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ύληνκε πεξηγξαθή
Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Γηαδηθαζηώλ ζεζπίζηεθε από 01/01/2014 ε ππνρξέσζε ππνβνιήο
από

ηνπο

ππόρξενπο

απεηθόληζεο

ζπλαιιαγώλ,

πγθεληξωηηθώλ

θαηαζηάζεωλ

Πειαηώλ

–

Πξνκεζεπηώλ ζε κεληαία ή ηξηκεληαία βάζε ζην ζύζηεκα ππνβνιήο θαηαζηάζεσλ θνξνινγηθώλ
ζηνηρείσλ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ ηνπ Υπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθώλ.
Τν πεξηερόκελν ησλ θαηαζηάζεσλ απηώλ αθνξά ζηα εμήο:
-

Α.Φ.Μ. ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ

-

Πιήζνο ηηκνινγίσλ

-

Αμία ηεο ζπλαιιαγήο, πξν Φ.Π.Α.

-

Έλδεημε ηύπνπ εγγξαθήο γηα ζπλαιιαγέο αληίζηξνθεο ξνήο (πηζησηηθά)

-

Φ.Π.Α. πνπ επηβαξύλεη ηε ζπλαιιαγή

-

Έλδεημε γηα ην αλ ν αληηζπκβαιιόκελνο είλαη ππόρξενο ππνβνιήο θαηαζηάζεσλ θνξνινγηθώλ
ζηνηρείσλ

Σηελ θαηάζηαζε πειαηώλ πεξηιακβάλνληαη:
1) Φνλδξηθέο πσιήζεηο αλά ΑΦΜ αιιά αζξνίδνληαη μερσξηζηά ηα πηζησηηθά ηηκνιόγηα. Η ππνβνιή ησλ
ζηνηρείσλ κπνξεί λα γίλεη θαη αλά παξαζηαηηθό.
2) Σπγθεληξσηηθά ηα ζηνηρεία ιηαληθώλ ζπλαιιαγώλ αλά θσδηθό αξηζκό κεηξώνπ Φνξνινγηθήο
ηακεηαθήο κεραλήο.
Δλώ ζηελ θαηάζηαζε πξνκεζεπηώλ πεξηιακβάλνληαη:
1) Τα ηηκνιόγηα αλά ΑΦΜ αιιά αζξνίδνληαη μερσξηζηά ηα πηζησηηθά ηηκνιόγηα
2) Σπγθεληξσηηθά ινηπέο δαπάλεο ρσξίο ππνρξέσζε δηαζηαύξσζεο
Γηα ηελ ελαξκόληζε κε ηηο επηηαγέο ηνπ Νόκνπ ελζσκαηώζεθαλ ζηελ ηξέρνπζα έθδνζε ηεο εθαξκνγήο κηα
ζεηξά από δηαδηθαζίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ, κε ραξαθηεξηζηηθή επθνιία, ηνλ ππνινγηζκό ησλ πξνο απνζηνιή
ζηνηρείσλ ζηε ΓΓΠΣ θαη ηελ εμαγωγή ηνπο ζε αξρείν ηύπνπ “xml” γηα ηελ ππνβνιή ηνπο ζηνλ αξκόδην θνξέα.
Έρεη πξνζηεζεί ζηελ εθαξκνγή κία λέα εξγαζία, ε «Τπνβνιή Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ» ζην κελνύ
«Λνηπά».

Η ππνβνιή πξαγκαηνπνηείηαη γηα θηλήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζηνηρεία «Τηκνιόγηα πσιήζεσλ»,

