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

ηνπο

ππόρξενπο

απεηθόληζεο

ζπλαιιαγώλ,

ςγκενηπωηικών

καηαζηάζεων

Πελαηών

–

Ππομηθεςηών ζε μηνιαία ή ηπιμηνιαία βάζη 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.
Ελώ 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 θαη
ζπγθεθξηκέλα ζην ππνζύζηεκα ηεο “Οηθνλνκηθήο Δηαρείξηζεο  Λνηπά” κηα ζεηξά από δηαδηθαζίεο (ζπιινγή
ζηνηρείσλ πξνο απνζηνιή, εμαγσγή ζηνηρείσλ) πνπ εμαζθαιίδνπλ, κε ραξαθηεξηζηηθή επθνιία, ηε ζςλλογή
ησλ πξνο απνζηνιή ζηνηρείσλ ζηε ΓΓΠΣ, ηελ επεξεπγαζία ηνπο, ηελ εξαγωγή ηνπο ζε αξρείν ηύπνπ “xml”
γηα ηελ απνζηνιή ηνπο ζηνλ αξκόδην θνξέα θαζώο θαη ηελ αποζηολή ηνπο κέζα από ηελ εθαξκνγή .
Πξηλ

πξνρσξήζνπκε

όκσο

ζηελ

αλάιπζε

θάζε

δηαδηθαζίαο

ζα

αζρνιεζνύκε

δηεμνδηθά

κε

ηελ

παπαμεηποποίηζη ησλ ζσεηικών ονηοηήηων (ζπλαιιαζζόκελνη, ηύπνη παξαζηαηηθώλ θ.ιπ.), γηα ηελ
ελεκέξσζε ησλ θαηαζηάζεσλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ πξνο ππνβνιή, ε νπνία πξέπεη ππνρξεσηηθά να
πποηγηθεί ηηρ εκηέλεζηρ ησλ διαδικαζιών (ζπιινγή ζηνηρείσλ πξνο απνζηνιή, εμαγσγή/απνζηνιή
ζηνηρείσλ) .
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Επηπιένλ 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.

Επηζηξνθή

Ροή επγαζιών
 Δημιοςπγία Πεπιόδων ΓΓΠ
 Καθοπιζμόρ Τποκαηαζηημάηων ΓΓΠ
 ύνδεζη ηων Τποκαηαζηημάηων ΓΓΠ με ηα Τποκαηαζηήμαηα Εηαιπίαρ
 Παπαμεηποποίηζη Εηαιπίαρ
 Παπαμεηποποίηζη ςναλλαζζομένων


Ενημέπωζη ζηοισείων Πελαηών



Ενημέπωζη ζηοισείων Ππομηθεςηών

 Παπαμεηποποίηζη εμποπικών παπαζηαηικών
 Παπαμεηποποίηζη σπημαηοοικονομικών παπαζηαηικών
 Παπαμεηποποίηζη ηαμειακών μησανών
 Παπαμεηποποίηζη ηων ηύπων λογαπιαζμών - ΦΠΑ
 Παπαμεηποποίηζη ηων καηηγοπιών ΦΠΑ
 ςλλογή ηοισείων ππορ Αποζηολή
 Επιζκόπηζη ηοισείων
 Εξαγωγή /Αποζηολή ηοισείων

Επηζηξνθή
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Αναλςηική πεπιγπαθή
 Πεπίοδοι ΓΓΠ
Σηε ζειίδα “Πεξίνδνη ΓΓΠΣ ησλ Οηθνλνκηθώλ Φξήζεσλ, από ην κελνύ Οξγάλσζε Εθαξκνγήο  Φξήζεηο 
Οξγάλσζε  Αξρεία  Οηθνλνκηθέο Φξήζεηο, ελεξγνπνηώληαο ην εηθνλίδην ησλ Πεξηόδσλ Απόδνζεο ΓΓΠΣ,
δεκηνπξγνύληαη νη πξνηεηλόκελεο πεξίνδνη απόδνζεο ησλ θνξνινγηθώλ δεδνκέλσλ πσιήζεσλ /αγνξώλ
(αλά κήλα, ηξίκελν γηα αγνξέο) ζηε ΓΓΠΣ .

Στ 1 Πεπίοδοι ΓΓΠΣ
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 Τποκαηαζηήμαηα ΓΓΠ
Οη επηρεηξήζεηο ινηπόλ νη νπνίεο έρνπλ ππνρξέσζε ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ζα
πξέπεη λα κεηαβνύλ ζηελ νζόλε “Υπνθαηαζηήκαηα Γ.Γ.Π.Σ.”, πνπ ελζσκαηώλεηαη ζην κελνύ Γ.Γ.Π.Σ. ησλ
“Λνηπώλ” ηνπ ππνζπζηήκαηνο “Οηθνλνκηθή Δηαρείξηζε” θαη λα νξίζνπλ ην ππνθαηάζηεκα ΓΓΠΣ ή ηα
ππνθαηαζηήκαηα, ηα νπνία ζα αληηζηνηρηζηνύλ, ζε επόκελν ρξόλν, κε ηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο εηαηξίαο,
ώζηε ν ππνινγηζκόο ηεο θαηάζηαζεο λα ζπγθεληξώλεη δεδνκέλα ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο εηαηξίαο .
Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ δεισζεί ππνθαηαζηήκαηα ζηε Γ.Γ.Π.Σ., ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεζεί έλα
ππνθαηάζηεκα Γ.Γ.Π.Σ. ζην SEn θαη λα ραξαθηεξηζηεί σο θεληξηθό (ηίζεηαη θαηάιιειε έλδεημε ζην πεδίν
“Κεληξηθό”) . Τν ππνθαηάζηεκα απηό ζα ζπλδεζεί κε όια ηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο εηαηξίαο από ηα νπνία
ζα καδεύνληαη νη θηλήζεηο (έηζη ην xml ζην πεδίν “branch” ζα είλαη θελό πεξηερνκέλνπ) .
Σε αληίζεηε πεξίπησζε, απνζηνιήο δεδνκέλσλ ζε επίπεδν ππνθαηαζηήκαηνο ζπκπιεξώλεηαη ην
Υπνθαηάζηεκα ΓΓΠΣ ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην ππνθαηάζηεκα ηεο εηαηξίαο .

