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ύνηομη πεπιγπαθή
Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Γηαδηθαζηώλ ζεζπίζηεθε από 01/01/2014 ε ππνρξέωζε ππνβνιήο
από

ηνπο

ππόρξενπο

απεηθόληζεο

ζπλαιιαγώλ,

ςγκενηπωηικών

καηαζηάζεων

Πελαηών

–

Ππομηθεςηών ζε μηνιαία βάζη ζην ζύζηεκα ππνβνιήο θαηαζηάζεωλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ ηνπ
δηθηπαθνύ ηόπνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάηωλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.
Τν πεξηερόκελν ηωλ θαηαζηάζεωλ απηώλ αθνξά ζηα εμήο:
-

Α.Φ.Μ. ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ

-

Πιήζνο ηηκνινγίωλ

-

Αμία ηεο ζπλαιιαγήο, πξν Φ.Π.Α.

-

Έλδεημε ηύπνπ εγγξαθήο γηα ζπλαιιαγέο αληίζηξνθεο ξνήο (πηζηωηηθά)

-

Φ.Π.Α. πνπ επηβαξύλεη ηε ζπλαιιαγή

-

Έλδεημε γηα ην αλ ν αληηζπκβαιιόκελνο είλαη ππόρξενο ππνβνιήο θαηαζηάζεωλ θνξνινγηθώλ
ζηνηρείωλ

Σηελ θαηάζηαζε πειαηώλ πεξηιακβάλνληαη:
1) Φνλδξηθέο πωιήζεηο αλά ΑΦΜ αιιά αζξνίδνληαη μερωξηζηά ηα πηζηωηηθά ηηκνιόγηα. Η ππνβνιή ηωλ
ζηνηρείωλ κπνξεί λα γίλεη θαη αλά παξαζηαηηθό.
2) Σπγθεληξωηηθά ηα ζηνηρεία ιηαληθώλ ζπλαιιαγώλ αλά θωδηθό αξηζκό κεηξώνπ Φνξνινγηθήο
ηακεηαθήο κεραλήο.
Δλώ ζηελ θαηάζηαζε πξνκεζεπηώλ πεξηιακβάλνληαη:
1) Τα ηηκνιόγηα αλά ΑΦΜ αιιά αζξνίδνληαη μερωξηζηά ηα πηζηωηηθά ηηκνιόγηα
2) Σπγθεληξωηηθά ινηπέο δαπάλεο ρωξίο ππνρξέωζε δηαζηαύξωζεο
Γηα ηελ ελαξκόληζε κε ηηο επηηαγέο ηνπ Νόκνπ ελζωκαηώζεθαλ ζηελ ηξέρνπζα έθδνζε ηεο εθαξκνγήο κηα
ζεηξά από δηαδηθαζίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ, κε ραξαθηεξηζηηθή επθνιία, ηνλ ςπολογιζμό ηωλ πξνο απνζηνιή
ζηνηρείωλ ζηε ΓΓΠΣ θαη ηελ εξαγωγή ηνπο ζε αξρείν ηύπνπ “xml” γηα ηελ ππνβνιή ηνπο ζηνλ αξκόδην θνξέα.
Έρεη πξνζηεζεί ζηελ εθαξκνγή κία λέα εξγαζία, ε «Μηνιαία Τποβολή Φοπολογικών ηοισείων» ζην
κελνύ «Δξγαζίεο ΚΔ.Π.Υ.Ο.».

Η ππνβνιή πξαγκαηνπνηείηαη γηα θηλήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζηνηρεία

«Τηκνιόγηα πωιήζεωλ», «Ληαληθέο Πωιήζεηο», «Έμνδα αλά Α.Φ.Μ.» & «Λνηπά έμνδα», κε δπλαηόηεηα
ππνβνιήο αλά «Μήλα» ή «Τξίκελν», ζύκθωλα πάληα κε ηελ θαηεγνξία βηβιίωλ ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο.
Με ηε λέα εξγαζία παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα λα απνζεθεύζεηε ην αξρείν ππνβνιήο ζε κνξθή xml ην νπνίν
ζηε ζπλέρεηα κπνξείηε λα ειέγμεηε, δηαρεηξηζηείηε θαη λα ππνβάιεηε ζηε ΓΓΠΣ κέζω ηεο εθαξκνγήο “SFP
Σπγθεληξωηηθή”.
Τόζν ε απνζήθεπζε ηνπ αξρείνπ όζν θαη ε απνζηνιή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε ηκεκαηηθά αλά
ζηνηρείν, πρ. κόλν «Τηκνιόγηα πωιήζεωλ», «Τηκνιόγηα πωιήζεωλ» & «Ληαληθέο πωιήζεηο» ή γηα ην ζύλνιν
ηωλ ζηνηρείωλ.
Γηα ηελ νξζόηεηα ηωλ ζηνηρείωλ εμαγωγήο, πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο λέαο εξγαζίαο, απαηηείηαη κία ζεηξά
ελεξγεηώλ παξακεηξνπνίεζεο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο εθαξκνγήο, όπωο ζηα «Σηνηρεία εηαηξίαο», ζηνπο
«Πίλαθεο» θαη ζηα Αξρεία Λνγαξηαζκώλ.
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Γηα ηελ ελεκέξωζε ηωλ Λνγηζηηθώλ εθαξκνγώλ «Eurofasma Γεληθή – Γεληθή/Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή» ή
«Λνγηζηηθή Next» κε όια ηα λέα ζηνηρεία (πρ. Κωδηθνί Τακεηαθώλ Μεραλώλ), ηξνπνπνηήζεθε ε κνξθή ηνπ
αξρείνπ Κηλήζεωλ Σύλδεζεο.
Απαηηνύληαη πιένλ νη λέεο εθδόζεηο ηωλ Λνγηζηηθώλ εθαξκνγώλ:



«Eurofasma Γεληθή – Γεληθή/Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή» v.9.21
«Λνγηζηηθή Next» v.4.4.0

Δπηζηξνθή

Ροή επγαζιών
Δθαπμογή

 Κάληε αλαβάζκηζε ζηελ έθδνζε ηεο εθαξκνγήο ζύκθωλα κε ηηο ηδηαίηεξεο δηαδηθαζίεο ηεο εθαξκνγήο
 Κάληε ηηο ηδηαίηεξεο ξπζκίζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ππνβνιή θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ ζύκθωλα κε ηηο
ηδηαίηεξεο νδεγίεο ηεο εθαξκνγήο

 Κάληε ηελ εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο «SFP Σπγθεληξωηηθή» ζύκθωλα κε ηηο
ηδηαίηεξεο δηαδηθαζίεο ηεο εθαξκνγήο.

