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Σύντοµη περιγραφή
Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ∆ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014 η υποχρέωση υποβολής
από

τους

υπόχρεους

απεικόνισης

συναλλαγών,

Συγκεντρωτικών

καταστάσεων

Πελατών

–

Προµηθευτών σε µηνιαία ή τριµηνιαία βάση στο σύστηµα υποβολής καταστάσεων φορολογικών
στοιχείων του δικτυακού τόπου της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου
Οικονοµικών.
Το περιεχόµενο των καταστάσεων αυτών αφορά στα εξής :
-

Α.Φ.Μ. του αντισυµβαλλόµενου

-

Πλήθος τιµολογίων

-

Αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α.

-

Ένδειξη τύπου εγγραφής για συναλλαγές αντίστροφης ροής (πιστωτικά)

-

Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή

-

Ένδειξη για το αν ο αντισυµβαλλόµενος είναι υπόχρεος υποβολής καταστάσεων φορολογικών
στοιχείων

Στην κατάσταση πελατών περιλαµβάνονται :
1) Χονδρικές πωλήσεις ανά ΑΦΜ αλλά αθροίζονται ξεχωριστά τα πιστωτικά τιµολόγια. Η υποβολή
των στοιχείων µπορεί να γίνει και ανά παραστατικό.
2) Συγκεντρωτικά τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών ανά κωδικό αριθµό µητρώου Φορολογικής
ταµειακής µηχανής.
Ενώ στην κατάσταση προµηθευτών περιλαµβάνονται :
1) Τα τιµολόγια ανά ΑΦΜ αλλά αθροίζονται ξεχωριστά τα πιστωτικά τιµολόγια
2) Συγκεντρωτικά λοιπές δαπάνες χωρίς υποχρέωση διασταύρωσης
Για την εναρµόνιση µε τις επιταγές του Νόµου ενσωµατώθηκαν στην τρέχουσα έκδοση της εφαρµογής µια
σειρά από διαδικασίες που εξασφαλίζουν την εξαγωγή των φορολογικών δεδοµένων σε αρχείο τύπου “xml”
για την υποβολή τους στον αρµόδιο φορέα καθώς την απευθείας αποστολή τους µέσα από την εφαρµογή .
Πριν τη διαδικασία υποβολής θα πρέπει να ασχοληθείτε υποχρεωτικά µε την παραµετροποίηση των
σχετικών οντοτήτων (συναλλασσόµενοι, τύποι παραστατικών εµπορικών παραστατικών, τύποι εγγραφών

εσόδων/εξόδων, τύποι λογιστικών άρθρων, παραµετροποίηση πωλήσεων, λογιστικής κ.λπ.), για την
ενηµέρωση των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων προς υποβολή, η οποία πρέπει υποχρεωτικά να
προηγηθεί της εκτέλεσης της διαδικασίας .
Επιπλέον έχει κυκλοφορήσει η νέα εφαρµογή SFP Συγκεντρωτική, που διαθέτει λειτουργικότητα για
καταχώριση, επεξεργασία και υποβολή των φορολογικών στοιχείων στη ΓΓΠΣ.
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Η εφαρµογή δίνει παράλληλα τη δυνατότητα εισαγωγής δεδοµένων από αρχεία ascii, excel, xml σύµφωνα µε
το µορφότυπο της ΓΓΠΣ ή από βάσεις δεδοµένων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ενοποίηση δεδοµένων
από διαφορετικές εγκαταστάσεις ή και εφαρµογές, που αφορούν στο ίδιο ΑΦΜ και πρέπει να υποβληθούν
συγκεντρωτικά.

Επιστροφή
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Ροή εργασιών
 Παραµετροποίηση συναλλασσοµένων


Ενηµέρωση στοιχείων πελατών



Ενηµέρωση στοιχείων προµηθευτών



Ενηµέρωση στοιχείων χρεωστών/πιστωτών

 Παραµετροποίηση τύπων εγγραφών εσόδων/εξόδων
 Παραµετροποίηση Λογαριασµών Εξόδων/Εσόδων
 Πίνακας κωδικών ταµειακών µηχανών
 Ορισµός κωδικού ταµειακής στις εγγραφές εσόδων
 Πρόταση ταµειακής µηχανής


Πρότυπα Εγγραφών Εσόδων - Εξόδων



Παράµετροι Εγγραφών/Περαίωση

 Νέα επιλογή “Στοιχεία Υ.Φ.Σ.” στις εγγραφές εσόδων / εξόδων
 Παραµετροποίηση Υποκαταστήµατος
 Υποβολή φορολογικών Στοιχείων
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Αναλυτική περιγραφή
 Παραµετροποίηση συναλλασσοµένων
Ενηµέρωση στοιχείων πελατών
Η νέα παράµετρος “Υποβολή Φορολ\κών Στοιχείων” στη “Σελίδα 3” της καρτέλας του πελάτη καθορίζει
αν οι κινήσεις του πελάτη θα περιλαµβάνονται στην κατάσταση φορολογικών στοιχείων προς τη ΓΓΠΣ.
Το πεδίο αυτό έχει δύο δυνατές τιµές :
•

Συµµετέχει ως υπόχρεος : Αν ο πελάτης οριστεί ότι “συµµετέχει ως υπόχρεος” τότε οι κινήσεις
του δύνανται να συµµετέχουν στα στοιχεία προς υποβολή .