Στ 2 Υποκαηαζηήμαηα Γ.Γ.Π.Σ.

 Τποκαηαζηήμαηα εηαιπίαρ
Σε θάζε πεξίπησζε απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε, γηα λα ζπκπεξηιεθζνύλ όιεο νη θηλήζεηο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ
ηεο εηαηξίαο, απνηειεί ε αληηζηνίρηζε θάζε ππνθαηαζηήκαηνο ΓΓΠΣ κε ηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο εηαηξίαο .
Γηα λα δηελεξγήζεηε ηηο θαηάιιειεο αληηζηνηρίζεηο κεηαμύ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ (ΓΓΠΣ & Εηαηξίαο) απαηηείηαη
λα κεηαβείηε ζηε ζειίδα “Αληηζηνηρίζεηο ΓΓΠΣ”, ελζσκαησκέλε ζηελ νζόλε ησλ Υπνθαηαζηεκάησλ εηαηξίαο
(Οξγάλσζε Εθαξκνγήο  Οξγάλσζε Εηαηξίαο  Αξρεία  Γεληθά  Υπνθαηαζηήκαηα) θαη από εθεί λα
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επηιέμεηε, κέζσ ηνπ λένπ πεδίνπ “Τποκαηάζηημα”, ην ππνθαηάζηεκα ΓΓΠΣ ην νπνίν ζα ζπλδέζεηε ηειηθά
κε ην επηιεγκέλν ππνθαηάζηεκα εηαηξίαο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο .

Στ 3 Σύνδεζη με ηα ςποκαηαζηήμαηα Εηαιπίαρ

 Παπαμεηποποίηζη Εηαιπίαρ
Σηε ζειίδα “Επηθνηλσλία ΓΓΠΣ” ησλ “Παξακέηξσλ Εηαηξίαο” (από ην κελνύ Οξγάλσζε Εθαξκνγήο 
Παξακεηξνπνίεζε

Εηαηξίαο



Αξρεία



Γεληθά



Παξάκεηξνη)

ελζσκαηώζεθε

λέα

παξάκεηξνο

“Πεπιλαμβάνονηαι ακςπωμένα και ακςπωηικά παπαζηαηικά”, ε νπνία αλ ηζεθαξηζηεί ηόηε ζηελ
ππνβνιή ζα ιεθζνύλ ππόςε ηα παξαζηαηηθά πνπ έρνπλ αθπξσζεί ή είλαη αθπξσηηθά .

 Παπαμεηποποίηζη ςναλλαζζομένων
Ενημέπωζη ζηοισείων πελαηών
Η λέα παξάκεηξνο ζηελ θαξηέια πειάηε (Οηθνλνκηθή Δηαρείξηζε  Πειάηεο) θαζνξίδεη αλ νη θηλήζεηο ηνπ
πειάηε ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ πξνο ηε ΓΓΠΣ .
Τν πεδίν απηό έρεη δύν δπλαηέο ηηκέο :
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- ςμπεπιλαμβάνεηαι : Αθνξά ζηνπο πειάηεο, ηα παξαζηαηηθά ησλ νπνίσλ ζα εκθαλίδνληαη ζηηο
θαηαζηάζεηο .
- Δεν ςμπεπιλαμβάνεηαι

Στ 4 Καθεζηώρ ΓΓΠΣ ζηην καπηέλα Πελαηών

Ενημέπωζη ζηοισείων ππομηθεςηών
Γηα ηνλ ίδην ιόγν, πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, πξνζηέζεθε ην “Καζεζηώο ΓΓΠΣ” θαη ζηελ θαξηέια ηνπ
Πξνκεζεπηή. Η ινγηθή ζπκπιήξσζεο ηνπ πεδίνπ είλαη ζύκθσλε κε απηή ηνπ πειάηε .
- ςμμεηέσει ωρ ςπόσπεορ : Αθνξά ζην ζπλαιιαζζόκελν (π.ρ. άιιε επηρείξεζε) πνπ ππνρξεσηηθά
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ζα ζπκπεξηιάβεηε ζηελ ππνβνιή αιιά θαη ν ίδηνο έρεη ππνρξέσζε λα ππνβάιιεη θαηάζηαζε
θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ από ην δηθό ζύζηεκα (γηα ιόγνπο δηαζηαύξσζεο) .
- ςμμεηέσει ωρ μη ςπόσπεορ ςποβολήρ : Πξόθεηηαη γηα ηνπο ζπλαιιαζζόκελνπο πνπ ζα
ζπκκεηέρνπλ ζηελ ππνβνιή ζε μερσξηζηή νκάδα ζην xml . Γηα παξάδεηγκα ν ηδηώηεο δελ ππνρξενύηαη
λα ππνβάιιεη θαηάζηαζε θνξνινγηθώλ δεδνκέλσλ αιιά ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ηνλ ζπκπεξηιάβεη
ζηελ ππνβνιή.
- Δεν ζςμμεηέσει : Ο ραξαθηεξηζκόο απηόο απνδίδεηαη ζε όζνπο ζπλαιιαζζόκελνπο ζα εμαηξεζνύλ
από ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο .

Στ 5 Καθεζηώρ ΓΓΠΣ ζηην καπηέλα ηων Ππομηθεςηών
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ΗΜΕΙΩΗ
Με ηην αναβάθμιζη ηηρ εθαπμογήρ, όζων πελαηών/ππομηθεςηών ηο καθεζηώρ
ΚΕΠΥΟ είναι “απαλλαζζόμενορ εξωηεπικού” ή “μη ςπόσπεορ”, ηόηε ηο καθεζηώρ
ΓΓΠΣ θα ενημεπώνεηαι με ηην ηιμή “’Εξαίπεζη από Υποβολή”. Για ηοςρ
ζςναλλαζζόμενοςρ πος ανήκοςν ζε μια από ηιρ λοιπέρ ηιμέρ ηος ΚΕΠΥΟ, ηο
καθεζηώρ ΓΓΠΣ λαμβάνει ηην ηιμή “Σςμπεπιλαμβάνεηαι”.
Απαπαίηηηη πποϋπόθεζη για ηη ζςμμεηοσή κάποιος πελάηη/ππομηθεςηή ζηιρ
καηαζηάζειρ θοπολογικών δεδομένων σονδπικών αγοπών/πωλήζεων είναι να
έσει δηλωθεί ορθά ο αριθμός θορολογικού μηηρώοσ (ΑΦΜ) ζηο ανηίζηοισο
πεδίο (ΑΦΜ) ηηρ καπηέλαρ ηος όπωρ και να έσει αποδοθεί ζηο πεδίο “Καθεζηώς
ΓΓΠΣ” έναρ από ηοςρ πποαναθεπόμενοςρ σαπακηηπιζμούρ .

Καηάζηαζη Ελέγσος ΑΦΜ ζςναλλαζζομένων
Με ηελ εθηέιεζε ηεο “Καηάζηαζεο Ειέγρνπ ΑΦΜ” (από ην κελνύ Σπλαιιαζζόκελνη  Εθηππώζεηο 
Πιεξνθνξηαθέο



Καηάζηαζε

Ειέγρνπ

ΑΦΜ)

εκθαλίδνληαη

όζνη

ΑΦΜ

είλαη

ιαλζαζκέλνη

ή

κε

ζπκπιεξσκέλνη.
Οη ηηκέο ηνπ θαζεζηώηνο ΓΓΠΣ πειαηώλ/πξνκεζεπηώλ γίλνληαη δηαζέζηκεο, σο θίιηξα ηεο θαηάζηαζεο, ώζηε
ν έιεγρνο λα εθηειείηαη επηιεθηηθά (γηα ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο/πξνκεζεπηέο) .
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Στ 6 Καηάζηαζη ελέγσος ΑΦΜ Σςναλλαζζομένων
Επηζηξνθή

 Παπαμεηποποίηζη εμποπικών παπαζηαηικών
Η εθαξκνγή ιακβάλεη ηηο θηλήζεηο, πνπ ζα ελεκεξώζνπλ ην αξρείν xml, από ηξεηο νληόηεηέο ηεο : Πσιήζεηο,
Αγνξέο, Φξεκαηννηθνλνκηθά .
Σηελ ακέζσο επόκελε ελόηεηα ζα βξείηε αλαιπηηθά ηελ παξακεηξνπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ νληνηήησλ .

Σύπορ Παπαζηαηικών πωλήζεων
Σηα “Σηνηρεία ΓΓΠΣ” ησλ ηύπσλ παξαζηαηηθώλ πσιήζεσλ πξνζηέζεθαλ λέεο παξάκεηξνη γηα ηνλ θαζνξηζκό
ηνπ “είδνπο” ηεο ζπλαιιαγήο (γηα ππνβνιή) θαη ηνπ “ηξόπνπ” κε ηνλ νπνίν ζα ελεκεξώλεηαη ε ΓΓΠΣ από ηηο
θηλήζεηο ηνπ ηύπνπ .

Οη πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο ηνπ πεδίνπ είλαη :
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Είδορ ηιμών ΓΓΠ
-

Δελ Πεξηιακβάλεηαη (ην παξαζηαηηθό δε ζπκκεηέρεη ζηελ ππνβνιή)

-

Πσιήζεηο Φνλδξηθήο

-

Πσιήζεηο Ληαληθήο

Σπόπορ Ενημέπωζηρ ΓΓΠ
-

Δελ Πεξηιακβάλεηαη

-

Καλνληθό (normal – ρξεσζηηθά ηηκνιόγηα)

-

Πηζησηηθό (credit – ηηκνιόγηα αληίζηξνθεο ρξέσζεο)