Δπηζηξνθή
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Αναλςηική πεπιγπαθή
Τποβολή θοπολογικών ζηοισείων
Παπαμεηποποίηζη εηαιπίαρ
Σπκπιεξώζηε ην πεδίν «Α.Φ.Μ.» (Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ) ηεο εηαηξίαο ζηα «Σηνηρεία Δηαηξίαο» ήη
ειέγμηε γηα ηελ νξζόηεηά ηνπ. Βεβαηωζείηε όηη ε επηιεγκέλε ηηκή ζην πεδίν «Καηεγνξία βηβιίωλ επηρείξεζεο»
ζηε ζειίδα Λνηπά είλαη ε επηζπκεηή, ζύκθωλα κε ηα βηβιία πνπ ηεξεί ε επηρείξεζή ζαο. Η ζπκπιήξωζε ηωλ
παξαπάλω πεδίωλ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή απνζήθεπζε ηνπ αξρείνπ, θαζώο ην Α.Φ.Μ ρξεζηκνπνηείηαη ζε
ππνρξεωηηθό πεδίν ηνπ αξρείνπ θαη ε θαηεγνξία ηωλ βηβιίωλ επηρείξεζεο θαζνξίδεη ηε κέζνδν εμαγωγήο ηωλ
θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ Δμόδωλ ζε «Μήλα» ή «Τξίκελν».
Γηα ηηο εηαηξίεο κε ηηκή «Απινγξαθηθά» (Β’ θαηεγνξία) ζηελ θαηεγνξία βηβιίωλ, ζηελ δηαδηθαζία απνζήθεπζεο
ηνπ αξρείνπ, ηα «Έμνδα αλά Α.Φ.Μ.» θαη «Λνηπά έμνδα» ζα εμάγνληαη αλά Τξίκελν θαη νη επηινγέο ζα είλαη
ελεξγέο κόλν ηνλ ηειεπηαίν Μήλα θάζε Τξηκήλνπ ηεο ρξήζεο, πρ. Μάξηηνο, Ινύληνο, Σεπηέκβξηνο &
Γεθέκβξηνο ελώ ηα «Τηκνιόγηα πωιήζεωλ» θαη νη «Ληαληθέο Πωιήζεηο» ζα εμάγνληαη αλά κήλα θαη ζα είλαη
ελεξγέο θάζε κήλα ηεο ρξήζεο, πρ. Ιαλνπάξηνο, Φεβξνπάξηνο θηι.
Αληίζηνηρα γηα ηηο εηαηξίεο κε ηηκή «Γηπινγξαθηθά» (Γ’ θαηεγνξία) ζηελ θαηεγνξία βηβιίωλ, ηα «Τηκνιόγηα
πωιήζεωλ», νη «Ληαληθέο Πωιήζεηο», ηα «Έμνδα αλά Α.Φ.Μ.» & ηα «Λνηπά έμνδα» ζα είλαη δηαζέζηκα πξνο
επηινγή ζε θάζε κήλα ηεο ρξήζεο.
Η ζπκπιήξωζε ηωλ παξαπάλω πεδίωλ νξίδεηαη από «Βνεζεηηθά»  «3. Δξγαζίεο Παξακέηξωλ»  «01.
Γεληθά Σηνηρεία Δηαηξίαο».

Δπηζηξνθή
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Παπαμεηποποίηζη Πινάκων
Πίνακαρ 13 - Λοιπέρ Παπάμεηποι Παπαζη. Λογ/ζμών
Γηα ηελ ππνβνιή ηωλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ ζα πξέπεη λα θαζνξίζεηε πνηα από ηα παξαζηαηηθά θηλήζεωλ
ινγαξηαζκώλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία, θαζώο θαη ηνλ ηύπν θνξνινγηθήο ππνβνιήο κε ηνλ νπνίν
ζπκκεηέρνπλ. Γηαζέζηκεο επηινγέο είλαη:
0: «Δκηόρ ςποβολήρ»
1: «Έξοδα ανά Α.Φ.Μ.»
2: «Λοιπά έξοδα»
3: «Σιμολόγια πωλήζεων»
4: «Λιανικέρ πωλήζειρ».
Η ζπκπιήξωζε γίλεηαη από «Βοηθηηικά»  «4. Δπγαζίερ Πινάκων»  «Πίνακαρ 13 - Λοιπέρ
Παπάμεηποι Παπαζη. Λογ/ζμών».
Πξέπεη λα ζπκπιεξώζεηε ηελ ηειεπηαία ζηήιε «Τ»: Σύπορ Φοπολογικήρ Τποβολήρ, γηα θάζε ηύπν
Κίλεζεο (νη εγγξαθέο ηνπ Πίλαθα 13 αληηζηνηρνύλ θαη είλαη ε ζπλέρεηα ηωλ παξακέηξωλ ηωλ εγγξαθώλ ηνπ
Πίλαθα 11).

Σχ.1 Καηατώρηζη παραμέηρων ηύποσ θορολογικής σποβολής

H πιεξνθνξία “ρξεωζηηθά ηηκνιόγηα” ή “ηηκνιόγηα αληίζηξνθεο ξνήο” (πηζηωηηθά) ε νπνία απαηηείηαη ζηα
ζηνηρεία ππνβνιήο θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ πξνθύπηεη από ην ζπλδπαζκό ηνπ πεδίνπ «Φαξαθηεξηζκόο
θίλεζεο» θαη ηεο «Οκάδαο ινγαξηαζκνύ». Γηα παξάδεηγκα, θαηαρωξείηε έλα “Τηκνιόγην πώιεζεο”
(ραξαθηεξηζκόο θίλεζεο Φξεωζηηθή) ζε έλα ινγαξηαζκό πειάηε. Η θίλεζε απηή ζα εμαρζεί ζην αξρείν xml κε
ηελ έλδεημε “ρξεωζηηθά ηηκνιόγηα”. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνπο παξαθάηω ζπλδπαζκνύο
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Ομάδα λογαπιαζμού

