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

ηνπο

ππόρξενπο

απεηθόληζεο

ζπλαιιαγώλ,

ςγκενηπωηικών

καηαζηάζεων

Πελαηών

–

Ππομηθεςηών ζε μηνιαία ή ηπιμηνιαία 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

Γηα ηελ ελαξκόληζε κε ηηο επηηαγέο ηνπ Νόκνπ ελζωκαηώζεθαλ ζηελ ηξέρνπζα έθδνζε ηεο εθαξκνγήο κηα
ζεηξά από ζηνηρεία πνπ εμαζθαιίδνπλ, κε ραξαθηεξηζηηθή επθνιία, ηνλ ςπολογιζμό ηωλ πξνο απνζηνιή
ζηνηρείωλ ζηε ΓΓΠΣ, ηελ εξαγωγή ηνπο ζε αξρείν ηύπνπ “xml” γηα ηελ ππνβνιή ηνπο ζηνλ αξκόδην θνξέα .
Πξηλ

πξνρωξήζνπκε

όκωο

ζηελ

αλάιπζε

θάζε

δηαδηθαζίαο

ζα

αζρνιεζνύκε

δηεμνδηθά

κε

ηελ

παπαμεηποποίηζη ηωλ ζσεηικών ονηοηήηων (ζπλαιιαζζόκελνη, ηύπνη παξαζηαηηθώλ θ.ιπ.), γηα ηελ
ελεκέξωζε ηωλ θαηαζηάζεωλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ πξνο ππνβνιή, ε νπνία πξέπεη ππνρξεωηηθά να
πποηγηθεί ηεο εκηέλεζηρ ηεο διαδικαζίαρ ςπολογιζμού.
Η εθαξκνγή δεκηνπξγεί αξρεία κε ηηο ρνλδξηθέο θαη ιηαληθέο πωιήζεηο. Σηα αξρεία απηά ηα δεδνκέλα
απεηθνλίδνληαη ζπγθεληξωηηθά. Γηα ηηο ρνλδξηθέο πωιήζεηο αλά ΑΦΜ ζπλαιιαζζόκελνπ θαη γηα ηηο ιηαληθέο
αλά ζεηξηαθό αξηζκό ηακεηαθήο κεραλήο.
Γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρεη εθαξκνγή πνπ ζπγθεληξώλεη ηηο θηλήζεηο από ην Galaxy OTR ωο backoffice,
ηα αξρεία απηά ν ρξήζηεο κπνξεί λα ηα ελζωκαηώζεη εθεί λα θαη λα ηα ππνβάιεη καδί κε ηηο ππόινηπεο
θηλήζεηο.
Επηπιένλ έρεη θπθινθνξήζεη ε λέα εθαξκνγή SFP Σπγθεληξωηηθή, πνπ δηαζέηεη ιεηηνπξγηθόηεηα γηα
θαηαρώξεζε, επεμεξγαζία θαη ππνβνιή ηωλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ ζηε ΓΓΠΣ.
Η εθαξκνγή δίλεη παξάιιεια ηε δπλαηόηεηα εηζαγωγήο δεδνκέλωλ από αξρεία ascii , excel, xml ζύκθωλα
κε ηνλ κνξθόηππν ηεο ΓΓΠΣ ή βάζεηο δεδνκέλωλ. Με απηό ηνλ ηξόπν επηηπγράλεηαη ελνπνίεζε δεδνκέλωλ
από δηαθνξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ή θαη εθαξκνγέο, πνπ αθνξνύλ ην ίδην ΑΦΜ θαη πξέπεη λα ππνβιεζνύλ
ζπγθεληξωηηθά.

Επηζηξνθή
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Ροή επγαζιών
 Παπαμεηποποίηζη πελαηών
 Παπαμεηποποίηζη ηύπων παπαζηαηικών
 Παπαμεηποποίηζη ηεπμαηικών
 Εξαγωγή δεδομένων θοπολόγηζηρ
Επηζηξνθή

Αναλςηική πεπιγπαθή
 Παπαμεηποποίηζη πελαηών
Η λέα παξάκεηξνο “Τποβολή θοπολογικών ζηοισείων” ζηελ θαξηέια πειάηε θαζνξίδεη αλ νη θηλήζεηο
ηνπ πειάηε ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ πξνο ηε ΓΓΠΣ.
Τν πεδίν απηό έρεη δύν δπλαηέο ηηκέο :
Δεν ζςμμεηέσει: Οη θηλήζεηο ηνπ πειάηε δελ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηα ζηνηρεία πξνο ππνβνιή.
ςμμεηέσει ωρ ςπόσπεορ : Αλ ν πειάηεο νξηζηεί όηη “ζπκκεηέρεη ωο ππόρξενο” ηόηε νη θηλήζεηο
ηνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ππνινγηζκνύο ηωλ ζηνηρείωλ γηα ππνβνιή .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Με ηην αναβάθμιζη ηηρ εθαπμογήρ ζηοςρ πελάηερ δεν ηίθεηαι ηιμή ζηο πεδίο ςποβολήρ
θοπολογικών ζηοισείυν. Το ζύζηημα καηά ηην εξαγυγή ηυν ζηοισείυν θα λάβει ςπότιν
ηος ηιρ κινήζειρ όζυν πελαηών έσοςν ηο εν λόγυ πεδίο κενό ή ηη ηιμή “Σςμμεηέσει υρ
ςπόσπεορ”.
Επηζηξνθή

