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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,

πγθεληξσηηθώλ

θαηαζηάζεσλ

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, ηελ επεμεξγαζία ηνπο, ηελ εμαγσγή ηνπο ζε αξρείν ηύπνπ “xml” γηα ηελ ππνβνιή ηνπο
ζηνλ αξκόδην θνξέα .
Πξηλ

πξνρσξήζνπκε

παξακεηξνπνίεζε

όκσο
ησλ

ζηελ

ζρεηηθώλ

αλάιπζε

θάζε

νληνηήησλ

δηαδηθαζίαο

ζα

(ζπλαιιαζζόκελνη,

αζρνιεζνύκε
ηύπνη

δηεμνδηθά

παξαζηαηηθώλ

κε

ηελ

εκπνξηθώλ,

νηθνλνκηθώλ εγγξαθώλ θ.ιπ.), γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ θαηαζηάζεσλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ πξνο ππνβνιή,
ε νπνία πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πξνεγεζεί ηεο εθηέιεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ππνινγηζκνύ .
Δπηπιένλ έρεη θπθινθνξήζεη ε λέα εθαξκνγή SFP Σπγθεληξσηηθή, πνπ δηαζέηεη ιεηηνπξγηθόηεηα γηα
θαηαρώξεζε, επεμεξγαζία θαη ππνβνιή ησλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ζηε ΓΓΠΣ.
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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.

Δπηζηξνθή

Ρνή εξγαζηώλ
 Παξακεηξνπνίεζε ζπλαιιαζζνκέλσλ
 Παξακεηξνπνίεζε εκπνξηθώλ παξαζηαηηθώλ
 Παξακεηξνπνίεζε νηθνλνκηθώλ παξαζηαηηθώλ
 Παξακεηξνπνίεζε ηακεηαθώλ κεραλώλ
 Καηαρώξηζε Δγγξαθώλ
 Δθηύπσζε Δγγξαθώλ
 Τπνινγηζκόο ζηνηρείσλ θνξνιόγεζεο
 Φνξνινγηθά ζηνηρεία πξνο ππνβνιή
Δπηζηξνθή
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Αλαιπηηθή πεξηγξαθή
 Παξακεηξνπνίεζε ζπλαιιαζζνκέλσλ
Δλεκέξσζε ζηνηρείσλ πειαηώλ/ρξεσζηώλ
Η λέα παξάκεηξνο “Τπνβνιή θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ” ζηελ θαξηέια πειάηε/ρξεώζηε θαζνξίδεη αλ νη
θηλήζεηο ηνπ πειάηε ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ πξνο ηε ΓΓΠΣ.
Τν πεδίν απηό έρεη δύν δπλαηέο ηηκέο :
πκκεηέρεη σο ππόρξενο : Αλ ν πειάηεο/ρξεώζηεο νξηζηεί όηη “ζπκκεηέρεη σο ππόρξενο” ηόηε νη
θηλήζεηο ηνπ δύλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ππνινγηζκνύο ησλ ζηνηρείσλ γηα ππνβνιή .
Γελ ζπκκεηέρεη

Δλεκέξσζε ζηνηρείσλ πξνκεζεπηώλ/πηζησηώλ
Γηα ηνλ ίδην ιόγν, πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, πξνζηέζεθε ε “Τπνβνιή θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ” θαη
ζηελ θαξηέια ηνπ πξνκεζεπηή /πηζησηή .
Η ινγηθή ζπκπιήξσζεο ηνπ πεδίνπ είλαη ζύκθσλε κε απηή ηνπ πειάηε/ρξεώζηε .
πκκεηέρεη σο ππόρξενο : Αλ ν πξνκεζεπηήο/πηζησηήο έρεη νξηζηεί όηη “ζπκκεηέρεη σο
ππόρξενο”, νη θηλήζεηο ηνπ δύλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ππνινγηζκνύο ησλ ζηνηρείσλ γηα
ππνβνιή .
πκκεηέρεη σο κε ππόρξενο : Αλ ν πξνκεζεπηήο/πηζησηήο νξηζηεί όηη “ζπκκεηέρεη σο κε
ππόρξενο” ηόηε νη θηλήζεηο ηνπ δύλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ππνινγηζκνύο ησλ ζηνηρείσλ γηα
ππνβνιή αιιά ηαπηόρξνλα ζα ελεκεξώλνπλ θαη ηελ πιεξνθνξία όηη ν πξνκεζεπηήο/πηζησηήο
είλαη κε ππόρξενο ππνβνιήο (πιεξνθνξία ε νπνία είλαη απαηηεηή θαηά ηελ ππνβνιή θνξνινγηθώλ
ζηνηρείσλ) .
Γελ ζπκκεηέρεη
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Με ηην αναβάθμιζη ηηρ εθαπμογήρ, όζοι λογαπιαζμοί ζςναλλαζζομένυν είσαν λάβει
ηο σαπακηηπιζμό “Απαλλαζζόμενοι (Εξυηεπικού)” ζηην “Καηάζηαζη ΚΕΠΥΟ”, ηο
ζσεηικό πεδίο ςποβολήρ θα ενημεπώνεηαι αςηόμαηα με ηην ηιμή “Δεν ζςμμεηέσει”. Για
ηοςρ ζςναλλαζζόμενοςρ πος ανήκοςν ζε μια από ηιρ λοιπέρ καηαζηάζειρ ΚΕΠΥΟ,
διάθοπη ηηρ πποαναθεπόμενηρ, ηίθεηαι ζηο πεδίο ςποβολήρ θοπολογικών ζηοισείυν η
ηιμή “Σςμμεηέσει υρ ςπόσπεορ”.
Αςηό ζημαίνει όηι μεηά ηην αναβάθμιζη θα ππέπει να εζηιάζεηε ηην πποζοσή ζαρ ζηον
έλεγσο ηυν ζηοισείυν ηυν ζςναλλαζζόμενυν .
Δπηζηξνθή

 Παξακεηξνπνίεζε εκπνξηθώλ παξαζηαηηθώλ
Σύπνο Παξαζηαηηθώλ πσιήζεσλ
Σηηο παξακέηξνπο ηύπνπ παξαζηαηηθώλ πσιήζεσλ θαη εηδηθόηεξα ζηε ζειίδα “Πξόζζεηεο ξπζκίζεηο”
ελζσκαηώζεθε λέα παξάκεηξνο κε ηίηιν “Σύπνο ζπλαιιαγήο γηα ππνβνιή” .
Οη πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο ηνπ πεδίνπ είλαη :
Δθηόο ππνβνιήο
Έζνδα θαηά ΑΦΜ
Ληαληθέο πσιήζεηο
Σπλεπώο, κπνξνύλ λα απνζηαινύλ αλά ΑΦΜ νη θηλήζεηο εζόδσλ κε επηιεγκέλε ηελ έλδεημε “έζνδα θαηά
ΑΦΜ” θαη σο έζνδα ιηαληθώλ πσιήζεσλ νη θηλήζεηο κε ελεξγνπνηεκέλε ηελ έλδεημε “Ληαληθέο πσιήζεηο”.
Ο ηύπνο ηνπ παξαζηαηηθνύ είλαη απηόο πνπ θαζνξίδεη ηελ πιεξνθνξία “ρξεσζηηθά ηηκνιόγηα” ή “ηηκνιόγηα
αληίζηξνθεο ρξέσζεο” (πηζησηηθά) ε νπνία απαηηείηαη ζηα ζηνηρεία ππνβνιήο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ.