Σπόπορ ενημέπωζηρ ζηο απσείο XML

Λογαριαζμός
Λογαριαζμός
Λογαριαζμός
Λογαριαζμός

«Φρεωζηικά ηιμολόγια»

Πελάηη & Φρεωζηική κίνηζη ή
Προμηθεσηή & Πιζηωηική κίνηζη
Πελάηη & Αρνηηική Φρέωζη ή
Προμηθεσηή & Αρνηηική Πίζηωζη

«Πιζηωηικά ηιμολόγια»

Πιζηωηικός Λοιπός λογαριαζμός & Πιζηωηική κίνηζη

«Φρεωζηικά ηιμολόγια»

Πιζηωηικός Λοιπός λογαριαζμός & Αρνηηική Πίζηωζη

«Πιζηωηικά ηιμολόγια»

Πίνακαρ 68 - Κωδικοί TAXIS Σαμειακών Μησανών
Γηα ηελ ππνβνιή ηωλ Πωιήζεωλ Ληαληθήο, εθόζνλ εθδίδνληαη απνδείμεηο από Τακεηαθή κεραλή ζπλδεδεκέλε
κε ηελ εθαξκνγή, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξωζεί ν Κωδηθόο ηεο Τακεηαθήο κεραλήο ζην TAXIS. Οη Κωδηθνί
ζπκπιεξώλνληαη ζην λέν Πίλαθα 68 (Κωδηθνί TAXIS Τακεηαθώλ Μεραλώλ).
Υπελζπκίδνπκε όηη ζηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη κε POS-Τακεηαθέο κεραλέο, ν αξηζκόο
TASK αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκό ηεο Τακεηαθήο κεραλήο.

Σχ.2 Καηατώρηζη Κωδικών TAXIS Ταμειακών Μητανών

Δπηζηξνθή
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Απσεία – Λογαπιαζμοί

Πελάηερ – Ππομηθεςηέρ – Λοιποί λογαπιαζμοί
Σηα αξρεία ινγαξηαζκώλ ζα πξέπεη λα νξηζζεί ε επηζπκεηή, γηα θάζε ινγαξηαζκό πειάηε ή πξνκεζεπηή ή
ινηπό ινγαξηαζκό, επηινγή ζην πεδίν «Υπνβνιή θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ». Αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε επηινγή,
νη θηλήζεηο ηωλ ινγαξηαζκώλ είηε δελ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία απνζήθεπζεο ηνπ αξρείνπ θνξνινγηθώλ
ζηνηρείωλ, είηε ζα ζπκκεηέρνπλ ωο ππόρξενη, είηε ζα ζπκκεηέρνπλ ωο κε ππόρξενη. Σε ήδε ππάξρνπζεο
εηαηξίεο, ε αλαβάζκηζε ηεο έθδνζεο ζέηεη απηόκαηα πξνηεηλόκελεο ηηκέο θαηά αληηζηνηρία κε ην πεδίν
«Καζεζηώο ΚΔ.ΠΥ.Ο».
Η πξόηαζε ηωλ ηηκώλ γίλεηαη κε ηελ αθόινπζε αληηζηνηρία:
Καθεστώς ΚΕ.ΠΥ.Ο

Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων

Υπόρξενο ΑΦΜ

Σπκκεηέρεη ωο ππόρξενο

Υπόρξενο ΑΓΤ

Γελ ζπκκεηέρεη

Διιεληθό Γεκόζην

Σπκκεηέρεη ωο ππόρξενο

Απαιιαγή Δμωηεξηθνύ

Γελ ζπκκεηέρεη

Απαιι. Πξνκεζεπηήο

Γελ ζπκκεηέρεη

Με Υπόρξενο ΑΦΜ

Σπκκεηέρεη ωο κε ππόρξενο

Με Υπόρξενο ΑΓΤ

Γελ ζπκκεηέρεη

«Αξρεία»  «Πειαηώλ»