«Ληαληθέο Πσιήζεηο», «Έμνδα αλά Α.Φ.Μ.» & «Λνηπά έμνδα». Η ππνβνιή γίλεηαη αλά «Μήλα» γηα ηα
δηπινγξαθηθά βηβιία (Γ’ θαηεγνξίαο).
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 κέζσ ηεο εθαξκνγήο “SFP
Σπγθεληξσηηθή”.
Τόζν ε απνζήθεπζε ηνπ αξρείνπ όζν θαη ε απνζηνιή κέζσ Internet κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε
ηκεκαηηθά αλά ζηνηρείν, πρ. κόλν «Τηκνιόγηα πσιήζεσλ», «Τηκνιόγηα πσιήζεσλ» & «Ληαληθέο πσιήζεηο» ή
γηα ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ.
Γηα ηελ νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ εμαγσγήο, πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο λέαο εξγαζίαο, απαηηείηαη κία ζεηξά
ελεξγεηώλ παξακεηξνπνίεζεο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο εθαξκνγήο, όπσο ζηα «Σηνηρεία εηαηξίαο», ζηνπο
«Τύπνπο άξζξσλ» θαη ζηνπο «Λνγαξηαζκνύο ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ».
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Γηα ηελ ελεκέξσζε όισλ ησλ λέσλ απαηηνύκελσλ ζηνηρείσλ από ηηο Δκπνξηθέο Γηαρεηξίζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα
από ηηο λέεο εθδόζεηο ησλ εκπνξηθώλ εθαξκνγώλ Eurofasma, Eurofasma Next θαη Manager Next,
ηξνπνπνηήζεθε ε κνξθή ηνπ αξρείνπ Κηλήζεσλ Σύλδεζεο.
Η εθαξκνγή ζα ζπλερίζεη λα δέρεηαη αξρεία Κηλήζεωλ ύλδεζηο παιαηόηεξωλ εθδόζεωλ ηωλ
εκπνξηθώλ εθαξκνγώλ αιιά ζα εκθαλίδεη θαηάιιειν πξνεηδνπνηεηηθό κήλπκα.

Δπηζηξνθή

Ρνή εξγαζηώλ
Εθαξκνγή

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

 Κάληε ηελ εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο «SFP Σπγθεληξσηηθή» ζύκθσλα κε ηηο
ηδηαίηεξεο δηαδηθαζίεο ηεο εθαξκνγήο.

Δπηζηξνθή
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Αλαιπηηθή πεξηγξαθή
Τπνβνιή θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ
Παξακεηξνπνίεζε εηαηξίαο
Σπκπιεξώζηε ην πεδίν «Α.Φ.Μ.» (Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ) ηεο εηαηξίαο ζηα «Σηνηρεία Δηαηξίαο» ήη
ειέγμηε γηα ηελ νξζόηεηά ηνπ. Βεβαησζείηε όηη ε επηιεγκέλε ηηκή ζην πεδίν «Καηεγνξία βηβιίσλ επηρείξεζεο»
ζηε ζειίδα Λνηπά είλαη ε επηζπκεηή, ζύκθσλα κε ηα βηβιία πνπ ηεξεί ε επηρείξεζή ζαο. Η ζπκπιήξσζε ησλ
παξαπάλσ πεδίσλ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή απνζήθεπζε ηνπ αξρείνπ, θαζώο ην Α.Φ.Μ ρξεζηκνπνηείηαη ζε
ππνρξεσηηθό πεδίν ηνπ αξρείνπ.
Δξγαζία «Βνεζεηηθά»  «3. Δξγαζίεο Παξακέηξσλ»  «1. Σηνηρεία Δηαηξίαο».

Δπηζηξνθή

Αξρεία
Οξηζκόο Παξαζηαηηθώλ Λνγηζηηθήο
Γηα ηελ ππνβνιή ησλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα θαζνξίζεηε πνηά παξαζηαηηθά ζπκκεηέρνπλ ζηελ
δηαδηθαζία, θαζώο θαη ηνλ ηύπν θνξνινγηθήο ππνβνιήο κε ηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. Έρεη πξνζηεζεί ε ζηήιε
«Υ» (Τύπνο Φνξνινγηθήο Υπνβνιήο).
Γηαζέζηκεο επηινγέο είλαη:
0: «Εθηόο ππνβνιήο»¨
1: «Έμνδα αλά Α.Φ.Μ.»
2: «Λνηπά έμνδα»
3: «Σηκνιόγηα πωιήζεωλ»
4: «Ληαληθέο πωιήζεηο».
H πιεξνθνξία “ρξεσζηηθά ηηκνιόγηα” ή “ηηκνιόγηα αληίζηξνθεο ξνήο” (πηζησηηθά) ε νπνία απαηηείηαη ζηα
ζηνηρεία ππνβνιήο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ πξνθύπηεη από ηνλ «Τύπν Φνξνι. Υπνβνιήο» ησλ ηύπσλ άξζξσλ
ζε ζπλδπαζκό κε ηε ρξέσζε/ πίζησζε (γξακκέο ινγηζηηθώλ άξζξσλ) ησλ ινγαξηαζκώλ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ
πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Πειαηώλ/ Πξνκεζεπηώλ/ Τακείνπ. Σπγθεθξηκέλα:
-