•

∆εν συµµετέχει

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Με την αναβάθµιση της εφαρµογής, όσοι λογαριασµοί πελατών είχαν λάβει το
χαρακτηρισµό

“Απαλλασσόµενοι

(Εξωτερικού)”

στo

“Καθεστώς

ΚΕΠΥΟ”,

ενηµερώνονται µε την τιµή “∆ε συµµετέχει” στο σχετικό πεδίο υποβολής .
Για τους πελάτες που ανήκουν σε ένα από τα λοιπά καθεστώτα ΚΕΠΥΟ, (Υπόχρεος,
∆ηµόσιο, Μη υπόχρεος), τίθεται στο πεδίο υποβολής φορολογικών στοιχείων η τιµή
“Συµµετέχει ως υπόχρεος”.
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Ενηµέρωση στοιχείων προµηθευτών
Για τον ίδιο λόγο, που αναφέρθηκε παραπάνω, προστέθηκε η “Υποβολή Φορολ\κών στοιχείων” στη
“Σελίδα 3” και της καρτέλας του προµηθευτή .
Η λογική συµπλήρωσης του πεδίου είναι σύµφωνη µε αυτή του πελάτη .
•

Συµµετέχει ως υπόχρεος : Αν ο προµηθευτής δηλωθεί ότι “συµµετέχει ως υπόχρεος”, οι
κινήσεις του δύνανται να συµµετέχουν στους υπολογισµούς των στοιχείων για υποβολή .

•

Συµµετέχει ως µη υπόχρεος : Αν ο προµηθευτής δηλωθεί ότι “συµµετέχει ως µη υπόχρεος”
τότε οι κινήσεις του µπορούν να συµµετέχουν στους υπολογισµούς των στοιχείων για υποβολή
αλλά ταυτόχρονα θα ενηµερώνουν και την πληροφορία ότι ο προµηθευτής είναι µη υπόχρεος
υποβολής (πληροφορία η οποία είναι απαιτητή κατά την υποβολή φορολογικών στοιχείων) . Να
σηµειωθεί

ότι

ως

“µη

υπόχρεοι”

τίθενται

οι

συναλλασσόµενοι,

που

µέχρι

τώρα

δεν

συµπεριλαµβάνονταν στις καταστάσεις ΚΕΠΥΟ λόγω χαµηλού τζίρου (κάτω των 5.000 €) αλλά
πλέον οι κινήσεις αυτών θα πρέπει να ενηµερώνουν τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων.
•

∆εν συµµετέχει
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Με την αναβάθµιση της εφαρµογής, όσοι λογαριασµοί προµηθευτών είχαν λάβει το
χαρακτηρισµό “Απαλλασσόµενος (Εξωτερικού)” ή “Απαλλασσόµενος (αναλωσίµων)”
στο “Καθεστώς ΚΕ.Π.Υ.Ο.”, το σχετικό πεδίο υποβολής θα ενηµερώνεται αυτόµατα µε
την τιµή “∆ε συµµετέχει”.
Για όσους είχαν Καθεστώς ΚΕΠΥΟ “Μη υπόχρεος” θα ενηµερώνονται µε την τιµή
“Συµµετέχει ως µη υπόχρεος”.
Για τους προµηθευτές που ανήκουν σε ένα από τα λοιπά καθεστώτα ΚΕΠΥΟ, (Υπόχρεος
& ∆ηµόσιο), τίθεται στο πεδίο υποβολής φορολογικών στοιχείων η τιµή “Συµµετέχει ως
υπόχρεος”.

Ενηµέρωση στοιχείων χρεωστών/πιστωτών
Κατά αντιστοιχία µε τα παραπάνω, προστέθηκε η παράµετρος “Υποβολή Φορολ\κών Στοιχείων” και στην
καρτέλα του χρεώστη /πιστωτή .
Ανάλογα µε τη φύση του λογαριασµού (χρεωστικός ή πιστωτικός) διαµορφώνονται και οι διαθέσιµες τιµές
του πεδίου “Υποβολή Φορολ\κών Στοιχείων”.
Οι λογαριασµοί, ως προς τη φύση τους, διακρίνονται σε :
7
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Όταν

•

Χρεωστικούς

•

Πιστωτικούς
η

φύση

του

λογαριασµού

How to

είναι

“χρεωστικός”

τότε

η

“Υποβολή

Φορολ\κών

Στοιχείων”