Σχ.3 Σηοιτεία Πελάηη
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«Αξρεία»  «Λνγαξηαζκνί»  «Πξνκεζεπηέο»

Σχ.4 Σηοιτεία Προμηθεσηή

«Αξρεία»  «Λνγαξηαζκνί»  «Λνηπνί Λνγαξηαζκνί»

Σχ.5 Σηοιτεία Λοιπού λογαριαζμού

Δπηζηξνθή
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Καηασώπηζη Δγγπαθών
Καηασώπιζη εμποπικών παπαζηαηικών (πωλήζεων/ αγοπών)
Σηελ ελόηεηα απηή παξαζέηνπκε νξηζκέλα ζεκεία πνπ αμίδεη λα ηνληζηνύλ θαηά ηελ θαηαρώξηζε εκπνξηθώλ
παξαζηαηηθώλ:
-

Από ηηο παξαρζείζεο θηλήζεηο πωιήζεωλ/ αγνξώλ ηωλ ινγαξηαζκώλ πειαηώλ/ πξνκεζεπηώλ
αληίζηνηρα, ην άζξνηζκα ηωλ πεδίωλ «Καζαξή αμία», «Αμία επηβαξύλζεωλ» θαη «Αμία ΔΦΚ»
ελεκεξώλνπλ ην αξρείν xml κε ηελ «Αμία ζπλαιιαγήο, πξν ΦΠΑ», ελώ ην άζξνηζκα ηωλ πεδίωλ «Αμία
Φ.Π.Α.» θαη «Φ.Π.Α. επηβαξύλζεωλ» ελεκεξώλνπλ ην αξρείν κε ην «ΦΠΑ πνπ επηβαξύλεη ηε
ζπλαιιαγή».

-

Σηηο αμίεο ζπλαιιαγήο θαη θπα ζπκκεηέρνπλ νη αμίεο επηβαξύλζεωλ, εθόζνλ ζηηο παξακέηξνπο
εηαηξίαο έρεηε επηιέμεη λαη ζηηο ελδείμεηο ελεκέξωζεο θαηαζηάζεωλ ΚΔ.Π.Υ.Ο ηωλ επηβαξύλζεωλ
πωιήζεωλ/ αγνξώλ.

Καηασώπιζη Λοιπών Κινήζεων Πωλήζεων Πελαηών
Γηα ηελ θαηαρώξεζε Κίλεζεο πνπ πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζην group ηωλ «Ληαληθώλ πωιήζεωλ» (4), έρεη
πξνζηεζεί ν Κωδηθόο ηεο Τακεηαθήο (ζηνηρείν από ηνλ Πίλαθα 61 – Τακεηαθέο κεραλέο).

Σχ.6 Κωδικός Ταμειακής ζηις Λοιπές Κινήζεις Πωλήζεων πελαηών
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Καηασώπιζη Κινήζεων Λοιπών Λογαπιαζμών
Σηελ ελόηεηα απηή παξαζέηνπκε νξηζκέλα ζεκεία πνπ αμίδεη λα ηνληζηνύλ θαηά ηελ θαηαρώξηζε θηλήζεωλ
ινηπώλ ινγαξηαζκώλ:
-

Μπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ κόλν νη θηλήζεηο Πηζηωηηθώλ ινηπώλ ινγαξηαζκώλ. Θα πξέπεη λα θηλνύληαη
κόλν κε παξαζηαηηθά θηλήζεωλ ινγαξηαζκώλ πνπ ν ηύπνο θνξνινγηθήο ππνβνιήο είλαη «Λνηπά
έμνδα».