Γηα ηα άξζξα πνπ ελεκεξώλνπλ «Έμνδα αλά ΑΦΜ» & «Λνηπά έμνδα» ε “Αμία ζπλαιιαγήο, πξν
ΦΠΑ” είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αθαίξεζεο Φξέσζε κείνλ Πίζησζε από ηηο γξακκέο ηνπ ινγηζηηθνύ
άξζξνπ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Πειάηεο/ Πξνκεζεπηήο/ Τακείν/ Φ.Π.Α.
Οκνίσο, ν “ΦΠΑ ηεο ζπλαιιαγήο” είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αθαίξεζεο Φξέσζε κείνλ Πίζησζε από ηηο
γξακκέο ηνπ ινγηζηηθνύ άξζξνπ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Φ.Π.Α.
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Δάλ ην ζύλνιν ησλ δύν παξαπάλσ είλαη ζεηηθό, ην άξζξν ζα ελεκεξώζεη ην αξρείν xml κε ηελ
έλδεημε “ρξεσζηηθά ηηκνιόγηα”. Αληίζεηα εάλ ην απνηέιεζκα είλαη αξλεηηθό, ην άξζξν ζα ελεκεξώζεη
ην αξρείν xml κε ηελ έλδεημε “ηηκνιόγηα αληίζηξνθεο ξνήο” (πηζησηηθά).
-

Γηα ηα άξζξα πνπ ελεκεξώλνπλ «Σηκνιόγηα Πωιήζεωλ» & «Ληαληθέο Πωιήζεηο» ε “Αμία
ζπλαιιαγήο, πξν ΦΠΑ” είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αθαίξεζεο Πίζησζε κείνλ Φξέσζε από ηηο γξακκέο
ηνπ ινγηζηηθνύ άξζξνπ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Πειάηεο/ Πξνκεζεπηήο/ Τακείν/ ΦΠΑ.
Οκνίσο, ν “ΦΠΑ ηεο ζπλαιιαγήο” είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αθαίξεζεο Πίζησζε κείνλ Φξέσζε από ηηο
γξακκέο ηνπ ινγηζηηθνύ άξζξνπ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ΦΠΑ.
Δάλ ην ζύλνιν ησλ δύν παξαπάλσ είλαη ζεηηθό, ην άξζξν ζα ελεκεξώζεη ην αξρείν xml κε ηελ
έλδεημε “ρξεσζηηθά ηηκνιόγηα”. Αληίζεηα εάλ ην απνηέιεζκα είλαη αξλεηηθό, ην άξζξν ζα ελεκεξώζεη
ην αξρείν xml κε ηελ έλδεημε “ηηκνιόγηα αληίζηξνθεο ξνήο” (πηζησηηθά).

Σχ.1 Κατατώρηση τύποσ υορολογικής σποβολής

Δπηζηξνθή
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Λνγαξηαζκνί
1. Σηνπο ινγαξηαζκνύο ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ κε θαηεγνξία «Πειάηεο» ή «Πξνκεζεπηέο», Θα πξέπεη λα νξηζζεί
ε επηζπκεηή επηινγή ζην πεδίν «Υπνβνιή Φνξνι. Σηνηρείσλ» ζηε 3ε ζειίδα («Σηνηρεία Πει./ Πξνκ.»).
Αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε επηινγή, ηα ινγηζηηθά άξζξα ησλ ινγαξηαζκώλ είηε δελ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηε
δηαδηθαζία απνζήθεπζεο ηνπ αξρείνπ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ, είηε ζα ζπκκεηέρνπλ σο ππόρξενη, είηε ζα
ζπκκεηέρνπλ σο κε ππόρξενη.
Σε ήδε εγθαηεζηεκέλεο βάζεηο, ε αλαβάζκηζε ησλ πεξηνρώλ εξγαζίαο ζέηεη απηόκαηα πξνηεηλόκελεο ηηκέο
θαηά αληηζηνηρία κε ην πεδίν «Καζεζηώο ΚΔ.ΠΥ.Ο».
Η πξόηαζε ησλ ηηκώλ γίλεηαη κε ηελ αθόινπζε αληηζηνηρία:
Καθεστώς ΚΕ.ΠΥ.Ο

Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων

Υπόρξενο ΑΦΜ

Σπκκεηέρεη σο ππόρξενο

Υπόρξενο ΑΓΤ

Γελ ζπκκεηέρεη

Διιεληθό Γεκόζην

Σπκκεηέρεη σο ππόρξενο

Απαιιαγή Δμσηεξηθνύ

Γελ ζπκκεηέρεη

Απαιι. Πξνκεζεπηήο

Γελ ζπκκεηέρεη

Με Υπόρξενο ΑΦΜ

Σπκκεηέρεη σο κε ππόρξενο

Με Υπόρξενο ΑΓΤ

Γελ ζπκκεηέρεη

Σχ.2 Στοιτεία πελατών/ προμηθεστών
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2. Γηα ηνπο ππόινηπνπο ινγαξηαζκνύο, πνπ δελ ζέιεηε λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ππνινγηζκνύο ησλ αμηώλ πνπ
ζα ππνβιεζνύλ, πξνζηέζεθε ην πεδίν «Γελ ζπκκεηέρεη ζηε ΜΥΦ (Ν/Ο)».
Δάλ νξηζζεί Ν(αη, ηόηε νη αμίεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ινγαξηαζκώλ δελ ππνινγίδνληαη, αθόκα θη αλ ηα
ινγηζηηθά άξζξν ζηα νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί ζπκκεηέρνπλ ζηελ κεληαία ππνβνιή.

Σχ.3 «Δεν σσμμετέτει στη ΜΥΦ»

Δπηζηξνθή

Λνγηζηηθά άξζξα
Καηά ηελ θαηαρώξηζε ινγηζηηθώλ άξζξσλ:
-

Σην αξρείν XML ππνβνιήο ζπκκεηέρνπλ κόλν ηα νξηζηηθά άξζξα. Η εκεξνκελία θίλεζεο ηνπ άξζξνπ
θαζνξίδεη ηελ πεξίνδν (κήλα) ππνβνιήο.

-

Τα αθπξσκέλα/αθπξσηηθά άξζξα δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ππνβνιή.

-

Οη αμίεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ “Αμία ζπλαιιαγήο, πξν ΦΠΑ”

θαη “ΦΠΑ πνπ επηβαξύλεη ηε

ζπλαιιαγή» είλαη ηα πνζά από ηηο ζηήιεο Φξέσζε/ Πίζησζε ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο
θαηεγνξίεο Πειάηεο/ Πξνκεζεπηέο/ Τακείν.

Εμαίξεζε, απνηεινύλ κόλν νη ινγαξηαζκνί ινγηζηηθνύ

ζρεδίνπ ζηνπο νπνίνπο έρεη νξηζζεί ηηκή, ζην πεδίν «Φ.Π.Α. Δθθαζ. ΚΔΠΥΟ». Σ’ απηή ηελ πεξίπησζε
γηα ηελ «αμία ζπλαιιαγήο, πξν θπα» ζα ιεθζεί ππόςε ε αμία πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ζηήιε «Βνεζ.
πνζό». Καη’ επέθηαζε, ην Φ.Π.Α. γηα απηέο ηηο γξακκέο ππνινγίδεηαη αθαηξώληαο από ηελ αμία πνπ
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έρεη θαηαρσξεζεί ζηηο ζηήιεο Φξέσζε/ Πίζησζε ηελ αμία ηνπ Βνεζεηηθνύ πνζνύ. Τν πξόζεκν ησλ
αμηώλ ην νπνίν ζα θαζνξίζεη ηελ ελεκέξσζε σο “ρξεσζηηθά ηηκνιόγηα” ή “ηηκνιόγηα αληίζηξνθεο
ξνήο”