Στ 7 Είδορ Τιμών ΓΓΠΣ & Τπόπορ Ενημέπωζηρ ΓΓΠΣ ζηη ζελίδα “Σηοισεία ΓΓΠΣ” ηος Τύπος
Παπαζηαηικού Πωλήζεων
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Σύπορ Παπαζηαηικών αγοπών
Οη παξάκεηξνη ζηα “Σηνηρεία ΓΓΠΣ” ηνπ “ηύπνπ παξαζηαηηθώλ αγνξώλ” ζπκπιεξώλνληαη κε ηελ ίδηα ινγηθή
θαη εμππεξεηνύλ όκνηεο αλάγθεο κε απηέο ηνπ ηύπνπ παξαζηαηηθώλ πσιήζεσλ κε ηε δηαθνξά όηη εδώ
δειώλεηε αλ ν ηύπνο ηεο ζπλαιιαγήο πνπ ζα ππνβιεζεί αθνξά ζε “αγνξά” ή “δαπάλε” (έμνδα πνπ
εθπίπηνπλ ΔΕΗ, ΟΤΕ) .
Οη δπλαηέο ηηκέο ηνπ πεδίνπ έρνπλ σο εμήο :
-

-

Είδορ ηιμών ΓΓΠ
-

Δελ Πεξηιακβάλεηαη (ην παξαζηαηηθό δε ζπκκεηέρεη ζηελ ππνβνιή)

-

Αγνξέο Φνλδξηθήο

-

Λνηπέο Δαπάλεο

Σπόπορ Ενημέπωζηρ ΓΓΠ
-

Δελ Πεξηιακβάλεηαη

-

Καλνληθό (normal)

-

Πηζησηηθό (credit)
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Στ 8 Είδορ Τιμών ΓΓΠΣ & Τπόπορ Ενημέπωζηρ ΓΓΠΣ ζηη ζελίδα “Σηοισεία ΓΓΠΣ” ηος Τύπος παπαζηαηικού
Αγοπών
Επηζηξνθή

 Παπαμεηποποίηζη σπημαηοοικονομικών παπαζηαηικών
Σύπορ σπημαηοοικονομικών εγγπαθών
Σηε ζειίδα “Σηνηρεία ΓΓΠΣ” ηνπ “ηύπνπ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ παξαζηαηηθώλ” θαζνξίδεηε πνηνο ζα είλαη ν
ηύπνο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο εγγξαθήο ππνβνιήο ζηε ΓΓΠΣ .
Σηε ζειίδα “Λνηπά” ηνπ ηύπνπ δειώλεηε αλάκεζα ζε “Λνγαξηαζκό”, “Πξνκεζεπηή”, “Πειάηε” (αλάινγα πνηα
νληόηεηα ζέιεηε λα θηλεζεί ζηελ επηθεθαιίδα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ παξαζηαηηθνύ π.ρ. ινγαξηαζκόο ή
13
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ζπλαιιαζζόκελνο), ελώ ζηελ παξάκεηξν “Οη γξακκέο ηνπ παξαζηαηηθνύ πεξηέρνπλ” ηζεθάξεηε ηνπο
“Λνγαξηαζκνύο Λ.Σ.” ώζηε λα έξρνληαη πξνο επηινγή νη ζρεηηθνί ινγαξηαζκνί (π.ρ. ινγαξηαζκόο εμόδσλ)
ζηελ πεξηνρή ησλ γξακκώλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ παξαζηαηηθνύ . Σπλερίδεηε επηιέγνληαο ζηε “Σειίδα
ΓΓΠΣ” ηνπ ηύπνπ κία εθ ησλ δηαζέζηκσλ ηηκώλ “πσιήζεηο ιηαληθήο”, “ινηπά έμνδα” θ.ιπ. γηα ηελ ελεκέξσζε
ηεο ΓΓΠΣ .
Καη εδώ, όπσο θαη ζηηο πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο (πσιήζεηο/ αγνξέο) ν “Τξόπνο ελεκέξσζεο ΓΓΠΣ”, ζηε
ζειίδα ησλ “Σηνηρείσλ ΓΓΠΣ” ηνπ ηύπνπ δειώλεηε ζην Σύζηεκα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα ελεκεξώλεηαη ε
ΓΓΠΣ από ηηο θηλήζεηο ηνπ ηύπνπ . Τν πξόζεκν ηνπ παξαζηαηηθνύ θαζνξίδεη ηνλ ηύπν ηεο εγγξαθήο,
“ρξεσζηηθά ηηκνιόγηα” ή “ηηκνιόγηα αληίζηξνθεο ρξέσζεο” (πηζησηηθά) κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε ησλ
θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ . Έηζη νη εγγξαθέο κε ζεηηθό πξόζεκν ζα ελεκεξώλνπλ ηελ έλδεημε “θαλνληθέο
θηλήζεηο” (normal) ελώ νη εγγξαθέο κε αξλεηηθό πξόζεκν ζα ελεκεξώλνπλ ηελ έλδεημε “ηηκνιόγηα
αληίζηξνθεο ρξέσζεο” (πηζησηηθά) .
Επηζηξνθή