Σε αληίζεηε πεξίπηωζε νη θηλήζεηο ηωλ ινηπώλ ινγαξηαζκώλ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ

δηαδηθαζίαο απνζήθεπζεο ηνπ αξρείνπ xml.
-

Από ηηο θηλήζεηο ινηπώλ ινγαξηαζκώλ, ην άζξνηζκα ηωλ πεδίωλ «Καζαξή αμία», «Αμία επηβαξύλζεωλ»
θαη «Αμία ΔΦΚ» ελεκεξώλνπλ ην αξρείν xml κε ηε «Αμία ζπλαιιαγήο, πξν ΦΠΑ», ελώ ην άζξνηζκα
ηωλ πεδίωλ «Αμία Φ.Π.Α.» θαη «Φ.Π.Α. επηβαξύλζεωλ» ελεκεξώλνπλ ην αξρείν κε ην «ΦΠΑ πνπ
επηβαξύλεη ηε ζπλαιιαγή».

Δπηζηξνθή

Έλεγσορ ΑΦΜ ςναλλαζζομένων
Πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο απνζήθεπζεο ηνπ αξρείνπ ηωλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ θξίλεηαη
απαξαίηεην λα γίλεη έιεγρνο ζπκπιήξωζεο θαη νξζόηεηαο Α.Φ.Μ. (Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ)
ζπλαιιαζζνκέλωλ, κε ζθνπό ηε δηόξζωζε θελώλ ή ιαλζαζκέλωλ εγγξαθώλ.
Ο έιεγρνο είλαη απαξαίηεηνο θπξίωο γηα ηνπο ινγαξηαζκνύο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε παξαζηαηηθά θηλήζεωλ
ινγαξηαζκώλ, ζηα νπνία ν ηύπνο θνξνινγηθήο ππνβνιήο είλαη «Έμνδα αλά Α.Φ.Μ.» ή «Τηκνιόγηα πωιήζεωλ»,
γηα ηα νπνία γίλεηαη ρξήζε ηνπ πεδίνπ ΑΦΜ ζπλαιιαζζνκέλνπ ζην αξρείν XML.
Ο έιεγρνο κπνξεί λα γίλεη είηε από «Δθηππώζεηο»  «05. Πειαηώλ»  «2. Πιεξνθνξηαθέο»  «08.
Καηάζηαζε Διέγρνπ Α.Φ.Μ.» θαη «Δθηππώζεηο»  «07. Πξνκεζεπηώλ»  «2. Πιεξνθνξηαθέο»  «08.
Καηάζηαζε Διέγρνπ Α.Φ.Μ.».
Δπηζηξνθή

Γημιοςπγία απσείος Μηνιαίαρ Τποβολήρ Φοπολογικών ηοισείων
Η δηαδηθαζία ηεο απνζήθεπζεο ηνπ αξρείνπ ηωλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ εθηειείηαη κέζω ηεο λέαο εξγαζίαο,
από «Λνηπά»  «09. Δξγαζίεο ΚΔ.Π.Υ.Ο.»  «1. Μεληαία Υπνβνιή Φνξνινγηθώλ Σηνηρείωλ».
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Αθνύ επηιέμεηε Πεξίνδν (κήλα) Υπνβνιήο, ζπκπιεξώλεηε, εάλ πξέπεη, ηνλ Κωδηθό ηνπ Υπνθαηαζηήκαηνο ζην
TAXIS θαη επηιέγεηε ηα ζηνηρεία (groups) πνπ ζα ππνβάιεηε.
Υπελζπκίδνπκε όηη ηα ζηνηρεία αλήθνπλ ζε ηέζζεξεηο (4) νκάδεο:
Τηκνιόγηα Πωιήζεωλ, Ληαληθέο Πωιήζεηο, Έμνδα αλά Α.Φ.Μ. θαη Λνηπά Έμνδα.

Σχ.7 Αποθήκεσζη αρτείοσ Υποβολής θορολογικών ζηοιτείων

Δάλ ην αξρείν ππάξρεη ήδε, ε εθαξκνγή ζα ζαο ελεκεξώζεη ώζηε λα επηιέμεηε εάλ ζα αληηθαηαζηαζεί ή ζα
δώζεηε άιιν όλνκα γηα ηελ δεκηνπξγία λένπ αξρείνπ.

Δπηζηξνθή
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