Σύπνο Παξαζηαηηθώλ αγνξώλ
Καηά αληηζηνηρία κε ηνπο ηύπνπο παξαζηαηηθώλ πσιήζεσλ, ελζσκαηώζεθε ζηα ζηνηρεία ησλ ηύπσλ
παξαζηαηηθώλ αγνξώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζειίδα “Πξόζζεηεο ξπζκίζεηο” αλά εηαηξία ε παξάκεηξνο
“Σύπνο ζπλαιιαγήο γηα ππνβνιή”. Σπκπιεξώλεηαη κε ηελ ίδηα ινγηθή θαη εμππεξεηεί όκνηεο αλάγθεο κε
απηέο ηνπ ηύπνπ παξαζηαηηθώλ πσιήζεσλ κε ηε δηαθνξά όηη εδώ δειώλεηε αλ ζα απνζηέιινληαη αλά ΑΦΜ
νη θηλήζεηο αγνξώλ - εμόδσλ (κε επηιεγκέλε ηελ έλδεημε “έμνδα αλά ΑΦΜ”) θαη ζπγθεληξσηηθά, κε κία
εγγξαθή δαπαλώλ, νη θηλήζεηο κε ελεξγνπνηεκέλε ηελ έλδεημε “Λνηπά έμνδα .
Οη δπλαηέο ηηκέο ηνπ πεδίνπ έρνπλ σο εμήο :
Δθηόο ππνβνιήο
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Έμνδα θαηά ΑΦΜ
Λνηπά έμνδα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Με ηην αναβάθμιζη ηηρ εθαπμογήρ, για όζοςρ ηύποςρ παπαζηαηικών είσαν λάβει ηο
σαπακηηπιζμό “ΟΦΙ” ζηο πεδίο “Ενημεπώνει ΚΕΠΥΟ”, ηο πεδίο “Τύπορ ζςναλλαγήρ για
ςποβολή” ενημεπώνεηαι αςηόμαηα με ηην ηιμή “Εκηόρ ςποβολήρ” . Για ηοςρ ηύποςρ
παπαζηαηικών πος ανήκοςν ζε μια από ηιρ λοιπέρ ενημεπώζειρ ΚΕΠΥΟ, διάθοπη ηηρ
πποαναθεπόμενηρ, πποηείνονηαι ζηο πεδίο ηος “ηύπος ζςναλλαγήρ για ςποβολή” “έζοδα
καηά ΑΦΜ” ζηιρ πυλήζειρ ή “έξοδα καηά ΑΦΜ” ζηιρ αγοπέρ .
Με ηο πέπαρ ηηρ αναβάθμιζηρ θα ππέπει να δείξεηε ιδιαίηεπη πποζοσή ζηον έλεγσο ηυν ηύπυν
παπαζηαηικών .

Δπηζηξνθή

 Παξακεηξνπνίεζε νηθνλνκηθώλ παξαζηαηηθώλ
Σύπνη Οηθνλνκηθώλ εγγξαθώλ
Σηηο παξακέηξνπο ησλ Οηθνλνκηθώλ παξαζηαηηθώλ είδνπο “έζνδα”, “αλαιπηηθά έζνδα”, “έμνδα”,
“αλαιπηηθά έμνδα” θαη εηδηθόηεξα ζηε ζειίδα “Πξόζζεηεο ξπζκίζεηο” ελζσκαηώζεθε λέα παξάκεηξνο κε
ηίηιν “Σύπνο ζπλαιιαγήο γηα ππνβνιή” .
Οη πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ γηα ηνπο ηύπνπο νηθνλνκηθώλ εγγξαθώλ “εζόδσλ” θαη
“αλαιπηηθώλ εζόδσλ” ζπλνςίδνληαη σο εμήο :
Δθηόο ππνβνιήο
Έζνδα θαηά ΑΦΜ
Ληαληθέο πσιήζεηο
Δλώ γηα ηνπο ηύπνπο νηθνλνκηθώλ εγγξαθώλ εμόδσλ θαη αλαιπηηθώλ εμόδσλ νη αθόινπζεο :
Δθηόο ππνβνιήο
Έμνδα αλά ΑΦΜ
Λνηπά έμνδα
Η ελ ιόγσ παξάκεηξνο θαζνξίδεη αλ νη εγγξαθέο ηνπ ηύπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ή όρη ζηελ ππνβνιή
θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ θαζώο επίζεο θαη ηνλ ηξόπν απεηθόληζήο ηνπο ζην αξρείν xml πνπ ζα παξαρζεί
θαη ζα ππνβιεζεί ζηε ΓΓΠΣ .