Παπαμεηποποίηζη ειπιακών απιθμών ηαμειακών
Γηα ηελ θάιπςε ησλ επηρεηξήζεσλ, ηα έζνδα ησλ νπνίσλ εθδίδνληαη κέζσ ηακεηαθήο κεραλήο,
θαηαρσξίδνληαη ζηελ νζόλε ησλ ζειπιακών απιθμών ηαμειακήρ ην ζύλνιν ησλ ηακεηαθώλ κεραλώλ
πνπ θάζε εγθαηάζηαζε ρξεζηκνπνηεί θαη ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηελ εηζαγσγή θηλήζεσλ από ην One
Touch Retail .
Ο ζεηξηαθόο αξηζκόο ηεο ηακεηαθήο είλαη ε πιεξνθνξία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην αξρείν απνζηνιήο θαη
αθνξά ζηελ αλάιπζε ιηαληθώλ πσιήζεσλ αλά ηακεηαθή κεραλή . Γηα ην ιόγν απηό νη εγγξαθέο ηεο
νζόλεο ησλ ζεηξηαθώλ αξηζκώλ ηακεηαθήο έξρνληαη πξνο επηινγή ζην πεδίν “Τακεηαθή Μεραλή”, πνπ
βξίζθεηαη ελζσκαησκέλν ζηε ζειίδα “Λνηπά” ησλ παξαζηαηηθώλ πσιήζεσλ δίλνληαο ηελ πιεξνθνξία
από πνηα ηακεηαθή κεραλή πξνήιζε ην παξαζηαηηθό . Αλ ππάξρεη ζύλδεζε κε ηελ εθαξκνγή
“OneTouchRetail” ηόηε ζα πξέπεη λα εηζαρζεί ρεηξνθίλεηα ε ηακεηαθή κεραλή (ην S.N όπσο έρεη δεισζεί
ζηα ηεξκαηηθά ζην ζύζηεκα ιηαληθήο OneTouchRetail) ζην ζρεηηθό πεδίν ηνπ SEn (ζηελ νξγάλσζε ησλ
παξαζηαηηθώλ πσιήζεσλ). Καηά ηελ απνζηνιή ηεο θίλεζεο από ην OneTouchRetail ελεκεξώλεηαη ην
απεζηαικέλν παξαζηαηηθό θαη κε ηελ ηακεηαθή κεραλή .
Επηζηξνθή

 Παπαμεηποποίηζη ηων ηύπων λογαπιαζμών – ΦΠΑ
Νέα παξάκεηξνο “Τξόπνο Ελεκέξσζεο ΓΓΠΣ” ζηνπο ηύπνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ, από ην
κελνύ Οηθνλνκηθή Δηαρείξηζε  Γεληθή & Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή  Οξγάλσζε  Λνγηζηηθό Σρέδην  Τύπνη
Λνγαξηαζκώλ, κέζσ ηεο νπνίαο δειώλεηε αλ ν ηύπνο ινγαξηαζκνύ πνπ ζα ελεκεξώλεη ηε ΓΓΠΣ ζα αθνξά
ζε αμία ή ΦΠΑ .
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Μεηά ηελ αλαβάζκηζε ηεο εθαξκνγήο όπνηνο ηύπνο έρεη έλδεημε ζην πεδίν “Σπκκεηέρεη ζην ΚΕΠΥΟ”, ζα
ιάβεη ζην πεδίν “Τξόπνο ελεκέξσζεο ΓΓΠΣ” ηελ ηηκή “Αμία” .
Επηζηξνθή

 Παπαμεηποποίηζη ηων καηηγοπιών ΦΠΑ
Αλ ζέιεηε ε αμία ΦΠΑ λα ζπκκεηέρεη ζηελ ππνβνιή ζηε ΓΓΠΣ ζα πξέπεη λα ξπζκίζεηε θαηάιιεια ηε λέα
παξάκεηξν “ςμπεπιλαμβάνεηαι ζηην αποζηολή ζηη ΓΓΠ” ζηελ νζόλε ησλ Καηεγνξηώλ ΦΠΑ .
Με ηελ αλαβάζκηζε ηεο εθαξκνγήο όιεο νη θαηεγνξίεο ζα έρνπλ ηζεθ ζην πεδίν. Αλ ζέιεηε λα εμαηξέζεηε
θάπνηεο αμίεο από ηελ ππνβνιή ζα πξέπεη λα ηηο απoεπηιέμεηε .
Επηζηξνθή

 ςλλογή ηοισείων παπαζηαηικών για Γ.Γ.Π..
Η δηαδηθαζία Σπιινγή ζηνηρείσλ πξνο απνζηνιή εθηειείηαη κέζσ διαδοσικών οθονών (από ην κελνύ
Οηθνλνκηθή Δηαρείξηζε  Λνηπά  ΓΓΠΣ  Εξγαζίεο) .
1η Οθόνη
Η διαδικαζία ζςλλογήρ απαηηεί ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ θίιηξνπ ην νπνίν ζα αλαιάβεη ηνλ εληνπηζκό
ζπγθεθξηκέλσλ παξαζηαηηθώλ (αγνξώλ/ πσιήζεσλ) πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ππνβνιή πξνο ηε ΓΓΠΣ
(ζύκθσλα κε ηε δεισζείζα παξακεηξνπνίεζε) .
- Επγαζία : Επηινγή ηνπ είδνπο ηεο ελέξγεηαο κεηαμύ ηεο ζπιινγήο ή ηεο δηαγξαθήο ζηνηρείσλ γηα κηα
πεξίνδν . Η ζπιινγή ζηνηρείσλ ζπλνδεύεηαη από δηαγξαθή θαη επαλππνινγηζκό πθηζηακέλσλ
ζηνηρείσλ . Η δηαγξαθή δηαηίζεηαη ώζηε λα κελ εκθαλίδνληαη πιεξνθνξηαθά κελύκαηα θαηά ηελ
θαηαρώξηζε παξαζηαηηθώλ .
- Πεπίοδορ ΓΓΠ : Πξόθεηηαη γηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν εληόο ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη
ζπλαιιαγέο .
- Τποκαηάζηημα ΓΓΠ : Με γλώκνλα ηελ επηινγή ζαο, ε εθαξκνγή ζα πξνρσξήζεη ζε αλάγλσζε
ησλ θηλήζεσλ πνπ αθνξνύλ ζην επηιεγκέλν ππνθαηάζηεκα ηεο εηαηξίαο.
- ςλλογή ηοισείων Πωλήζεων Υονδπικήρ : Τν Σύζηεκα ζα ζπκπεξηιάβεη ρνλδξηθέο ζπλαιιαγέο
πσιήζεσλ είηε ζπγθεληξσηηθά (αλά ΑΦΜ ζπλαιιαζζνκέλνπ) είηε αλαιπηηθά .
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Στ 9 Σςλλογή Σηοισείων Παπαζηαηικών για Γ.Γ.Π.Σ.
2η Οθόνη
Σηε δεύηεξε νζόλε έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα παξαηεξήζεηε κέζσ ηεο κπάξαο πξνόδνπ ηελ εμέιημε ηεο
δηαδηθαζίαο . Όηαλ ε κπάξα γεκίζεη ε δηαδηθαζία έρεη νινθιεξσζεί .