 Παπαμεηποποίηζη ηύπων παπαζηαηικών
Σε θάζε ηύπνο παξαζηαηηθνύ ελζωκαηώζεθε ε επηινγή «Σύπορ ζςναλλαγήρ για ςποβολή».
Οη πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο ηνπ πεδίνπ είλαη :
Εθηόο ππνβνιήο
Έζνδα θαηά ΑΦΜ
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Ληαληθέο πωιήζεηο

Σπλεπώο, κπνξνύλ λα απνζηαινύλ αλά ΑΦΜ νη θηλήζεηο εζόδωλ κε επηιεγκέλε ηελ έλδεημε “έζνδα θαηά
ΑΦΜ” θαη ωο έζνδα ιηαληθώλ πωιήζεωλ νη θηλήζεηο κε ελεξγνπνηεκέλε ηελ έλδεημε “Ληαληθέο πωιήζεηο”.
Τν «Πξόζεκν» ηνπ ηύπνπ ηνπ παξαζηαηηθνύ είλαη απηό πνπ θαζνξίδεη ηελ πιεξνθνξία “ρξεωζηηθά
ηηκνιόγηα” ή “ηηκνιόγηα αληίζηξνθεο ρξέωζεο” (πηζηωηηθά) ε νπνία απαηηείηαη ζηα ζηνηρεία ππνβνιήο
θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ. Σηε πεξίπηωζε πνπ είλαη αξλεηηθό (-1), ηόηε ζεωξείηαη ηηκνιόγην αληίζηξνθεο
ρξέωζεο.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Με ηην αναβάθμιζη ηηρ εθαπμογήρ, ηο ζύζηημα δεν ζςμπληπώνει ηο πεδίο “Τύπορ
ζςναλλαγήρ για ςποβολή”. Θα ππέπει ππιν ηη διαδικαζία ηηρ εξαγυγήρ να θέζεηε ζηο εν
λόγυ πεδίο ηη ηιμή πος απαιηείηαι..
Με ηο πέπαρ ηηρ αναβάθμιζηρ θα ππέπει να δείξεηε ιδιαίηεπη πποζοσή ζηον έλεγσο ηυν ηύπυν
παπαζηαηικών .
Επηζηξνθή



Παπαμεηποποίηζη Σεπμαηικών
Σε θάζε Τεξκαηηθό πξνζηέζεθε θαηάιιειν πεδίν γηα ηνλ νξηζκό ηνπ ζεηξηαθνύ αξηζκνύ ηεο θάζε
ηακεηαθήο κεραλήο.
Η πιεξνθνξία απηή απαηηείηαη δηόηη νη ιηαληθέο πωιήζεηο απεηθνλίδνληαη ζπγθεληξωηηθά αλά ζεηξηαθό
αξηζκό ηακεηαθήο κεραλήο.

Επηζηξνθή
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 Εξαγωγή δεδομένων θοπολόγηζηρ
Η

δηαδηθαζία

εμαγωγήο

ηωλ

δεδνκέλωλ

θνξνιόγεζεο,

δεκηνπξγεί

αξρείν

xml,

θαηάιιεια

γξακκνγξαθεκέλνπ γηα ηελ ππνβνιή ηνπ πξνο ηε ΓΓΠΣ ή ηελ ελζωκάηωζε ηνπ ζηελ εθαξκνγή ΜΥΦ.
Γηα ηελ εμαγωγή ηωλ δεδνκέλωλ απηώλ, απαηηείηαη θαηαξράο ε δεκηνπξγία πιήθηξνπ πνπ ζα θαιεί ηελ
εξγαζία απηή. Η ελέξγεηα βξίζθεηαη ζηε θαηεγνξία Γεληθά.

Γηα λα νινθιεξωζεί ε δηαδηθαζία πξέπεη λα νξηζηεί ην έηνο θαη ε πεξίνδνο πνπ αθνξά.

Τν ζύζηεκα ζπιιέγεη ηηο πιεξνθνξίεο από πειάηεο, ηύπνπο παξαζηαηηθώλ θαη θηλήζεηο θαη δεκηνπξγεί
ζηε πεξηνρή πνπ ζα ππνδεηρζεί από ην ρξήζηε ηνπ αξρείνπ κε ηα δεδνκέλα.
Επηζηξνθή
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