6

SingularLogic Galaxy Enterprise Suite & Commercial

How to

Σπλεπώο, αλ ν ηύπνο ηεο νηθνλνκηθήο εγγξαθήο αθνξά ζε “έζνδα”, “αλαιπηηθά έζνδα” ζα απνζηέιινληαη
αλά ΑΦΜ νη θηλήζεηο εζόδσλ κε επηιεγκέλε ηελ έλδεημε “έζνδα θαηά ΑΦΜ” θαη σο έζνδα ιηαληθώλ
πσιήζεσλ νη θηλήζεηο κε ελεξγνπνηεκέλε ηελ έλδεημε “Ληαληθέο πσιήζεηο”. Γηαθνξεηηθά, αλ ν ηύπνο ηεο
νηθνλνκηθήο εγγξαθήο αθνξά ζε “έμνδα”, “αλαιπηηθά έμνδα” ζα απνζηέιινληαη αλά ΑΦΜ νη θηλήζεηο
αγνξώλ-εμόδσλ κε επηιεγκέλε ηελ έλδεημε “έμνδα θαηά ΑΦΜ” θαη ζπγθεληξσηηθά, κε κία εγγξαθή
δαπαλώλ, νη θηλήζεηο κε ελεξγνπνηεκέλε ηελ έλδεημε “Λνηπά έμνδα”.
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).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Με ηην αναβάθμιζη ηηρ εθαπμογήρ, για όζοςρ ηύποςρ παπαζηαηικών είσαν λάβει ηο
σαπακηηπιζμό “ΟΦΙ” ζηο πεδίο “Ενημεπώνει ΚΕΠΥΟ”, ηο πεδίο “Τύπορ ζςναλλαγήρ για
ςποβολή” ενημεπώνεηαι αςηόμαηα με ηην ηιμή “Εκηόρ ςποβολήρ” . Για ηοςρ ηύποςρ
παπαζηαηικών πος ανήκοςν ζε μια από ηιρ λοιπέρ ενημεπώζειρ ΚΕΠΥΟ, διάθοπη ηηρ
πποαναθεπόμενηρ, πποηείνονηαι ζηο πεδίο ηος “ηύπος ζςναλλαγήρ για ςποβολή” “έζοδα
καηά ΑΦΜ” ζηιρ πυλήζειρ ή “έξοδα καηά ΑΦΜ” ζηιρ αγοπέρ .
Με ηο πέπαρ ηηρ αναβάθμιζηρ θα ππέπει να δείξεηε ιδιαίηεπη πποζοσή ζηον έλεγσο ηυν ηύπυν
παπαζηαηικών .
Δπηζηξνθή



Παξακεηξνπνίεζε POS - Σακείν
Σην κελνύ “Οξγάλσζε βαζηθήο δνκήο” ελζσκαηώζεθε λέα επηινγή POS – Σακείν γηα ηελ θάιπςε ησλ
επηρεηξήζεσλ, ηα έζνδα ησλ νπνίσλ εθδίδνληαη κέζσ ηακεηαθήο κεραλήο .
Σηνλ πίλαθα ησλ ηακεηαθώλ θαηαρσξίδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ ηακεηαθώλ κεραλώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε
θάζε εγθαηάζηαζε . Ο ζεηξηαθόο αξηζκόο ηεο ηακεηαθήο είλαη ε πιεξνθνξία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην
αξρείν απνζηνιήο θαη αθνξά ηελ αλάιπζε ιηαληθώλ πσιήζεσλ αλά ηακεηαθή κεραλή.
Τν αλσηέξσ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη νη εγγξαθέο ηνπ πίλαθα ησλ ζεηξηαθώλ αξηζκώλ ηακεηαθήο
έξρνληαη πξνο επηινγή ζην πεδίν “POS - Τακείν” ζηε ζειίδα “Πιεξνθνξίεο επηθεθαιίδαο” ησλ
παξαζηαηηθώλ πσιήζεσλ δίλνληαο ηε ζσζηή πιεξνθόξεζε, από πνηα ηακεηαθή κεραλή πξνήιζε ην
παξαζηαηηθό .
Ο ξόινο ησλ ινηπώλ πεδίσλ (π.ρ. πεξηγξαθή, κνληέιν θ.ιπ.) ζηελ νζόλε παξακεηξνπνίεζεο ηεο
ηακεηαθήο είλαη θαζαξά πιεξνθνξηαθόο θαη όρη δεζκεπηηθόο γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο .
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Δπηζηξνθή

 Καηαρώξηζε Δγγξαθώλ
Καηαρώξηζε εκπνξηθώλ παξαζηαηηθώλ (πσιήζεσλ/ αγνξώλ)
Σηελ ελόηεηα απηή παξαζέηνπκε νξηζκέλα ζεκεία πνπ αμίδεη λα ηνληζηνύλ θαηά ηελ θαηαρώξηζε
εκπνξηθώλ παξαζηαηηθώλ:
-

Οη αμίεο ηνπ παξαζηαηηθνύ πνπ ζα ιεθζνύλ ππόςε ζηνπο ππνινγηζκνύο ηεο δηαδηθαζίαο “Υπνινγηζκόο
Σηνηρείσλ Φνξνιόγεζεο” βξίζθνληαη ζηνλ πίλαθα “Αλάιπζε ΦΠΑ” θαη πνην ζπγθεθξηκέλα είλαη νη
ππνθείκελεο ζε ΦΠΑ θαη ην ΦΠΑ απηώλ. Ο πίλαθαο “Αλάιπζεο ΦΠΑ” είλαη δηαζέζηκνο αλ
ελεξγνπνηήζεηε ηε ζρεηηθή επηινγή ζηα “Σηνηρεία εγγξαθήο” ησλ “Δλεξγεηώλ” ησλ εκπνξηθώλ
παξαζηαηηθώλ .

-

Τν Σύζηεκα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα επεξεάζεηε ηηο αμίεο (θαζαξή θαη ΦΠΑ) κε ηηο νπνίεο ε θίλεζε
ζα ζπκκεηέρεη ζηε ΓΓΠΣ, πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο “Υπνινγηζκόο Σηνηρείσλ Φνξνιόγεζεο”.
Απηό επηηπγράλεηαη αλ κεηαβείηε ζηελ νζόλε “Αμίεο ΚΔΠΥΟ/Σηνηρεία Φνξνι/ζεο”, ε νπνία αλνίγεη κε
ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο επηινγήο “Αμίεο ΚΔΠΥΟ/Φνξνιόγεζεο” πνπ βξίζθεηαη ελζσκαησκέλε ζηα
“Σηνηρεία εγγξαθήο” ησλ “Δλεξγεηώλ” ησλ παξαζηαηηθώλ (αγνξώλ /πσιήζεσλ) .