Στ 10 Μπάπα πποόδος επγαζίαρ
16
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Πλήκηπο “Δημιοςπγία”
Παηώληαο ην πιήθηξν “Δεκηνπξγία” ε εθαξκνγή ελεκεξώλεη ηελ νζόλε ηεο Επηζθόπεζεο Σηνηρείσλ κε
όιεο ηηο θηλήζεηο ηεο πεξηόδνπ θαη ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο γηα ΓΓΠΣ πνπ ηθαλνπνηνύλ ηα θξηηήξηα ηνπ
θίιηξνπ .

Επηζηξνθή

 Επιζκόπηζη ηοισείων Αποζηολήρ Γ.Γ.Π..
Με ηελ θιήζε ηεο παξνύζαο επηινγήο (Οηθνλνκηθή Δηαρείξηζε  Λνηπά  ΓΓΠΣ  Εξγαζίεο) θαη αθνύ
ζέζεηε “Πεξίνδν ΓΓΠΣ”, “Υπνθαηαζηήκαηα” θαη ελεξγνπνηήζεηε ην πιήθηξν “Αλεύξεζε εγγξαθώλ”
ιακβάλεηε ζαθή εηθόλα επί ησλ ζηνηρείσλ απνζηνιήο ΓΓΠΣ όπσο πξνέθπςαλ από ηε κέρξη ζηηγκήο
εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο “Σπιινγή Σηνηρείσλ Παξαζηαηηθώλ γηα ΓΓΠΣ” (κε ηε ρξήζε ζρεηηθνύ θίιηξνπ) .
Κάζε εγγξαθή ηνπ πίλαθα ζαο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην “ππνζύζηεκα” από ην νπνίν πξνήιζε ην
παξαζηαηηθό (π.ρ. πσιήζεηο ρνλδξηθήο - αλαιπηηθά), ην “είδνο” ηνπ παξαζηαηηθνύ “ρξεσζηηθό”
παξαζηαηηθό ή παξαζηαηηθό “πηζησηηθώλ ππνινίπσλ”, ην “πιήζνο” ησλ παξαζηαηηθώλ (ηνπ πειάηε), αλ
βέβαηα έρεηε δειώζεη ζηε παξάκεηξν “Σπιινγή Σηνηρείσλ Πσιήζεσλ Φνλδξηθήο” “ζπγθεληξσηηθά”, ην
άζξνηζκα ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπο θαη ηεο αμίαο ΦΠΑ ή ηελ θαζαξή αμία θαη αμία ΦΠΑ, αλ πξόθεηηαη γηα
αλαιπηηθή απεηθόληζε . Τν πεδίν “Ηκεξνκελία” δειώλεη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηειεπηαίνπ παξαζηαηηθνύ, ζε
πεξίπησζε ζπγθεληξσηηθήο εγγξαθήο .
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Στ 11 Επιζκόπηζη ζηοισείων Αποζηολήρ Γ.Γ.Π.Σ.

Αλ ζην πιήζνο εγγξαθώλ έρεη θαηαγξαθεί ν αξηζκόο 3, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ε εθαξκνγή πξνρώξεζε
ζε ζπλέλσζε όισλ παξαζηαηηθώλ κε όκνην ΑΦΜ (ζύκθσλα κε ην θξηηήξην θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
δηαδηθαζίαο), ππάξρεη ε δπλαηόηεηα, κέζσ ηνπ ζπκβόινπ ηεο πξνβνιήο (άλσ ηκήκα ηνπ παξαζύξνπ), λα
δείηε όια ηηκνιόγηα πνπ αζξνίζηεθαλ θαη αθνξνύλ ζηε ζπγθεληξσηηθή εγγξαθή . Επηιέγνληαο θάπνην, ε
εθαξκνγή ζαο κεηαθέξεη θαηεπζείαλ ζην εζσηεξηθό ηνπ επηιεγκέλνπ όπνπ κπνξείηε λα δείηε άκεζα ηα
ζηνηρεία ηνπ .

