ηνλ ινγαξηαζκό 63.98 ηελ αμία ΦΠΑ.
Παξάδεηγκα θαηαρώξεζεο άξζξνπ κε απηόλ ηνλ ηξόπν:
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Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε απηό πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ν 63.98 λα έρεη επηιεγκέλν
–Φαξαθηεξηζκό ΦΠΑ Δμόδσλ.
-Φπα Με εθπηπηόκελν
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Καηά ηελ δεκηνπξγία ησλ εγγξαθώλ, αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν πνπ ζα αθνινπζήζνπκε γηα ηελ
θαηαρώξεζεο ησλ άξζξσλ, ηζρύνπλ ηα εμήο :



Aλ ε εγγξαθή πνπ ζα πξνθύςεη είλαη ηύπνπ Έζνδα/Έμνδα ρνλδξηθήο, ε εγγξαθή ΜΥΦ πνπ ζα
πξνθύςεη λα έρεη σο αμία ηελ θαζαξή αμία ηνπ άξζξνπ θαη σο αμία θπα ην πνζό ηνπ κε εθπηπηόκελνπ
ΦΠΑ.



Αλ πξνθύςεη εγγξαθή Λνηπώλ Γαπαλώλ ε εγγξαθή ΜΥΦ πνπ ζα πξνθύςεη λα έρεη σο αμία ην
άζξνηζκα ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ άξζξνπ ζπλ ην πνζό ηνπ κε εθπηπηόκελνπ ΦΠΑ.

Δπηζηξνθή

 Μαδηθή δηαγξαθή εγγξαθώλ ΜΤΦ
Η καδηθή δηαγξαθή εγγξαθώλ ΜΥΦ πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ ελέξγεηα Διαγπαθή εγγπαθών ηνπ κελνύ
Πεξηνδηθέο εξγαζίεο\Δξγαζίεο ΜΥΦ.

Σηνλ εκθαληδόκελν δηάινγν επηιέγεηαη :
ην εκεξνινγηαθό δηάζηεκα ησλ εγγξαθώλ ΜΥΦ πνπ ζα δηαγξαθνύλ
ζεκεηώλεηαη ην πεδίν «Γηαγξαθή όισλ ησλ εγγξαθώλ ΜΥΦ» γηα δηαγξαθή όισλ ησλ εγγξαθώλ
αθόκα θαη απηώλ πνπ δελ έρνπλ πξνθύςεη από καδηθή δεκηνπξγία αιιά έρνπλ θαηαρσξεζεί από ηνλ
ρξήζηε
Σπγθεθξηκέλε νκάδα εγγξαθώλ.
Αλ νξηζκέλεο από ηηο πξνο δηαγξαθή εγγξαθέο έρνπλ ήδε απνζηαιεί ζηε ΓΓΠΣ εκθαλίδεηαη πξνεηδνπνηεηηθό
κήλπκα.
Δπηζηξνθή
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 Τπνβνιή ζηνηρείωλ
Η ππνβνιή ζηνηρείσλ ΜΥΦ ζηε ΓΓΠΣ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ελέξγεηα «Μεραλνγξαθηθά αξρεία ΜΥΦ» ηνπ
κελνύ ησλ πεξηνδηθώλ εξγαζηώλ «Δξγαζίεο ΜΥΦ».

Μπνξνύλ λα νξηζηνύλ ηα αθόινπζα ζηνηρεία:
Υξήζε: Δπηιέγεηαη ην έηνο ζην νπνίν αθνξά ε ππνβνιή
Έμνδα Υνλδξηθήο: Δπηιέγεηαη αλ επηζπκνύκε λα ππνβιεζνύλ νη πσιήζεηο ρνλδξηθήο.
Λνηπέο Γαπάλεο: Δπηιέγεηαη αλ επηζπκνύκε λα ππνβιεζνύλ νη ινηπέο δαπάλεο.
Έζνδα Υνλδξηθήο: Δπηιέγεηαη αλ επηζπκνύκε λα ππνβιεζνύλ νη πσιήζεηο ρνλδξηθήο.
Έζνδα Ληαληθήο: Δπηιέγεηαη αλ επηζπκνύκε λα ππνβιεζνύλ νη πσιήζεηο ιηαληθήο.
Μήλαο ή Σξίκελν : Γίπια από θάζε θαηεγνξία εγγξαθώλ επηιέγεηαη ν Μήλαο
αθνξά ε ππνβνιή. Αλ ε επηρείξεζε ηεξεί