-

Όζεο θηλήζεηο αθνξνύλ ζε εγγξαθέο ιηαληθήο πώιεζεο, πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηακεηαθή κεραλή, ζα
πξέπεη θαηά ηελ θαηαρώξηζε ηεο εγγξαθήο λα δεισζεί ε ζρεηηθή ηακεηαθή ζην πεδίν “POS - Τακείν”
ζηηο “Πιεξνθνξίεο επηθεθαιίδαο” . Οη εγγξαθέο ιηαληθήο ζηηο νπνίεο δελ είλαη ζπκπιεξσκέλε ε
πιεξνθνξία “POS - Τακείν” ζα ζπκκεηέρνπλ ζηα ζηνηρεία ιηαληθώλ πσιήζεσλ σο “ρεηξόγξαθεο”.
Δπηζηξνθή

Καηαρώξηζε νηθνλνκηθώλ εγγξαθώλ
Η θαηαρώξηζε νηθνλνκηθώλ εγγξαθώλ ππαθνύεη ζε θνηλνύο θαλόλεο κε ηελ θαηαρώξηζε ησλ εκπνξηθώλ
παξαζηαηηθώλ .
Σπγθεθξηκέλα αλαθέξνπκε :
-

Σηνλ πίλαθα “Αλάιπζε ΦΠΑ” νη αμίεο πνπ ζα ιακβάλνληαη ππόςε ζηνλ ππνινγηζκό είλαη νη
ππνθείκελεο ζε ΦΠΑ θαζώο θαη ην ΦΠΑ απηώλ όπσο πξνθύπηεη από ηνλ ελ ιόγσ πίλαθα , ν νπνίνο
γίλεηαη δηαζέζηκνο αλ ελεξγνπνηήζεηε ηε ζρεηηθή επηινγή ζηα “Σηνηρεία εγγξαθήο” ησλ
“Δλεξγεηώλ” ησλ εκπνξηθώλ παξαζηαηηθώλ .
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Καη εδώ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα επεξεάζεηε ηηο αμίεο (θαζαξή θαη ΦΠΑ) κηαο νηθνλνκηθήο
εγγξαθήο ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα ζπκκεηέρεη ζηε ΓΓΠΣ, πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο
“Υπνινγηζκόο Σηνηρείσλ Φνξνιόγεζεο”.

Απηό επηηπγράλεηαη αλ κεηαβείηε ζηελ νζόλε “Αμίεο

ΚΔΠΥΟ/Σηνηρεία Φνξνι/ζεο”, ε νπνία αλνίγεη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο επηινγήο “Αμίεο ΚΔΠΥΟ”,
ελζσκαησκέλε

ζηα

“Σηνηρεία

εγγξαθήο”

ησλ

“Δλεξγεηώλ”

ησλ

παξαζηαηηθώλ

(αγνξώλ

/πσιήζεσλ) .
-

Όζνη ινγαξηαζκνί εζόδσλ/ εμόδσλ δελ έρνπλ ζπλδεζεί κε θάπνην “Τύπν ΦΠΑ” (ε ζύλδεζε γίλεηαη
κέζσ ζρεηηθήο παξακέηξνπ, ελζσκαησκέλεο ζηνλ “Οηθνλνκηθό ινγαξηαζκό”) θαη θηλνύληαη ζηηο
γξακκέο κηαο νηθνλνκηθήο εγγξαθήο, ηα πνζά ηνπο δελ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε
θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ πξνο ππνβνιή ζηε ΓΓΠΣ . Άξα πξνϋπόζεζε απνηειεί ε ζπκπιήξσζε ηνπ
ηύπνπ ΦΠΑ (έζησ θαη αλ είλαη κεδεληθόο) .

-

Τν Σύζηεκα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ηεο επηηόπνπ ζύλδεζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ ινγαξηαζκνύ κε
θάπνην ινγαξηαζκό Φ.Π.Α. αξθεί λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ επηινγή “Αλάιπζε γξακκήο” 
“Δλέξγεηεο” Φόξνη . Με ηελ θίλεζε απηή ε αμία ηεο θάζε γξακκήο ηεο νηθνλνκηθήο εγγξαθήο ζα
ζπκκεηέρεη ζηελ ππνβνιή .

-

Αλ ν ηύπνο ηεο νηθνλνκηθήο εγγξαθήο αθνξά ζε ιηαληθή πώιεζε, πνπ έρεη εθδνζεί από ηακεηαθή
κεραλή, ηόηε θαηά ηελ θαηαρώξηζε ηεο εγγξαθήο ζα πξέπεη λα δεισζεί ε ζρεηηθή ηακεηαθή ζην
πεδίν “POS - Τακείν” ζηηο “Πιεξνθνξίεο επηθεθαιίδαο” . Οη εγγξαθέο ιηαληθήο ζηηο νπνίεο δελ
είλαη ζπκπιεξσκέλε ε πιεξνθνξία “POS - Τακείν” ζα ζπκκεηέρνπλ ζηα ζηνηρεία ιηαληθώλ
πσιήζεσλ σο “ρεηξόγξαθεο”.

Δπηζηξνθή

 Δθηύπσζε “Φνξνινγηθά ζηνηρεία πξνο ππνβνιή”
Σηηο εθηππώζεηο ηεο “Βαζηθήο δνκήο” (ζηα γεληθά) είλαη δηαζέζηκε ε εθηύπσζε “Φνξνινγηθά ζηνηρεία πξνο
ππνβνιή” κέζσ ηεο νπνίαο κπνξείηε λα δείηε ηηο θηλήζεηο πνπ ζα ιεθζνύλ ππόςε ζηνλ ππνινγηζκό
(ζύκθσλα κε ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ ηύπνπ) πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ππνινγηζκνύ . Αλ
ζηα θξηηήξηα ηνπ θίιηξνπ δειώζαηε “ζπγθεληξσηηθά” ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηύπσζεο ζα αθνξνύλ ζε
ζπγθεληξσηηθέο εγγξαθέο - ηηκνιόγηα ζπγθεληξσηηθά, έμνδα θαηά ΑΦΜ ζπγθεληξσηηθά, ιηαληθέο πσιήζεηο
ζπγθεληξσηηθά, ινηπά έμνδα ζπγθεληξσηηθά - πξνο ππνβνιή ζηε ΓΓΠΣ . Με άιια ιόγηα, ην Σύζηεκα ζα
εκθαλίζεη ζε θάζε γξακκή ηεο εθηύπσζεο ηηο θηλήζεηο ηνπ ηδίνπ ΑΦΜ κέζα ζηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ
θίιηξνπ αζξνηζηηθά . Γηα παξάδεηγκα ζλ ζε δηάζηεκα ελόο κήλα εθδόζεθαλ 5 ηηκνιόγηα ζηνλ ίδην πειάηε ε
ζπλνιηθή θαζαξή ηνπο αμία, ε αμία ΦΠΑ πνπ ηνπο αληηζηνηρεί θαηαγξάθεηαη αζξνηζηηθά ζηελ εθηύπσζε .
Γηαθνξεηηθά αλ ην θίιηξν πξνβιέπεη “αλαιπηηθά” ε απεηθόληζε ησλ εγγξαθώλ ζηελ εθηύπσζε γίλεηαη
αλαιπηηθά (εκθαλίδνληαο όιεο ηηο εγγξαθέο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα).
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Αλ ε επηινγή “Να ζπκπεξηιεθζνύλ αθπξσκέλεο /αθπξσηηθέο θηλήζεηο” ηζεθαξηζηεί κε ην αληίζηνηρν
ζύκβνιν ηόηε ζα εκθαλίδνληαη ηα παξαζηαηηθά πνπ έρνπλ αθπξσζεί ή είλαη αθπξσηηθά .