διαµορφώνονται ως εξής :
•

Συµµετέχει ως υπόχρεος

•

∆ε συµµετέχει

Ενώ, όταν η φύση του λογαριασµού είναι “πιστωτικός” τότε οι τιµές του πεδίου “Υποβολή Φορολ\κών
Στοιχείων” διαφοροποιούνται ως εξής :
•

Συµµετέχει ως υπόχρεος

•

Συµµετέχει ως µη υπόχρεος

•

∆ε συµµετέχει

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
-

Με την αναβάθµιση της εφαρµογής, όλοι οι λογαριασµοί χρεωστών – πιστωτών
ενηµερώνονται µε την τιµή “∆ε συµµετέχει”. Σε περίπτωση συµµετοχής τους στις
καταστάσεις φορολογικών στοιχείων η τιµή του πεδίου θα πρέπει να ενηµερωθεί
κατάλληλα .
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Μαζική επεξεργασία της παραµετροποίησης Υ.Φ.Σ. πελατών / προµηθευτών/
χρεωστών - πιστωτών
Σε περίπτωση που θελήσετε να αλλάξετε την εξ ορισµού τιµή (η οποία ενηµερώνεται µε την αναβάθµιση)
στο πεδίο της υποβολής των φορολογικών στοιχείων είτε όλων των συναλλασσοµένων σας, που
εµφανίζονται στο αντίστοιχο browser (µε τη διαδικασία της αναζήτησης), είτε επιλεκτικά ορισµένων µόνο,
έχετε τη δυνατότητα αρκεί να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία της µαζικής επεξεργασίας .

Η διαδικασία απαιτεί να επιλέξετε τους επιθυµητούς λογαριασµούς συναλλασσοµένων από τη σχετική λίστα
και να κάνετε δεξί κλικ . Κάνοντας κλικ ενεργοποιείται λίστα επιλογής, η οποία ενσωµατώνει τη νέα επιλογή
“Υ.Φ.Σ.” (Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων) .
Ας δούµε ένα παράδειγµα µαζικής µεταβολής “υποβολής φορολογικών στοιχείων” πελατών . Έστω ότι
αποφασίζετε τη συµµετοχή κάποιων για παράδειγµα πελατών στις καταστάσεις φορολογικών δεδοµένων,
των οποίων το πεδίο “υποβολής” είχε ενηµερωθεί, µε το πέρας της αναβάθµισης, µε την τιµή “δε
συµµετέχει” . Για να αποφύγετε τη χειροκίνητη αλλαγή σε κάθε πελάτη ξεχωριστά µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε την ευκολία που σας δίνει η µαζική επεξεργασία . Επιλέγετε δηλαδή την Υ.Φ.Σ. και στη
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Με την κίνηση αυτή η εφαρµογή θα εµφανίσει σχετικό µήνυµα

“θέλετε να γίνει ενηµέρωση µε την επιλεγµένη τιµή” . Αν απαντήσετε θετικά στο εµφανιζόµενο παράθυρο
τότε η τιµή στο πεδίο “Υποβολή Φορολ\κών στοιχείων” των επιλεγµένων πελατών (σελίδα 3) θα
µεταβληθεί ανάλογα . Το ίδιο θα συµβεί αν επιλέξετε “δε συµµετέχει” είτε για επιλεγµένους πελάτες ή για
όλους τους εµφανιζόµενους στο browser πελατών .
Μια άλλη επιλογή, ιδιαίτερα χρήσιµη, είναι αυτή της αρχικοποίησης βάσει ΚΕΠΥΟ . Ας υποθέσουµε ότι
θέλετε

να

αντικαταστήσετε

την

τιµή

του

πεδίου

“Υποβολή

Φορολ\κών

Στοιχείων”