Η ζηήιε “Αλαγλσξηζηηθά παξαζηαηηθά” ελεκεξώλεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
δηαδηθαζίαο Σπιινγή Σηνηρείσλ Παξαζηαηηθώλ γηα ΓΓΠΣ είρε δεηεζεί ε αλαιπηηθή ζπιινγή ησλ
παξαζηαηηθώλ. Τα δύν πξώηα ζηνηρεία ηνπ αλαγλσξηζηηθνύ δειώλνπλ ην ππνζύζηεκα ηνπ παξαζηαηηθνύ
(πσιήζεσλ), ην επόκελν, κεηά ην ζύκβνιν # ηνλ θσδηθό ηνπ, ε επόκελε νκάδα αθνξά ζηε ζεηξά ηνπ ελώ
ε ηειεπηαία δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αξηζκό ηνπ παξαζηαηηθνύ .
18
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Στ 12 Επιζκόπηζη ζηοισείων Αποζηολήρ Γ.Γ.Π.Σ. (αναγνωπιζηικά παπαζηαηικά)
Τα ζηνηρεία ηεο ελόηεηαο απηήο ηίζεληαη δηαζέζηκα πξνο επηζθόπεζε ή επεμεξγαζία π.ρ. κεηαβνιή ηεο
θαζαξήο αμίαο, ηεο αμίαο ΦΠΑ, ηνπ πιήζνπο πνπ έρνπλ ππνινγηζηεί, πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο
“Εμαγσγήο / Απνζηνιήο Σηνηρείσλ” . Επηπξόζζεηα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα γηα ρεηξνθίλεηε θαηαρώξηζε
εγγξαθώλ. Αλαιόγσο ηεο θαηεγνξίαο πνπ ζα δειώζεηε, ζα πξέπεη λα θαηαρσξίζεηε ζπγθεθξηκέλα πεδία
ηα νπνία ζαο ππνδεηθλύεη ε εθαξκνγή .
Επηζηξνθή

 Εξαγωγή /Αποζηολή ηοισείων
Μέζσ ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγείηαη ην αξρείν xml κε όια ηα πξνο απνζηνιή ζηνηρεία ζηε
ΓΓΠΣ .
Η δηαδηθαζία ηεο “Δεκηνπξγίαο Καηαζηάζεσλ ΓΓΠΣ” εθηειείηαη κέζσ διαδοσικών οθονών .

Οθόνη Επιλογή λειηοςπγίαρ
Από ηελ νζόλε απηή κπνξείηε λα πξνβείηε ζηνλ θαζνξηζκό ησλ επηζπκεηώλ ιεηηνπξγηώλ . Οη
δπλαηόηεηεο πνπ έρεηε είλαη:
1. λα δεκηνπξγήζεηε ηα αλαγθαία αξρεία
19
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2. λα ηα δεκηνπξγήζεηε θαη λα ηα απνζηείιεηε άκεζα ζηε ΓΓΠΣ
3. λα απνζηείιεηε αξρεία πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη πξσηύηεξα

.
Στ 13 Επιλογή Λειηοςπγίαρ

Οθόνη Κπιηηπίων Δημιοςπγίαρ
Από ηελ νζόλε απηή κπνξείηε λα πξνβείηε ζηνλ θαζνξηζκό ησλ θξηηεξίσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε
δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο :
-

Τποκαηάζηημα ΓΓΠ : Γηα ηε ζσζηή ππνβνιή ησλ θαηαζηάζεσλ ΓΓΠΣ ρξεηάδεηαη λα δειώζεηε ην
ππνθαηάζηεκα ΓΓΠΣ .

-

Πεπίοδορ ΓΓΠ : Αθνξά ζηελ πεξίνδν δεκηνπξγίαο θαηαζηάζεσλ ΓΓΠΣ.

-

Καηάλογορ Εξαγωγήρ : Υπνρξεσηηθά πξνζδηνξίδεηε ηε δηαδξνκή πξννξηζκνύ ηνπ αξρείνπ πνπ ζα
δεκηνπξγεζεί . Σην “όλνκα αξρείνπ” ε εθαξκνγή πξνηείλεη ηελ νλνκαζία “export”. Με ηελ εθηέιεζε
ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο, παξάγνληαη ηα αξρεία, ηα νπνία έρνπλ σο πξώην ηκήκα ην
ππνθαηάζηεκα, σο δεύηεξν ηελ θαηεγνξία ΓΓΠΣ (1 : πσιήζεηο ρνλδξηθήο αλαιπηηθά, 2: πσιήζεηο
ρνλδξηθήο ζπγθεληξσηηθά, 3: Αγνξέο Φνλδξηθήο , 4: Πσιήζεηο Ληαληθήο , 5: Λνηπά Έμνδα), σο ηξίην
ην έηνο θαη ηελ πεξίνδν ππνινγηζκνύ θαη σο ηέηαξην θαη ηειεπηαίν κηα αύμνπζα αξίζκεζε (αξρείν κε
θσδηθό 001_2_2014_01_00000.xml ) .
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Πλήθορ Εγγπαθών Ανά Απσείο : Καζνξίδεηε θάζε πόζεο εγγξαθέο ζα δεκηνπξγείηαη ην αξρείν xml
(ε απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα γίλεη απνζπαζκαηηθά) . Σπγθεθξηκέλα, ζε πεξίπησζε απνδνρήο
ηεο ηηκήο “0” ζα δεκηνπξγεζεί έλα αξρείν αλά θαηεγνξία ΓΓΠΣ (έλα γηα πσιήζεηο ρνλδξηθήο, έλα γηα
πσιήζεηο ιηαληθήο, έλα γηα έμνδα θαη έλα γηα αγνξέο) . Αλ δεισζεί, γηα παξάδεηγκα ε ηηκή “10” ηόηε
αλά δέθα εγγξαθέο, αλά θαηεγνξία ΓΓΠΣ (πσιήζεηο ρνλδξηθήο, ιηαληθήο θ.ιπ.) ζα δεκηνπξγείηαη
δεύηεξν αξρείν xml .
Σαο ζπκβνπιεύνπκε λα κε κεηαβάιιεηε ηελ ηηκή “0” παξά κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αλάγθε
απνζηνιήο κεγάινπ πιήζνπο εγγξαθώλ .