Δπηζηξνθή

 Τπνινγηζκόο ζηνηρείσλ θνξνιόγεζεο
Η δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ, ελζσκαησκέλε ζην κελνύ “Γηαδηθαζίεο ΚΔΠΥΟ” ηεο
“Βαζηθήο δνκήο” εθηειείηαη κέζσ δηαδνρηθώλ νζνλώλ νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα πνπ
αθνινπζεί :
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Οζόλεο Δθηέιεζεο ππνινγηζκνύ ΚΔΠΤΟ
Πξνζδηνξίζηε ηα θξηηήξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηνλ

-

ππνινγηζκό
Σύλνςε

-

1ε Οζόλε “Πξνζδηνξίζηε ηα θξηηήξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηνλ ππνινγηζκό”
Η δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ απαηηεί ηε ζπκπιήξσζε θίιηξσλ ηα νπνία ζα αλαιάβνπλ λα εληνπίζνπλ
ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθέο, γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ .
-

Δηαηξία : Η ηηκή ζην πεδίν απηό ηίζεηαη από ην Σύζηεκα κε βάζε ηελ επηινγή ζαο ζην αληίζηνηρν
πεδίν ηνπ “Πξνθίι Φξήζηε” θαη αθνξά ζηελ εηαηξία γηα ηελ νπνία ζα εθηειεζηεί ν ππνινγηζκόο.
Η ηηκή ηνπ πεδίνπ δελ είλαη πξνζπειάζηκε .

-

Τπνθαηάζηεκα

: Τν Σύζηεκα κε βάζε ηελ επηινγή ζαο ζα πξνρσξήζεη ζε αλάγλσζε ησλ

θηλήζεσλ πνπ αθνξνύλ είηε ζε όια ηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο εηαηξίαο ή ζε έλα ζπγθεθξηκέλν .
-

Έηνο : Πιεθηξνινγείηαη ην έηνο ππνβνιήο .

-

Μήλαο : Καηά αληηζηνηρία δειώλεηαη ν κήλαο ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο θνξνινγηθώλ
δεδνκέλσλ .

-

Έζνδα αλά ΑΦΜ / Έμνδα αλά ΑΦΜ /Ληαληθέο πσιήζεηο/ Λνηπά έμνδα : Καζνξίδεηε,
ζέηνληαο ηελ ελδεδεηγκέλε έλδεημε, πνηεο θηλήζεηο ζα ζπκπεξηιάβεη ν ππνινγηζκόο .

-

πγθεληξσηηθά ΑΦΜ : Τν Σύζηεκα ζα παξάγεη ηηο εγγξαθέο πξνο ππνβνιή ζπγθεληξσηηθά αλά
ΑΦΜ

.

Σε

αληίζεηε

πεξίπησζε

δεηείηαη

ε

αλαιπηηθή

δεκηνπξγία

ησλ

εγγξαθώλ

(αλά

παξαζηαηηθό).
-

Από – Έσο : Δπηιέγεηαη ην ρξνληθό εύξνο ησλ θηλήζεσλ πνπ ζα ιεθζεί ππόςε ζηνλ
ππνινγηζκό.

-

Να ζπκπεξηιεθζνύλ αθπξσκέλεο/αθπξσηηθέο θηλήζεηο : Τζεθάξεηε ην πεδίν κόλν αλ
ζέιεηε λα ιεθζνύλ ππόςε ζηνλ ππνινγηζκό ηα παξαζηαηηθά πνπ έρνπλ αθπξσζεί ή είλαη
αθπξσηηθά .

-

Δπαλαθνξά εγγξαθώλ ηξνπνπνηεκέλσλ από ην ρξήζηε : Σε πεξίπησζε πνπ ε παξνύζα
παξάκεηξνο ιάβεη έλδεημε, ην Σύζηεκα ζα δηαγξάςεη γηα όιεο ηηο εγγξαθέο (πνπ ηθαλνπνηνύλ ηα
θξηηήξηα ηνπ θίιηξνπ), ηα πνζά ησλ νπνίσλ έρνπλ ππνζηεί κεηαβνιή από ην ρξήζηε κέζσ ηεο
επηινγήο “Αμίεο ΚΔΠΥΟ/Φνξνιόγεζεο” πνπ βξίζθεηαη ελζσκαησκέλε ζηα “Σηνηρεία εγγξαθήο”
ηνπ πιήθηξνπ “Δλέξγεηεο” ησλ παξαζηαηηθώλ .
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2ε Οζόλε “ύλνςε”
Από ηελ παξνύζα νζόλε κπνξείηε λα ιάβεηε κηα ζπλνπηηθή ελεκέξσζε πνπ αθνξά ζηε δηαδηθαζία
ππνινγηζκνύ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ . To “Galaxy” ζα εθηειέζεη ηε δηαδηθαζία ηνπ ππνινγηζκνύ
αζύγρξνλα .
Πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο, ην Σύζηεκα ζαο ελεκεξώλεη όηη νη ζπλαιιαζζόκελνη κε θελό ΑΦΜ δε
ζα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ππνινγηζκό ελώ ηαπηόρξνλα ζαο πξνηξέπεη λε εθηειέζεηε έιεγρν ζσζηήο
θαηαρώξηζεο ησλ ΑΦΜ ζπλαιιαζζνκέλσλ κέζσ ηνπ “Διέγρνπ ΑΦΜ ζπλαιιαζζνκέλνπ” κε ζθνπό ηε
δηόξζσζε ησλ κε ζπκπιεξσκέλσλ .
Όηαλ ε δηαδηθαζία νινθιεξσζεί, ράξε ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα “Δηδνπνηήζεηο” ζα δεκηνπξγεζεί ζρεηηθή
εηδνπνίεζε κέζσ ηεο νπνίαο είζηε ζε ζέζε λα αληιήζεηε πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ .
Δπηπξόζζεηα, αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο θάπνην ζθάικα εληνπηζηεί, δεκηνπξγείηαη, πξνο
ελεκέξσζή ζαο, κηα επηπιένλ εηδνπνίεζε πνπ ζα ηα εκθαλίδεη .
Δπηζηξνθή