ή ην Τξίκελν

ζην νπνίν

Απινγξαθηθά βηβιία θαη έρεη δεισζεί θαηάιιεια ζηε ζρεηηθή
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παξάκεηξν ( Πεξίνδνο ππνβνιήο ζηνηρείσλ εμόδσλ, ζηα Σηνηρεία θαηάζηαζεο), ηόηε αλ επηιεγεί έζησ κία
θαηεγνξία εγγξαθώλ Δμόδνπ , ηόηε ή πεξίνδνο ππνβνιήο είλαη ηξηκεληαία.
Αλ επηιερζεί ηαπηόρξνλε απνζηνιή κίαο νκάδαο Δζόδσλ κε έζησ κία νκάδα Δμόδσλ, πξαγκαηνπνηείηαη
έιεγρνο ζπκθσλίαο αλάκεζα ζηνλ κήλα ππνβνιήο ησλ Δζόδσλ θαη ηνλ κήλα ή ην ηξίκελν ππνβνιήο ησλ
Δμόδσλ.
Έηζη αλ ε απνζηνιή ησλ Δμόδσλ είλαη κεληαία, ηόηε ν κήλαο ππνβνιήο ησλ Δζόδσλ πξέπεη λα είλαη ίδηνο κε
ηνλ κήλα ππνβνιήο ησλ Δμόδσλ.
Αλ ε

απνζηνιή ησλ Δμόδσλ είλαη ηξηκεληαία, ηόηε ν κήλαο ησλ ππνβνιήο ησλ Δζόδσλ πξέπεη λα είλαη ν

ηειεπηαίνο κήλαο ηνπ ηξηκήλνπ ππνβνιήο ησλ Δμόδσλ.
Υπάξρνπλ δύν ηξόπνη απνζηνιήο ζηε ΓΓΠΣ, απεπζείαο απνζηνιή ζηελ ΓΓΠΣ ή δεκηνπξγία αξρείνπ γηα
απνζηνιή.
Απνζηνιή ζηε ΓΓΠ: Δπηιέγεηαη όηαλ επηζπκνύκε λα ππνβάιινπκε ηηο επηιεγκέλεο εγγξαθέο ΜΥΦ ζηε
ΓΓΠΣ. Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ ην όλνκα ρξήζηε θαη ν θσδηθόο πνπ έρνπκε δειώζεη ζηα Σηνηρεία Δηζόδνπ ζηα
Σηνηρεία θαηαζηάζεσλ.
Απνζήθεπζε ζε αξρείν: Δπηιέγεηαη όηαλ επηζπκνύκε λα εμάγνπκε ηηο επηιεγκέλεο εγγξαθέο ΜΥΦ ζε αξρείν,
κε ζθνπό ηε ρεηξνθίλεηε ππνβνιή ηνπ ζηε ΓΓΠΣ, ή ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζε εμσηεξηθέο εθαξκνγέο.
Η δηαδηθαζία εθηειείηαη επηιέγνληαο ην θνπκπί «Σπλέρεηα».
Αλ ε εκεξνκελία εηζόδνπ ζηελ εθαξκνγή ππεξβαίλεη ην πξνθαζνξηζκέλν όξην εκεξώλ (ζηα Σηνηρεία
θαηαζηάζεσλ) εληόο ηνπ επόκελνπ κήλα από απηόλ πνπ ππνβάιιεηαη θαη ηαπηόρξνλα έρεη νξηζηεί έιεγρνο
νξίνπ εκεξώλ, εκθαλίδεηαη πξνεηδνπνηεηηθό ή απαγνξεπηηθό κήλπκα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο.
Τν απνηέιεζκα ηεο απνζηνιήο εκθαλίδεηαη ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο.



Οι εγγπαθέρ ηων εζόδων ανα ΑΦΜ αποζηέλλονηαι πάνηα ζςγκενηπωηικά ανά ΑΦΜ και ηύπο
παπαζηαηικού (Τιμολόγια και Πιζηωηικά) Δεν ςποζηηπίζεηαι η αναλςηική ανα παπαζηαηικό αποζηολή



Τα groups ηων Σςγκενηπωηικών Εζόδων Σςγκενηπωηικών Εξόδων και Λιανικήρ αποζηέλλονηαι πάνηα
με ηην λογική ηηρ ανηικαηαζηαζηρ (Replace) Δεν ςποζηηπίζεηαι η λογική ηηρ πποζθήκηρ
(Incremental) αποζηολήρ ζηοισείων

Δπηζηξνθή
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 Δγγξαθέο πνπ απνζηέιινληαη -Γηαρείξηζε αθπξωηηθώλ θαη αθπξωκέλωλ
παξαζηαηηθώλ.
Σηε δηαδηθαζία ππνβνιήο πεξηιακβάλνληαη κόλν νη εγγξαθέο ΜΥΦ ηύπνπ Σηκνιόγην θαη Πηζηωηηθό.
Γελ πεξηιακβάλνληαη εγγξαθέο ΜΥΦ ηύπνπ «Αθπξωηηθό» ή «Αθπξωηηθό πηζηωηηθνύ» θαζώο νη εγγξαθέο
από ηηο νπνίεο πξνήιζαλ , δειαδή παξαζηαηηθά ή άξζξα πνπ έρνπλ αθπξσζεί.
Αλ ηα αθπξσηηθά έρνπλ αθπξώζεη παξαζηαηηθά ή άξζξα πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί ζηε ΓΓΠΣ ζε πξνεγνύκελε
πεξίνδν, εκθαλίδεηαη ζρεηηθό πξνεηδνπνηεηηθό κήλπκα ζην ρξήζηε θαη είλαη επζύλε ηεο επηρείξεζεο λα
ππνβάιιεη ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ζηελ εθνξία γηα ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν.

