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Διαδικαζία Αλλαγήρ Φ.Π.Α. ζε ΕΡΜΗ WIN από ηην 01/06/2016,
ζηα νηζιά πος καηαπγείηαι η έκπηωζη 30% ζηον Φ.Π.Α.
Αγαπηηέ Σςνεπγάηη,
Καλό θα ήηαν να ενημεπωθείηε για ηιρ αλλαγέρ πος ςπαγοπεύοςν οι
1063/2016 από ηον θοποηεσνικό ή λογιζηή ζαρ.

ΠΟΛ 1061/2016 &

Εάν για θοποηεσνικούρ λόγοςρ, επιλέξεηε οι σπεώζειρ από 1/06/2016 με ηοςρ νέοςρ ζςνηελεζηέρ
ΦΠΑ να εκδοθούν ζε διαθοπεηικό παπαζηαηικό από αςηέρ με ηοςρ παλιούρ, ηόηε θα ππέπει να
ακολοςθήζεηε ηην παπακάηω διαδικαζία:

Ππιν ηο 'κλείζιμο ημέπαρ' ηηρ 31ηρ Μαΐος ππέπει να γίνει αλλαγή ηηρ ημεπομηνίαρ
ανασώπηζηρ ζε όλοςρ ηοςρ παπαμένονηερ ζε 1η Ιοςνίος. Έπειηα θα ππέπει να γίνει
πποσπέωζη και έκδοζη όλων ηων λογαπιαζμών (σωπίρ κλείζιμο λογαπιαζμού) με ηπόπο
εξόθληζηρ ηηρ επιλογήρ ζαρ.
Μεηά ηο ηέλορ ημέπαρ ζηιρ 31/05/16 θα ππέπει να γίνει αλλαγή ημεπομηνίαρ
ανασώπηζηρ ζηιρ ζωζηέρ ημεπομηνίερ.
Πποηού γίνοςν σπεώζειρ για ηην 01/06/16, θα ππέπει να ακολοςθηθεί η παπακάηω
διαδικαζία :


Διόπθωζη ζςνηελεζηών Φ.Π.Α. ζηο Γενικό Απσείο ηος ΕΡΜΗ

Επιλέγεηε : ςνηήπηζη  Απσεία  Γενικό Απσείο  ελίδα 1 και ζηα δεξιά ηηρ οθόνηρ,
διοπθώζηε ηα ποζά ζηηλών ηος Φ.Π.Α. :
Φ.Π.Α. 1: 9 13, Φ.Π.Α. 2: 1624,
Φ.Π.Α. 3: 46, όπωρ θαίνεηαι και ζηο παπακάηω παπάδειγμα :

Μεηά ηην αλλαγή παηήζηε καηασώπηζη, βγείηε από ηην εθαπμογή και ξαναμπείηε.
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Έλεγσορ πεπιγπαθήρ ζηα ημήμαηα ηος Επμή.
Επιλέγεηε : ςνηήπηζη  Απσεία Σμήμαηα.
Από ηη λίζηα ηων ημημάηων, ζηο κάηω μέπορ ηος παπαθύπος, ελέγσεηε εάν
ζηην πεπιγπαθή αναθέπεηαι 9% ή 16%, και διοπθώνεηε ζε 13% ή 24% ανηίζηοισα,
όπωρ θαίνεηαι ζηο παπακάηω παπάδειγμα :

* Οι πςθμίζειρ ιζσύοςν μεηά ηην επανεκκίνηζη ηος ππογπάμμαηορ.
ημείωζη: Αλλαγέρ θα ππέπει να γίνοςν επίζηρ ζηα POS και ηιρ ηαμειακέρ μησανέρ, αν
ςπάπσοςν.

Για οποιαδήποηε διεςκπίνιζη Σο Σμήμα Τποζηήπιξηρ ηηρ H.i.T. A.E. είναι πάνηα ζηην διάθεζή ζαρ
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