(πηζησηηθά)

αθνινπζεί

ηνπο

θαλόλεο

πνπ

έρνπλ

ήδε

πεξηγξαθεί

ζηελ

ελόηεηα

παξακεηξνπνίεζεο ησλ ηύπσλ ινγηζηηθώλ άξζξσλ.
-

Σηα ινγηζηηθά άξζξα έρεη πξνζηεζεί ην πεδίν «Κσδηθόο Τακεηαθήο Μεραλήο», ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη
γηα ηνπο ηύπνπο ινγηζηηθώλ άξζξσλ πνπ ελεκεξώλνπλ «Ληαληθέο Πσιήζεηο».

-

Γηα ηα ινγηζηηθά άξζξα πνπ ζα εμαρζνύλ ζηελ νκάδα ιηαληθώλ πσιήζεσλ, ην λέν πεδίν
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νκαδνπνηεζνύλ ηα άξζξα απηά αλά θσδηθό θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο.
Τα ινγηζηηθά άξζξα πνπ ελεκεξώλνπλ ιηαληθέο πσιήζεηο αιιά δελ έρεη νξηζζεί θσδηθόο ηακεηαθήο
κεραλήο, ζα γίλεη ζπγθέληξσζε κε θελό ζην πεδίν ηακεηαθήο κεραλήο.

Σχ.4 Κατατώρηση λογιστικού άρθροσ

Δπηζηξνθή

Έιεγρνο ΑΦΜ Πειαηώλ/ Πξνκεζεπηώλ
Πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο απνζήθεπζεο ηνπ αξρείνπ XML, θξίλεηαη απαξαίηεην λα γίλεη έιεγρνο
ζπκπιήξσζεο θαη νξζόηεηαο Α.Φ.Μ. (Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ) ινγαξηαζκώλ, κε ζθνπό ηε δηόξζσζε
θελώλ ή ιαλζαζκέλσλ εγγξαθώλ.

Ο έιεγρνο είλαη απαξαίηεηνο θπξίσο γηα ηνπο ινγαξηαζκνύο πνπ

ζπκκεηέρνπλ ζε ινγηζηηθά άξζξα, ζηα νπνία ν ηύπνο θνξνινγηθήο ππνβνιήο είλαη «Έμνδα αλά Α.Φ.Μ.» ή
«Τηκνιόγηα πσιήζεσλ», γηα ηα νπνία γίλεηαη ρξήζε ηνπ πεδίνπ ΑΦΜ ζην αξρείν.
Ο έιεγρνο γίλεηαη από «Λνηπά»  «08. Διεγρνη Οξζόηεηαο»  «2. Α.Φ.Μ. Πειαηώλ/Πξνκεζεπηώλ».

Δπηζηξνθή
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How to

Δεκηνπξγία αξρείνπ Τπνβνιήο Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ
Η δηαδηθαζία ηεο απνζήθεπζεο ηνπ αξρείνπ ή απνζηνιήο κέζσ Internet ησλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ζηελ
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ ππνπξγείνπ εθηειείηαη κέζσ ηεο λέαο εξγαζίαο, από «Λνηπά»  «06. Δξγαζίεο
ΚΔ.Π.Υ.Ο.»  «1. Μεληαία Υπνβνιή Φνξνινγηθώλ Σηνηρείσλ».

Σχ.5 Δημιοσργία αρτείοσ Υποβολής υορολογικών στοιτείων

Αθνύ επηιέμεηε Πεξίνδν (κήλα) Υπνβνιήο, ζπκπιεξώλεηε, εάλ πξέπεη, ηνλ Κσδηθό ηνπ Υπνθαηαζηήκαηνο ζην
TAXIS θαη επηιέγεηε ηα ζηνηρεία (groups) πνπ ζα ππνβάιεηε.
Υπελζπκίδνπκε όηη ηα ζηνηρεία αλήθνπλ ζε ηέζζεξεηο (4) νκάδεο:
Τηκνιόγηα Πσιήζεσλ, Ληαληθέο Πσιήζεηο, Έμνδα αλά Α.Φ.Μ. θαη Λνηπά Έμνδα.
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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