κάποιων

πελατών/προµηθευτών, οι οποίες έχουν τεθεί λανθασµένα, µε τις τιµές έτσι όπως ενηµερώθηκαν µε τη
διαδικασία της αναβάθµισης κατά αντιστοιχία µε το καθεστώς ΚΕΠΥΟ . Πράγµατι, για το παραπάνω αίτηµα
αυτό που χρειάζεται είναι απλώς µια αρχικοποίηση βάσει ΚΕΠΥΟ των επιλεγµένων πελατών/προµηθευτών.
Τα ανάλογα µε όσα παραθέσαµε παραπάνω ισχύουν και για την αρχικοποίηση βάσει ΚΕΠΥΟ όλων των
πελατών/προµηθευτών που βρέθηκαν (µε τη διαδικασία της αναζήτησης) και εµφανίζονται στο browser
των πελατών ή προµηθευτών αντίστοιχα .
Οι εργασίες επεξεργασίας Υποβολής Φορολογικών Στοιχείων των συναλλασσοµένων σας µαζικά µπορεί να
εφαρµοστεί στους συναλλασσόµενους (π.χ. πελάτες) της τρέχουσας εταιρίας µε την επιλογή της
οµότιτλης επιλογής . Στο παράθυρο που ανοίγει θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε το περιεχόµενο του
πεδίου “Υ.Φ.Σ.” (των πελατών της τρέχουσας) µε την καινούργια τιµή .
Με την ίδια µέθοδο µπορείτε να προχωρήσετε σε µαζικές µεταβολές της παραµετροποίησης “υποβολής
φορολογικών στοιχείων” των συναλλασσοµένων (π.χ. πελατών) όλων των εταιριών της περιοχής
εργασίας . Κατά τη διεκπεραίωση µεταβολών όλων των εταιριών εµφανίζεται σχετική οθόνη στην οποία
καταγράφονται οι πελάτες όλων των εταιριών της περιοχής εργασίας, ο αριθµός φορολογικού τους
µητρώου, η παραµετροποίηση της υποβολής φορολογικών στοιχείων (µε σκοπό την αλλαγή τους) και
δίπλα ακριβώς το καθεστώς ΚΕΠΥΟ που αντιστοιχεί σε αυτούς .
Όπως θα προσέξετε στη µαζική επεξεργασία Υ.Φ.Σ. υπάρχει και η δυνατότητα τροποποίησης της
υποβολής φορολογικών στοιχείων των συναλλασσοµένων (π.χ. πελατών) για παράδειγµα (επιλεγµένων ή
όλων) όλων των περιοχών εργασίας . Με την επιβεβαίωση του σχετικού µηνύµατος (Θέλετε να γίνει
προβολή της παραµετροποίησης υποβολής φορολογικών στοιχείων όλων των ενεργών περιοχών εργασίας
της εφαρµογής), η εφαρµογή ανοίγει το παράθυρο της παραµετροποίησης υποβολής φορολογικών
στοιχείων µε τους πελάτες όλων των εταιριών όλων των περιοχών εργασίας προκειµένου να αλλάξετε την
τιµή του πεδίου Υ.Φ.Σ . .
Αν θέλετε να αντιγράψετε την παραµετροποίηση υποβολής των συναλλασσοµένων της τρέχουσας
εταιρίας είτε σε όλες τις εταιρίες της περιοχής εργασίας είτε σε όλες τις περιοχές εργασίας θα πρέπει να
ενεργοποιήσετε την εντολή “αντιγραφή σε όλες τις εταιρίες” ή “αντιγραφή σε όλες τις ΠΕ”
αντίστοιχα .
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η επεξεργασία όλων των περιοχών εργασίας απαιτεί αναβάθµιση όλων των ενεργών περιοχών
εργασίας σε έκδοση 3.55 ή µεταγενέστερη .
Οι περιοχές εργασίας που µπορείτε να δείτε είναι όσες είναι ενεργές στον e-SAS για την
εφαρµογή SingularLogic Control Έσοδα Έξοδα .

Επιστροφή

 Παραµετροποίηση εσόδων /εξόδων
Τύποι εγγραφών εσόδων /εξόδων
Στις παραµέτρους των εγγραφών εσόδων/εξόδων και ειδικότερα στη “Σελίδα 1” ενσωµατώθηκε νέα
παράµετρος µε τίτλο “Τύπος Συναλλαγής” .
Οι προκαθορισµένες τιµές της παραµέτρου για τους τύπους εγγραφών “εσόδων” συνοψίζονται ως
εξής:
•

Εκτός υποβολής

•

Έσοδα ανά ΑΦΜ
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Λιανικές πωλήσεις

Ενώ για τους τύπους εγγραφών εξόδων οι ακόλουθες :
•

Εκτός υποβολής

•

Έξοδα ανά ΑΦΜ

•

Λοιπά έξοδα

Η εν λόγω παράµετρος καθορίζει αν οι εγγραφές του τύπου θα περιλαµβάνονται ή όχι στην υποβολή
φορολογικών στοιχείων καθώς επίσης και τον τρόπο απεικόνισής τους στο αρχείο xml που θα παραχθεί
και θα υποβληθεί στη ΓΓΠΣ .
Συνεπώς, αν ο τύπος της εγγραφής αφορά σε “έσοδα” θα αποστέλλονται ανά ΑΦΜ οι κινήσεις εσόδων µε
επιλεγµένη την ένδειξη “Έσοδα ανά ΑΦΜ” και ως έσοδα λιανικών πωλήσεων οι κινήσεις µε
ενεργοποιηµένη την ένδειξη “Λιανικές πωλήσεις”.
∆ιαφορετικά, αν ο τύπος της εγγραφής αφορά σε “έξοδα” θα αποστέλλονται ανά ΑΦΜ οι κινήσεις αγορών
- εξόδων µε επιλεγµένη την ένδειξη “έξοδα ανά ΑΦΜ” και συγκεντρωτικά, µε µία εγγραφή δαπανών, οι
κινήσεις µε ενεργοποιηµένη την ένδειξη “Λοιπά έξοδα”.
Ο