 Φνξνινγηθά ζηνηρεία γηα ππνβνιή
Μέζσ απηήο ηεο επηινγήο κπνξείηε λα έρεηε εηθόλα επί ησλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ πξνο ππνβνιή όπσο
πξνθύπηνπλ από ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνινγηζκνύ . Δθηόο από ηελ εκθάληζε ησλ δεδνκέλσλ
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από ηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή κπνξείηε λα κεηαβάιεηε ηηο ππάξρνπζεο εγγξαθέο, λα ηηο εμαηξέζεηε από
ηελ ππνβνιή ή αθόκα θαη λα θαηαρσξίζεηε λέεο πξηλ λα εθηειέζεηε ηελ δηαδηθαζία “Δμαγσγή ζε αξρείν”.
Η απεηθόληζε ησλ θνξνινγηθώλ πξνο ππνβνιή ζηνηρείσλ (αλαιπηηθά έζνδα, έζνδα, έμνδα θαηά ΑΦΜ,
ιηαληθέο πσιήζεηο, ινηπά έμνδα) επηηπγράλεηαη αλ ελεξγνπνηήζεηε ην πιήθηξν “Δθαξκνγή θίιηξσλ”,
πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ πιήθηξσλ (πάλσ αξηζηεξά) αθνύ έρεηε επηιέμεη ηελ εηαηξεία,
ππνθαηάζηεκα, ην έηνο θαη ηελ πεξίνδν ππνβνιήο ζηνηρείσλ πνπ επηζπκείηε . Οη ζειίδεο ηεο νζόλεο είλαη
αληίζηνηρεο κε ηηο ελόηεηεο πιεξνθνξηώλ πνπ ζα εμαρζνύλ ζηε ζπλέρεηα (ηνκείο xml).

Κάζε είδνο θίλεζεο – πσιήζεηο ρνλδξηθήο αλαιπηηθά, έζνδα, έμνδα θαηά ΑΦΜ (αγνξέο, δαπάλεο) ζηελ
αληίζηνηρε ζειίδα ηεο παξνύζαο νζόλεο, πιελ ησλ εγγξαθώλ ιηαληθήο (έζνδα αλά ηακεηαθή) θαη ησλ
ινηπώλ εμόδσλ (ζπγθεληξσηηθή εγγξαθώλ δαπαλώλ ρσξίο αληηζπκβαιιόκελν) ζπλνδεύεηαη από ηνλ
ελδεδεηγκέλν ζπλαιιαζζόκελν (θσδηθόο, πεξηγξαθή, ΑΦΜ) . Ο “αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ” ηνπ
ζπλαιιαζζόκελνπ, αλ είλαη έγθπξνο, ιακβάλεη απηόκαηα θαηάιιειε έλδεημε από ην Σύζηεκα αθνύ έρεη
πεξάζεη ηνπο αιγνξηζκηθνύο ειέγρνπο .
Δθηόο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπλαιιαζζόκελνπ θαηαγξάθεηαη ην “πιήζνο” ησλ παξαζηαηηθώλ ηνπ, ην
άζξνηζκα ησλ “αμηώλ” (θαζαξή αμία θαη αμία ΦΠΑ) ησλ παξαζηαηηθώλ ηνπ, ν ραξαθηεξηζκόο “Υπόρξενο”
(βάζεη παξακεηξνπνίεζεο), ην “είδνο” ηεο ζπλαιιαγήο (ηηκνιόγην, πηζησηηθό).
Αλ ε ξύζκηζε “έρεη εμαρζεί” είλαη ηζεθαξηζκέλε ζεκαίλεη όηη ηα ζηνηρεία απηά έρνπλ ήδε εμαρζεί ζε
πξνγελέζηεξε θάζε .
Μεηαβνιή αμηώλ : Όπσο ζα παξαηεξήζεηε νη ζηήιεο “πιήζνο”, “θαζαξή αμία”, “αμία ΦΠΑ” ηνπ
πίλαθα, κε ηα ζηνηρεία πνπ δειώλνπλ νη ηίηινη, έρνπλ νξηζηεί δύν θόξεο . Απηό νξίζηεθε ζθόπηκα γηα
λα κπνξείηε λα κεηαβάιιεηε ην πιήζνο θαη ηηο αμίεο ησλ θηλήζεσλ ελώ ηαπηόρξνλα λα έρεηε εηθόλα γηα
ηηο αξρηθέο αμίεο ησλ ππνινγηζκώλ.
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Δμαίξεζε από ππνβνιή : Κάηη άιιν πνπ κπνξείηε λα πεηύρεηε από απηό ην ζεκείν είλαη ε εμαίξεζε κηαο
εγγξαθήο από ηελ ππνβνιή κέζσ ηνπ πεδίνπ “Καηάζηαζε” (εμαηξείηαη) όπσο θαη ε πξνζζήθε λέαο
γξακκήο .
Δκθάληζε θαηάζηαζεο ειέγρνπ : Σηα δεμηά θάζε γξακκήο ηνπ πιέγκαηνο ππάξρεη ην ζύκβνιν ηνπ
θαθνύ ην πάηεκα ηνπ νπνίνπ ζαο κεηαθέξεη απεπζείαο ζηελ εθηύπσζε “Φνξνινγηθά ζηνηρεία πξνο
ππνβνιή” ζηελ νπνία απνηππώλνληαη αλαιπηηθά ή ζπγθεληξσηηθά (κε γλώκνλα ηε δεισζείζα
παξακεηξνπνίεζε) νη εγγξαθέο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ππνβνιή π.ρ. ε ζπγθεληξσηηθή απεηθόληζε
αληαλαθιά ην ζύλνιν ησλ θηλήζεσλ ηνπ ζπλαιιαζζόκελνπ, ην άζξνηζκα ηνπ πιήζνπο (π.ρ. 2) ησλ
παξαζηαηηθώλ, ην άζξνηζκα ησλ αμηώλ (π.ρ. θαζαξή 310, αμία ΦΠΑ 71,30) όπσο θαη ην είδνο ησλ
παξαζηαηηθώλ (π.ρ. θαλνληθέο θηλήζεηο - normal) .
Τν πεδίν “Πεξηιακβάλνληαη αθπξσκέλεο/αθπξσηηθέο θηλήζεηο” πνπ εκθαλίδεηαη ζηα θίιηξα αθνξά ζε
θξηηήξην ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθηύπσζεο γηα ηελ εκθάληζε ησλ ζπλαιιαγώλ πνπ έρνπλ αθπξσζεί ή είλαη
αθπξσηηθέο .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σηην αναλςηική απεικόνιζη, μποπείηε, εθόζον επιθςμείηε, να αποκηήζεηε ππόζβαζη ζε
κάθε παπαζηαηικό (από ηο οποίο έσει πποκύτει ηο αποηέλεζμα ηος ςπολογιζμού ηηρ
γπαμμήρ) παηώνηαρ απλώρ πάνυ ζηο ζύνδεζμο “παπαζηαηικό” ηηρ εκηύπυζηρ.

ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ
Μεξηθέο από ηηο επηινγέο (ελζσκαησκέλεο ζηηο Δλέξγεηεο), πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ ζηελ παξνύζα θάζε,
είλαη :

- Δπαλαθνξά αμηώλ θαη πιήζνπο νξηδόκελσλ από ην ρξήζηε
Μέζσ ηεο επηινγήο απηήο ην Σύζηεκα αλαθαιεί ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ηξνπνπνηήζεθαλ
από ην ρξήζηε ζηηο αληίζηνηρεο ζηήιεο (πιήζνο, αμίεο θηλήζεσλ). Πξηλ πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία
επαλαθνξάο ηνπ αξρηθνύ ππνινγηζκνύ πξνβάιιεη κήλπκα επηβεβαίσζεο “Πξόθεηηαη λα επαλαθέξεηε
ηνλ ππνινγηζκό ζηνηρείσλ θνξνιόγεζεο γηα ηελ εηαηξία (001), ππνθαηάζηεκα (All sites) θαη έηνο
(2014) . Σπλέρεηα;”.

- Γηαγξαθή ππνινγηζκνύ
Με ηελ ελέξγεηα απηή ην Σύζηεκα ζα πξνρσξήζεη ζηε δηαγξαθή ησλ εκθαληδόκελσλ εγγξαθώλ ζηελ
παξνύζα νζόλε γηα ηελ επηιεγκέλε εηαηξία, ππνθαηάζηεκα ή γηα όια ηα ππνθαηαζηήκαηα, γηα ην έηνο
θαη γηα ηελ πεξίνδν ηνπ θίιηξνπ . Πξηλ ηε δηαγξαθή ην Σύζηεκα δεηά επηβεβαίσζε κέζσ ζρεηηθνύ
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κελύκαηνο επηβεβαίσζεο (Πξόθεηηαη λα δηαγξάςεηε ηνλ ππνινγηζκό ζηνηρείσλ θνξνιόγεζεο γηα ηελ
εηαηξία 001, ππνθαηάζηεκα All Sites, θαη έηνο 2014. Σπλέρεηα;). Με ην πέξαο ηεο δηαγξαθήο ζα
πξέπεη λα εθηειέζεηε ηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ ή λα ζπκπιεξώζεηε ρεηξνθίλεηα ηα ζηνηρεία
θνξνιόγεζεο εθ λένπ .

- Δμαγσγή θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ζε αξρείν
Η εμαγσγή ησλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ζε αξρείν ηύπνπ xml ελαξκνλίδεηαη κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Η δηαδηθαζία εμαγσγήο ηνπ αξρείνπ πινπνηείηαη κε ηελ θιήζε ηεο επηινγήο “Δμαγσγή ζε αξρείν”,
ελζσκαησκέλε ζηελ παξνύζα νζόλε .
Σην παξάζπξν “εμαγσγή ζηνηρείσλ θνξνιόγεζεο ζε αξρείν” πνπ αλνίγεη, ζα θιεζείηε λα
πξνζδηνξίζεηε πνηεο “θηλήζεηο” ζα πεξηιάβεη ην αξρείν, αλ ζα ζπκπεξηιεθζνύλ θηλήζεηο πνπ έρνπλ
ήδε εμαρζεί (ζε πξνεγνύκελν ρξόλν), αλ ζέιεηε ηε δεκηνπξγία ζπκπηεζκέλνπ αξρείνπ, (ηε
κεηαηξνπή ηνπ ζε κηθξόηεξν, απαηηεηό από ηνλ αξκόδην θνξέα) γηα απνζήθεπζε θαη απνζηνιή ζηε
ζπλέρεηα κέζσ ηεο web-ππεξεζίαο ζηε ΓΓΠΣ.
Σην πεδίν “ππνθαηάζηεκα” ζπκπιεξώλεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε ππνβνιή αλά
ππνθαηάζηεκα αιιηώο πξέπεη ην πεδίν λα είλαη θελό (πνπ ζεκαίλεη ζπλνιηθή ππνβνιή γηα ην ΑΦΜ).
Δθόζνλ ζπκπιεξώλεηαη, ην πεξηερόκελν είλαη έλαο αξηζκόο από 0 (πνπ ζεκαίλεη έδξα) έσο 9999,
όπσο ηα έρεη δειώζεη ε επηρείξεζε ζην taxis θαη όπσο ηα ππέβαιιε θαη ζηελ εηήζηα θαηάζηαζε
πειαηώλ- πξνκεζεπηώλ.
Σην πεδίν “απνζήθεπζε” ππνρξεσηηθά πξνζδηνξίδεηε ηε δηαδξνκή πξννξηζκνύ ηνπ αξρείνπ πνπ ζα
δεκηνπξγεζεί θαζώο θαη ην όλνκα πνπ απηό ζα ιάβεη . Τν όλνκα ηνπ αξρείνπ πξνθύπηεη από ην ΑΦΜ
ηεο εηαηξίαο . Γηα ην ιόγν απηό πξνϋπόζεζε απνηειεί ε ζπκπιήξσζε ησλ ελδεδεηγκέλσλ ηηκώλ ζηα
ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο όπσο ΑΦΜ θ.ιπ.) . Σε πεξίπησζε κε ζπκπιήξσζεο ησλ ζηνηρείσλ εηαηξίαο, ην
Σύζηεκα εκθαλίδεη ζρεηηθό κήλπκα δηαθόπηνληαο ηε δηαδηθαζία .
Σην πεδίν “ππνβνιή αξρείνπ” νξίδεηε εάλ παξάιιεια κε ηελ εμαγσγή ηνπ αξρείνπ επηζπκείηε θαη ηελ
ππνβνιή ηνπ αξρείνπ ζηελ ΓΓΠΣ. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ άκεζε ππνβνιή ηνπ αξρείνπ είλαη
ε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ζύλδεζεο ΜΥΦ πνπ νξίδνληαη ζηα ζηνηρεία εηαηξίαο.
Με ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπ πιήθηξνπ “Απνδνρή” ην αξρείν ζα εμαρζεί ζηελ πξνθαζνξηζκέλε κνλάδα
δίζθνπ κε ηειηθό πξννξηζκό ην δηθηπαθό ηόπν ηεο ΓΓΠΣ .
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- Τπνβνιή αξρείνπ ζηε ΓΓΠ
Μέζσ απηήο ηεο εξγαζίαο ζαο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο ελόο ήδε δεκηνπξγεκέλνπ-απνζεθεπκέλνπ
αξρείνπ ζηελ ΓΓΠΣ. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ άκεζε ππνβνιή ηνπ είλαη ε ζπκπιήξσζε ησλ
ζηνηρείσλ ζύλδεζεο ΜΥΦ πνπ νξίδνληαη ζηα ζηνηρεία εηαηξίαο. Με ηελ επηινγή ηνπ αξρείνπ γίλεηαη
ηαπηόρξνλα θαη ε ππνβνιή ηνπ.