Δπηζηξνθή

 Έιεγρνο απνηειεζκάηωλ
 Γηαρείξηζε πεξηόδωλ ππνβνιήο
Αλ επηιεγεί ε απεπζείαο απνζηνιή ηνπ αξρείνπ ζηελ ΓΓΠΣ, ηόηε θπιάζζνληαη από ηελ εθαξκνγή ηα ζηνηρεία
ηεο απνζηνιήο.
Τα απνηειέζκαηα ηεο θάζε απνζηνιήο είλαη δηαζέζηκα από ην Πεξηνδηθέο Δξγαζίεο– Δξγαζίεο ΜΥΦ - Πεξίνδνη
ππνβνιήο ζηνηρείσλ ΜΥΦ.
Η εθαξκνγή δεκηνπξγεί κία εγγξαθή γηα θάζε νκάδα εγγξαθώλ απνζηνιήο θαη γηα θάζε πεξίνδν ππνβνιήο.
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Σηα ζηνηρεία πνπ θπιιάζνληαη ζε θάζε ππνβνιή είλαη :
ε νκάδα εγγξαθώλ πνπ ππνβιήζεθε
Τν εκεξνκεληαθό δηαζηεκα πνπ αθνξνύζε,
ηνλ θωδηθό απνζηνιήο ηεο, ην λνπκεξν απηό ην δίλεη ΓΓΠΣ
ην απνηέιεζκα ηεο απνζηνιήο κε ηηκέο
Λαλζαζκέλε : Αλ ε ΓΓΠΣ εληνπηζε ζθάικα ζην αξρείν κε απνηειεζκα λα κελ ην βξίζθεη απνδεθηό
Πξνο Δπεμεξγαζία : Αλ ε ΓΓΠΣ δελ έρεη επεμεξγαζζεί αθόκα ην αξρείν
Οινθιεξσκέλε : Αλ ε ΓΓΠΣ δερηεθε ην αξρείν.
Αλ έρεη ελεκέξσζεη ηειηθά ηελ ΓΓΠΣ όηαλ ε ηηκή ηνπ πεδίνπ Απνηέιεζκα είλαη νινθιεξσκέλε , ηελ
εκεξνκελία ηειεπηαίαο ππνβνιήο, θαη ην κήλπκα ιάζνπο αλ ε απνζηνιή επέζηξεςε ιάζνο νπνηε θαη ην
απνηέιεζκα ηεο απνζηνιήο είλαη Λαλζαζκέλε..
Υπάξρεη ε πεξίπησζε, ιόγσ κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ θαηά ηελ απνζηνιή ζηελ ΓΓΠΣ, ε απνζηνιή λα κείλεη
ζε θαηαζηαζε Πξνο επεμεξγαζία από ηελ Γεληθή Γξακκαηεία. Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα λα ελεκεξσζνύκε
εθ’ησλ πζηέξσλ γηα ηελ εμέιημε απηήο ηεο ππνβνιήο, θαιόληαο ηελ ελέξγεηα Δλεκέξσζε απνηειέζκαηνο
Υπνβνιήο κέζα από ηελ θόξκα ηνπ απνηειέζκαηνο.
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Η εθαξκνγή, θαιεί πάιη ηελ ΓΓΠΣ θαη ελεκεξώλεηαη γηα ην απνηέιεζκα ηεο απνζηνιήο, απνζηέιινληαο ηνλ
θσδηθό ηεο. Σηελ ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη κήλπκα κε ην απνηέιεζκα ηεο θιήζεο θαη ε εθαξκνγή ελεκεξώλεη ηελ
εγγξαθή θαηάιιεια .
Αλ ε λέα θαηάζηαζε είλαη νινθιεξσκέλε, ή αλ επέζηξεςε ιάζνο νπόηε θαη ε θαηάζηαζε ζα γπξίζεη ζε
Λαλζαζκέλε θαη ζα θαηαγξαθεί ην κήλπκα ζθάικαηνο. Δπηπιένλ ζα από – ελεκεξσζεί ην πεδίν Δλεκέξσζε
ΓΓΠΣ.
Δπηζηξνθή
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