Τρόπος

κίνησης

των

τύπων

εγγραφών

Εσόδων

ή

Εξόδων

(κανονική

κίνηση,

κίνηση

επιστροφής/πίστωσης) είναι αυτός που καθορίζει την πληροφορία “χρεωστικά τιµολόγια” ή “τιµολόγια
αντίστροφης χρέωσης” (πιστωτικά), η οποία απαιτείται στα στοιχεία υποβολής φορολογικών στοιχείων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Με την αναβάθµιση ενηµερώνεται το εν λόγω πεδίο ανάλογα µε το “είδος” της εγγραφής . Σε
κάθε περίπτωση συνίσταται να γίνει έλεγχος της τιµής που προέκυψε µε την αναβάθµιση.
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Μαζική επεξεργασία της παραµετροποίησης “Υ.Φ.Σ.” των τύπων εγγραφών εσόδων εξόδων
Η µαζική επεξεργασία των τιµών “υποβολής φορολογικών στοιχείων” επιλεγµένων τύπων εγγραφών
εσόδων-εξόδων ή όλων των τύπων, ορατών στον αντίστοιχο browser, είναι δυνατή µέσω της επιλογής
“Παράµετροι Υποβολής Φορολογικών Στοιχείων  Μαζική Επεξεργασία”, η οποία βρίσκεται ενσωµατωµένη
στη λίστα επιλογής, που θα εµφανιστεί αν κάνετε δεξί κλικ πάνω στους τύπους εγγραφών .
Οι δυνατότητες της µαζικής επεξεργασίας της παραµετροποίησης υποβολής φορολογικών στοιχείων των
τύπων εγγραφών είναι πανοµοιότυπες µε αυτές που αναλύσαµε στην ενότητα των συναλλασσοµένων.
Συνεπώς και εδώ οι δυνατότητες επεξεργασίας εκτείνονται στους τύπους εγγραφών της τρέχουσας
εταιρίας ή στους τύπους εγγραφών όλων των εταιριών συγκεκριµένης περιοχής εργασίας ή στους
τύπους όλων των εταιριών όλων των περιοχών εργασίας

.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η επεξεργασία όλων των περιοχών εργασίας απαιτεί αναβάθµιση όλων των ενεργών περιοχών
εργασίας σε έκδοση 3.55 ή µεταγενέστερη.
Οι περιοχές εργασίας που µπορείτε να δείτε είναι όσες είναι ενεργές στον e-SAS για την
εφαρµογή Control Έσοδα - Έξοδα .
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Ανάλογα λοιπόν µε την επιλογή σας (στο µενού µαζικής επεξεργασίας) θα διαφοροποιούνται και οι
περιεχόµενες στην οθόνη “παραµετροποίησης υποβολής φορολογικών στοιχείων” πληροφορίες .

Στην

περίπτωση της τρέχουσας εταιρίας στο εσωτερικό του παραθύρου θα εµφανίζεται ανά τύπο εγγραφών και
ο τύπος συναλλαγής για υποβολή . Επιλέγετε τον υποψήφιο για αλλαγή τύπο και πληκτρολογείτε τη νέα
τιµή υποβολής .
Στη δεύτερη περίπτωση “όλων των εταιριών” θα εµφανίζονται ανά εταιρία, ενταγµένη σε συγκεκριµένη
περιοχή εργασίας, οι τύποι εγγραφών και ο “τύπος συναλλαγής για υποβολή” . Την τιµή αυτή µπορείτε να
την τροποποιήσετε επιλέγοντας απευθείας το νέο περιεχόµενο του πεδίου . Αν είστε

σίγουροι για την

ορθότητα των µεταβολών µπορείτε να αποδεχθείτε τις ρυθµίσεις πατώντας “Οκ” .
Ενώ στην τρίτη θα απεικονίζονται όλες οι περιοχές εργασίας που είναι ενεργές οι εταιρίες καθώς και ο
τύπος συναλλαγής για υποβολή των τύπων εγγραφών των εταιριών των περιοχών εργασίας .

Μαζική αντιγραφή
Η λειτουργία της µαζικής αντιγραφής είναι εφοδιασµένη µε όλες τις απαραίτητες επιλογές για την εύκολη
αντιγραφή της παραµετροποίησης υποβολής φορολογικών στοιχείων που ορίζεται σε επίπεδο εταιρίας σε :
•

Όλες τις εταιρίες : Πρόκειται για την αντιγραφή των παραµέτρων υποβολής φορολογικών
στοιχείων από την τρέχουσα εταιρία στις υπόλοιπες εταιρίες της ίδιας περιοχής εργασίας .