- Ιζηνξηθό αξρείνπ ππνβνιήο ζηνηρείσλ θνξνιόγεζεο
Τν ηζηνξηθό αξρείνπ ππνβνιήο ελεκεξώλεηαη θάζε θνξά πνπ γίλεηαη ππνβνιή ζηελ ΓΓΠΣ αξρείνπ κε
ζηνηρεία ππνινγηζκνύ είηε από ηελ εξγαζία εμαγσγήο αξρείνπ, είηε από ηελ εξγαζία ππνβνιήο αξρείνπ
ππνινγηζκνύ. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ ππνβνιή αξρείνπ ζηελ ΓΓΠΣ είλαη λα έρνπλ ζπκπιεξσζεί
ν ρξήζηεο θαη ν θσδηθόο ΜΥΦ ζηα ζηνηρεία εηαηξίαο.

Γηα θάζε ππνβνιή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απνζεθεύνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
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Σαπηόηεηα ππνβνιήο. Πξόθεηηαη γηα έλα κνλαδηθό θσδηθό πνπ παξάγεηαη θάζε θνξά πνπ
γίλεηαη ππνβνιή ελόο αξρείνπ ζηελ ΓΓΠΣ.
Υξήζηεο: πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ ππνβνιή
Ηκ/λία
ππνβνιήο:
Δλεκεξώλεηαη
πξαγκαηνπνηήζεθε ε ππνβνιή

κε

ηελ

εκεξνκελία

εξγαζίαο

ζηελ

νπνία

Έηνο ππνβνιήο/ Μήλαο ππνβνιήο: Τα ζηνηρεία απηά ελεκεξώλεηαη από ην έηνο θαη ηνλ
κήλα αληίζηνηρα ησλ ζηνηρείσλ ππνινγηζκνύ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
ππνβνιή.
Τπνθ/κα : ελεκεξώλεηαη από ην ππνθαηάζηεκα ησλ ζηνηρείσλ ππνινγηζκνύ θνξνινγηθώλ
ζηνηρείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ππνβνιή.
Σκήκα: Σεκεηώλνληαη ηα ηκήκαηα γηα ηα νπνία ππνβάιινληαη θνξνινγηθά ζηνηρεία
Καηάζηαζε: Η θαηάζηαζε ελεκεξώλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ππνβνιήο θαη
εκθαλίδεηαη ε πιεξνθνξία αλ ε ππνβνιή ήηαλ επηηπρήο ή όρη ή αλ ην αξρείν πνπ ππνβιήζεθε
ζηελ ΓΓΠΣ βξίζθεηαη αθόκα πξνο επεμεξγαζία. Έηζη εκθαλίδνληαη νη εμήο ηηκέο :
ΟΚ :

Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε ππνβνιή είλαη επηηπρήο, έρεη γίλεη ππνβνιή
ηνπ αξρείνπ θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηό είλαη
εγθεθξηκέλα.

Πξνο επεμεξγαζία

Σηελ πεξίπησζε πνπ ε θαηάζηαζε ηνπ αξρείνπ είλαη πξνο
επεμεξγαζίαο, ηα ζηνηρεία έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ αληίζηνηρε ππεξεζία
ηεο ΓΓΠΣ αιιά αθόκα δελ έρεη ηξνπνπνηεζεί ε θαηάζηαζε ηνπο ζε
εγθεθξηκέλα.

Απνηπρία

Αθνξά ηελ πεξίπησζε πνπ ε ππνβνιή δελ ήηαλ απνδεθηή από ηελ
εθαξκνγή ηεο ΓΓΠΣ. Τόηε ελεκεξώλνληαη ηα ζρόιηα ηεο ππνβνιήο κε
ηελ αηηία απόξξηςεο.

-99

Απνηπρία Not expected - unknown error

10000

Απνηπρία Input xml file not found

10001

Απνηπρία MSXML 4.0 or higher required

10002

Απνηπρία HTTP request status not 200 / 2XX

10003

Απνηπρία Exception in REST GET call

10004

Απνηπρία Error accessing the directory service on Azure

11001

Απνηπρία Error creating zip file
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ρόιηα: Σηα ζρόιηα εκθαλίδεηαη ην ζρόιην πνπ επηζηξέθεη ε ππεξεζία ππνβνιήο (ΓΓΠΣ) θαη
πεξηγξάθνληαη ηπρόλ ζθάικαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αξρείν.
Ηκ/ληα ειέγρνπ: Σηελ εκεξνκελία ηειεπηαίνπ ειέγρνπ εκθαλίδεηαη ε εκεξνκελία πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ζηελ ΓΓΠΣ γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ αξρείνπ πνπ έρεη ππνβιεζεί.
Αλαλέσζε: Δπηιέγνληαο αλαλέσζε πξαγκαηνπνηείηαη on line έιεγρνο ζηελ ΓΓΠΣ αλαθνξηθά
κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ αξρείνπ πνπ έρεη ππνβιεζεί. Μεηά ηελ αλαλέσζε ελεκεξώλεηαη ε
θαηάζηαζε ηνπ αξρείνπ θαζώο θαη ε εκεξνκελία ειέγρνπ. Δλαιιαθηηθά ν έιεγρνο ηεο
θαηάζηαζεο ηνπ αξρείνπ ππνβνιήο κπνξεί λα γίλεη θαη από ηελ ελέξγεηα «Έιεγρνο
θαηάζηαζεο αξρείνπ ππνβνιήο» πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ελέξγεηεο ηνπ ηζηνξηθνύ
ππνινγηζκνύ.
Αξρείν: Από ηελ επηινγή «Αξρείνπ» κπνξεί λα γίλεη αλάζπξζε από ηελ βάζε δεδνκέλσλ
ηνπ αξρείνπ πνπ ζπκκεηείρε ζηελ ππνβνιή θαη παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο ηνπ
αξρείνπ.

Δπηζηξνθή
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