-

Δημιοςπγία ζςμπιεζμένων απσείων : Δειώλεηε αλ επηζπκείηε ηε δεκηνπξγία ζπκπηεζκέλσλ
αξρείσλ ώζηε λα ηα απνζηείιεηε από εμσηεξηθή εθαξκνγή .

Στ 14 Κπιηήπια Δημιοςπγίαρ Καηαζηάζεων Γ.Γ.Π.Σ.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η εθαπμογή δημιοςπγεί ένα απσείο ανά επιλεγμένη καηηγοπία Γ.Γ.Π.Σ (ένα
για πωλήζειρ σονδπικήρ, ένα για λιανικήρ κ.λπ.). Σε πεπίπηωζη εκ νέος
δημιοςπγίαρ απσείων η εθαπμογή διαγπάθει ηα παλιά ππώηα με ανάλογο
μήνςμα ππορ ηο σπήζηη και ζηη ζςνέσεια δημιοςπγεί ηα νέα με ηην ίδια
ονομαζία πάνηα .

Οθόνη Κπιηηπίων Αποζηολήρ
Σηελ νζόλε απηή ζα πξέπεη λα δώζεηε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ρξήζηε (θσδηθόο ρξήζηε &
Password) γηα λα απνζηαινύλ ηα ζηνηρεία κέζσ ηεο web-ππεξεζίαο πνπ παξέρεη ε ΓΓΠΣ .

Στ 15 Ταςηοποίηζη σπήζηη
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Οθόνη πποόδος διαδικαζίαρ
Τν γέκηζκα ηεο κπάξαο πξνόδνπ ππνδεηθλύεη ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο .

Στ 16 Μπάπα Πποόδος Επγαζίαρ

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζα ιάβεηε, παηώληαο ην πιήθηξν “Δεκηνπξγία”, πιήξε θαη
αλαιπηηθή αλαθνξά ηεο έθβαζεο ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ εθηειέζζεθαλ .
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Στ 17 Αναθοπά Έκβαζηρ όζων εκηελέζηηκαν

Σηελ πεξίπησζε νπνηνπδήπνηε ζθάικαηνο, ε εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο / απνζηνιήο ζηακαηά
θαη είζηε ζε ζέζε θαη πάιη λα δείηε αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζθάικα πνπ πξνέθπςε .

Στ 18 Σθάλμα καηά ηην εκηέλεζη ηηρ διαδικαζίαρ
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν μεηά ηη δημιοςπγία ηος απσείος σπειαζηεί για οποιαδήποηε αιηία να
πποσωπήζεηε ζηη διαγπαθή ηος, έσεηε αςηή ηη δςναηόηηηα . Σηην πεπίπηωζη
αςηή θα ππέπει να πποβείηε ζηην εκ νέος δημιοςπγία ηος εκηελώνηαρ και πάλι
από ηην απσή ηα βήμαηα ηηρ διαδικαζίαρ .

ε πεπίπηωζη πος η επιλογή ζαρ αθοπά ζε “αποζηολή δημιοςπγημένων
απσείων”
Με ηελ επηινγή απηή αθνύ ζπκπιεξώζεηε ηα ζηνηρεία ζύλδεζεο κπνξείηε λα επηιέμεηε ηα αξρεία (xml)
πξνο απνζηνιή ζην θάησ κέξνο ηεο θόξκαο .

Στ 19 Αποζηολή δημιοςπγημένων απσείων
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Επισήμανση
Μεηά ηη διαδικαζία ζςλλογήρ μποπείηε να διενεπγήζεηε έλεγσο πεπιόδων
ΓΓΠΣ. Αςηό μποπείηε να ηο πεηύσεηε μέζω ηηρ νέαρ παπαμέηπος
“Πποειδοποιηηικόρ Έλεγσορ πεπιόδων ΓΓΠΣ”, ενζωμαηωμένηρ ζηιρ ζειπέρ
ηων παπαζηαηικών . Σε πεπίπηωζη επιλογήρ ελέγσος για μια πεπίοδο π.σ.
ηος μηνόρ Ιανοςαπίος (έσει ππωηίζηωρ εκηελεζηεί η ζςλλογή ηων
κινήζεων) ηόηε καηά ηην ειζαγωγή νέος παπαζηαηικού για ηην πεπίοδο
αςηή

θα

εμθανιζηεί

ζσεηικό

πποειδοποιηηικό

μήνςμα

:

Έσοςν

δημιοςπγηθεί ζηοισεία αποζηολήρ ζηη ΓΓΠΣ για ηο ηπέσον ςποκαηάζηημα
και ημεπομηνία. Θέλεηε να ζςνεσίζεηε;

Επηζηξνθή
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