•

Όλες τις περιοχές εργασίας : Αφορά στην αντιγραφή της παραµετροποίησης υποβολής
φορολογικών στοιχείων από την τρέχουσα εταιρία στις εταιρίες όλων των άλλων ενεργών
περιοχών εργασίας της εφαρµογής (σε όλες δηλαδή τις περιοχές εργασίας και κατά επέκταση σε
όλες τις εταιρίες) . Στην περίπτωση αυτή απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί να έχετε πρωτίστως
προβεί σε αναβάθµιση όλων των περιοχών εργασίας σε έκδοση 3.55 ή µεταγενέστερη . Η
διαδικασία θα αντιγράψει την παραµετροποίηση µόνο στους τύπους παραστατικών µε κοινή
συντοµογραφία .

Επιστροφή



Παραµετροποίηση Λογαριασµών εξόδων/εσόδων
Στην οθόνη “Λογαριασµός Εξόδων” (από το µενού Αρχεία  Λογαριασµοί  Εσόδων, Εξόδων, Φόρων),
ενσωµατώθηκε νέα παράµετρος µε τίτλο “% ΦΠΑ Εξόδου ανά ΑΦΜ της Υ.Φ.Σ.” στην οποία δηλώνεται
ο συντελεστής ΦΠΑ που θα αφαιρεθεί σε περίπτωση αποφορολόγησης .
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Όλοι οι λογαριασµοί εσόδων – εξόδων ενηµερώνουν τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων . Ειδικά για
τους λογαριασµούς εξόδων παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσής τους από την υποβολή µε την
ενεργοποίηση της παραµέτρου “Εξαιρείται από την Υ.Φ.Σ.”. Στην περίπτωση αυτή η αξία του
λογαριασµού δε θα συµµετέχει στην υποβολή φορολογικών στοιχείων . Χρήσιµη στην καταχώριση
εγγραφής εξόδου για τις περιπτώσεις λογαριασµών ∆ΕΗ, όπου το ποσό του ΕΕΤΗ∆Ε (Έκτακτο Ειδικό
Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων Επιφανειών) και ΕΕΤΑ εξαιρείται της καθαρής αξίας υποκείµενης σε ΦΠΑ για
την Υ.Φ.Σ. .
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις που έχει συµπληρωθεί ο συντελεστής
δαπάνες µη εκπιπτόµενες στο ΦΠΑ . Για παράδειγµα για την αγορά καυσίµων, αν το
είδος παραστατικού της δαπάνης αφορά σε απόδειξη (δηλαδή ενηµερώνεται ο τοµέας των
λοιπών δαπανών στα στοιχεία φορολογικών καταστάσεων) ο λογαριασµός θα ενηµερώνεται
µε τη µικτή αξία της δαπάνης την καθαρή αξία του τοµέα ενώ η αξία ΦΠΑ θα είναι µηδενική.
Σε περίπτωση έκδοσης τιµολογίου, (δηλαδή ενηµερώνεται ο τοµέας των εξόδων ανά ΑΦΜ
στα

στοιχεία

φορολογικών

καταστάσεων)

θα

ληφθεί

υπόψη

ο

συντελεστής

αποφορολόγησης και από τη µικτή αξία µε την οποία ενηµερώθηκε ο λογαριασµός θα
προκύψει η καθαρή αξία και η αξία ΦΠΑ που θα ενηµερώσουν τις καταστάσεις φορολογικών
στοιχείων .

Επιστροφή
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Πίνακας Κωδικών Ταµειακών Μηχανών
Στους Γενικούς Πίνακες των “Παραµέτρων & Προτιµήσεων” (του µενού Παράµετροι & Προτιµήσεις 
πίνακες  γενικοί) ενσωµατώθηκε νέος πίνακας µε τίτλο “Κωδικοί Ταµειακών Μηχανών” στον οποίο
καταχωρίζονται, ανά εγκατάσταση, οι κωδικοί των ταµειακών µηχανών (αριθµός µητρώου ταµειακής
µηχανής), πληροφορία που περιλαµβάνεται στο αρχείο αποστολής και αφορά στην ανάλυση λιανικών
πωλήσεων ανά ταµειακή µηχανή .

Επιστροφή

 Ορισµός κωδικού ταµειακής µηχανής στις εγγραφές εσόδων
Στα ευρετήρια των εγγραφών εσόδων (από το µενού των κινήσεων), ενσωµατώθηκε, µε δεξί κλικ, νέα
επιλογή µε τίτλο “Ορισµός κωδικού ταµειακής” για τις ήδη καταχωρισµένες κινήσεις . Η επιλογή αυτή
σας δίνει τη δυνατότητα του µαζικού ορισµού κωδικού ταµειακής µηχανής είτε σε επιλεγµένες εγγραφές
του ευρετηρίου (εγγραφές εσόδων) είτε σε όλες ανεξαιρέτως . Ο ορισµός κωδικού ταµειακής µαζικά
απαιτεί την ενεργοποίηση της επιλογής και στη συνέχεια την επιλογή του επιθυµητού κωδικού ταµειακής
(στην οθόνη που ανοίγει) για τις επιλεγµένες εγγραφές.
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Για να ξεκινήσει η εφαρµογή του κωδικού ταµειακής στις επιλεγµένες εγγραφές θα χρειαστεί να πατήσετε
“Οκ” και να επιβεβαιώσετε στο παράθυρο επιβεβαίωσης που θα εµφανιστεί .

Επιστροφή

 Πρόταση ταµειακής µηχανής
Πρότυπα Εγγραφών Εσόδων – Εξόδων
Στα πρότυπα οικονοµικών εγγραφών (Παράµετροι & Προτιµήσεις  Εργασίες Έναρξης  Πρότυπα
Εγγραφών Εσόδων-Εξόδων) προστέθηκε το πεδίο "Κωδικός Ταµειακής", το οποίο αν συµπληρωθεί, θα
προτείνεται πάντα στα στοιχεία της εγγραφής ανεξάρτητα από την τιµή του πεδίου "Να προτείνεται
κωδικός ταµειακής" στον τύπο της εγγραφής .
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Επιστροφή

Παράµετροι Εγγραφών/Περαίωση
Στη σελίδα “Γενικά/ Περαίωση” της οθόνης “Παράµετροι Εγγραφών/Περαίωση” ενσωµατώθηκε νέο πεδίο
µε τίτλο “Κωδικός µηχανής”, η τιµή του οποίου θα έρθει προς επιλογή στις εγγραφές εσόδων, µε την
προϋπόθεση ότι ο τύπος εγγραφής εσόδων πρεσβεύει “Προτείνεται κωδικός ταµειακής” άλλα το πεδίο του
κωδικού µηχανής στερείται τιµής .
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στην περίπτωση που στον τύπο εγγραφών έχει δηλωθεί τιµή στο πεδίο του “Κωδικού
µηχανής” αυτή θα υπερισχύσει της γενικής παραµετροποίησης, πλην των παραστατικών
λιανικής διαχείρισης που υπερισχύει η παραµετροποίηση της ταµειακής µηχανής .
Επιστροφή

 Εγγραφές εσόδων /εξόδων
Στο ευρετήριο εγγραφών εσόδων/εξόδων (από το µενού των κινήσεων), ενσωµατώθηκε, µε δεξί κλικ, νέα
επιλογή µε τίτλο “Στοιχεία ΥΦΣ” . Ενεργοποιώντας την έχετε εικόνα επί των φορολογικών στοιχείων
προς υποβολή ανά ΑΦΜ . Αν κάνετε διπλό κλικ πάνω σε κάθε γραµµή θα έχετε αναλυτικά τις κινήσεις του
ιδίου ΑΦΜ (πλήθος παραστατικών, αξίες που του αντιστοιχούν αθροιστικά, είδος κίνησης) .
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Η δυνατότητα αυτή, µε σκοπό την ενηµέρωσή σας για το πως επηρεάζει η επιλεγµένη/ες εγγραφές το
αρχείο υποβολής Φ.Σ., συναντάται και στις φόρµες µε τα στοιχεία εγγραφής εσόδων-εξόδων .
Επιστροφή

 Παραµετροποίηση Υποκαταστήµατος
Στα στοιχεία Υποκαταστήµατος (Παράµετροι & προτιµήσεις  Εργασίες Έναρξης  Οργάνωση εταιρίας 
Υποκαταστήµατα) ενσωµατώθηκε νέο πεδίο ο “Κωδικός Υ.Φ.Σ.”, η συµπλήρωση του οποίου έχει νόηµα
µόνο

στην

περίπτωση

που

η

υποβολή

φορολογικών

στοιχείων

στη ΓΓΠΣ γίνεται

σε

επίπεδο

υποκαταστήµατος (η πληροφορία αυτή είναι απαιτητή στην παραγωγή του αρχείου XML της εργασίας
Υ.Φ.Σ.) . Χρειάζεται να συµπληρωθεί σε όλα τα υποκαταστήµατα εκτός του κεντρικού .

Επιστροφή
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 Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων
Η διαδικασία υποβολής, ενσωµατωµένη στο µενού “Ειδικές Εργασίες”, απαιτεί τη συµπλήρωση κριτηρίων
για την υποβολή των φορολογικών στοιχείων στη ΓΓΠΣ . Αφορά δε σε κινήσεις ο τύπος των οποίων έχει
συµµετοχή στην υποβολή .
-

∆ιάστηµα : Επιλέγετε το χρονικό διάστηµα υποβολής της κατάστασης φορολογικών δεδοµένων.
Σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Β’ κατηγορίας, αν επιλεγεί, για παράδειγµα, ο µήνας “Ιανουάριος”
ή “Φεβρουάριος”, οι επιλογές “Έξοδα ανά ΑΦΜ”, “Λοιπά Έξοδα” τίθενται ανενεργές αφού οι εν
λόγω κινήσεις υποβάλλονται ανά τρίµηνο . Με την επιλογή του µήνα που κλείνει το τρίµηνο
ενεργοποιούνται

οι

συγκεκριµένες

επιλογές

ενώ

στα

ηµεροµηνιακά

πεδία

προτείνονται

ηµεροµηνίες που αφορούν στις αρχές του τριµήνου .
-

Έσοδα ανά ΑΦΜ / Έξοδα ανά ΑΦΜ /Λιανικές πωλήσεις/ Λοιπά έξοδα : Καθορίζετε τους
τοµείς που θα εξαχθούν στο xml αρχείο .

-

Από – Έως : Πρόκειται για το χρονικό εύρος των κινήσεων που θα ληφθεί υπόψη στη
διαδικασία.

-

Να συµπεριληφθούν οι κινήσεις : Η εφαρµογή µε βάση την επιλογή σας θα συµπεριλάβει τις
κινήσεις που αφορούν είτε στο κεντρικό και στα υποκαταστήµατα είτε µόνο στο κεντρικό είτε
µόνο στο υποκατάστηµα .

-

Αρχείο : Προτείνεται η διαδροµή προορισµού του αρχείου που θα δηµιουργηθεί και το όνοµα
που αυτό θα λάβει . Το όνοµα του αρχείου διαφοροποιείται µε βάση τι έχετε δηλώσει στο πεδίο
“Να συµπεριληφθούν οι κινήσεις”, κεντρικό και υποκαταστήµατα ή υποκατάστηµα .

Το αρχείο

που θα παραχθεί θα έχει στο πρώτο τµήµα του ονόµατος του την “εταιρία”, ως δεύτερο το
“υποκατάστηµα” (εφόσον η υποβολή αφορά σε κινήσεις συγκεκριµένου υποκαταστήµατος), ως
τρίτο το “έτος” και την “περίοδο” υπολογισµού .
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Αν το πεδίο “Εµφάνιση στοιχείων” λάβει ένδειξη τότε µε την ενεργοποίηση του πλήκτρου “Εκτέλεση”
εµφανίζεται οθόνη στην οποία προβάλλονται τα φορολογικά στοιχεία προς υποβολή (βάσει κριτηρίων)
ανά τοµέα :
-

Έσοδα ανά Α.Φ.Μ.

-

Λιανικές πωλήσεις

-

Έξοδα ανά Α.Φ.Μ.

-

Λοιπές δαπάνες

Κάθε είδος κίνησης (έσοδα, έξοδα κατά ΑΦΜ) στην αντίστοιχη σελίδα της παρούσας οθόνης, πλην των
εγγραφών λιανικής (έσοδα ανά ταµειακή) και των λοιπών εξόδων (συγκεντρωτική εγγραφών δαπανών
χωρίς αντισυµβαλλόµενο) συνοδεύεται από τον ενδεδειγµένο συναλλασσόµενο (ΑΦΜ) .
Αν κάνετε διπλό κλικ πάνω σε κάποια γραµµή εµφανίζεται λίστα στην οποία καταγράφονται αναλυτικά οι
κινήσεις του συγκεκριµένου ΑΦΜ που θα συµµετέχουν στην υποβολή, το “πλήθος” των παραστατικών
του, τα αθροίσµατα των αξιών των παραστατικών του (καθαρή αξία και αξία ΦΠΑ) και ο χαρακτηρισµός
“Υπόχρεος” το “είδος κίνησης” (κανονική κίνηση, επιστροφή/ πίστωση) .
Στην αναλυτική απεικόνιση µπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάθε παραστατικό απλά πατώντας
πάνω του . Σε περίπτωση µεταβολής του παραστατικού, η µεταβολή της τιµής δεν είναι άµεσα ορατή, θα
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χρειαστεί να επιστρέψετε στην πρώτη οθόνη της υποβολής φορολογικών στοιχείων και να πατήσετε ξανά
το πλήκτρο “Εκτέλεση”.
Με την ίδια λογική µπορείτε να έχετε σαφή εικόνα επί των πωλήσεων λιανικής ανά “κωδικό ταµειακής
µηχανής “.
∆ηµιουργία αρχείου : Τσεκάροντας την παρούσα παράµετρο και ενεργοποιώντας το πλήκτρο της
εκτέλεσης παράγεται το αρχείο, στην προκαθορισµένη διαδροµή προορισµού .
Ηλεκτρονική Υποβολή : Η ενεργοποίηση της υποβολής θα επιφέρει την απευθείας αποστολή του
αρχείου στο δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ . Απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε πρωτίστως συµπληρώσει τα
στοιχεία της εταιρίας (ΑΦΜ, Κωδικός Εισόδου Χρήστης Υ.Φ.Σ.) .

Επιστροφή
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