Διαδικαζία Αλλαγήρ Φ.Π.Α. ζηο Protel από ηην 01/06/2016,
ζηα νηζιά πος καηαπγείηαι η έκπηωζη 30% ζηον Φ.Π.Α.
Αγαπεηέ Σπλεξγάηε,
Καιό ζα ήηαλ λα ελεκεξσζείηε γηα ηηο αιιαγέο πνπ ππαγνξεύνπλ νη
1063/2016 από ηνλ θνξνηερληθό ή ινγηζηή ζαο.

ΠΟΛ 1061/2016

&

Διαδικαζία πποζαπμογήρ λογαπιαζμών

Εάλ απνθαζίζεηε λα εθδόζεηε όια ηα παξαζηαηηθά ζηηο 31 Μαΐνπ, ηόηε ζην ηέινο ηεο 31ηρ Μαΐος
πξηλ ην θιείζηκν θαη εθόζνλ έρεηε νινθιεξώζεη ηηο αθίμεηο θαη ηηο αλαρσξήζεηο εκέξαο, πξέπεη λα
γίλεη ζε όινπο ηνπο παξακέλνληεο πξνρξέσζε γηα ηελ 31η Μαΐος. Η δηαδηθαζία κπνξεί λα γίλεη κέζα
από ηνλ ινγαξηζκό ηνπ πειάηε κε Advanced Invoice (for the next 1 day) ή καδηθά, από ηελ επηινγή
Cash Register – *Batch Invoices, επηιέγνληαο Inhouse guests, Mark All θαη Post Room
Charges (κε ηε δηαδηθαζία απηή, ρξεώλεηαη ην ζπκθσλεζέλ πνζό ζε θάζε ινγαξηαζκό βάζε routing
instructions θαη δε ζα ρξεσζεί μαλά ζην ηέινο εκέξαο 31/5).
*Η επηινγή απηή δελ είλαη δηαζέζηκε ζηηο εθδόζεηο Protel Smart & ErmisPro.

Καηόπηλ ζα πξέπεη λα γίλεη έκδοζη όισλ ησλ ινγαξηαζκώλ κε εκεξνκελία 31/05/2016, κε ηξόπν
εμόθιεζεο ηεο επηινγήο ζαο. Πξνρσξάκε ζε θιείζηκν ηεο 31ηρ Μαΐος.
Εάλ έρεηε εγθαηεζηεκέλν Interface P2L (Γέθπξα κε ινγηζηηθά πξνγξάκκαηα), ζσζηό είλαη λα
πάξεηε ηα αληίζηνηρα αξρεία ινγηζηηθήο κέρξη θαη ηελ 31η Μαΐος πξηλ ηελ αιιαγή ησλ ζπληειεζηώλ
ΦΠΑ, θαη ησλ αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκώλ ινγηζηηθήο.
Επίζεο, θαηά ηελ αιιαγή ηνπ ΦΠΑ (01-06-2016) ζηα ηκήκαηα (ΤΑΑ) ζα πξέπεη λα αιιαγρζνύλ θαη νη
αληίζηνηρνη ινγαξηαζκνί ινγηζηηθήο, ζην θάησ κέξνο ηνπ παξαζύξνπ, ζε όζα επεξεάδεη ε αιιαγή.
Ενέπγειερ Αλλαγήρ ΦΠΑ (μεηά ηο ηέλορ ημέπαρ)
Μεηά ην ηέινο εκέξαο ζηηο 31/05/16 θαη πξηλ γίλνπλ ρξεώζεηο γηα ηελ 01/06/16, ζα πξέπεη λα
αθνινπζεζεί ε παξαθάησ δηαδηθαζία:
Θα πξέπεη λα βεβαησζείηε νηη όινη νη Users λα είλαη εθηόο πξνγξάκκαηνο.
Επηιέγεηε System Data – Taxes – VAT Keys. Σηε ζηήιε Key, ζηελ πξώηε θελή ζεηξά
ζπκπιεξώζηε ην 6 θη έπεηηα ζηηο επόκελεο γξακκέο 13 θαη 24.
Σηε ζηήιε Mark2 θαηαρσξήζηε όηη ππάξρεη θαη ζηε ζηήιε Mark (α/α) π.ρ. Key 7 = 13 Mark = 7 θαη
Mark2 = 7, όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ παξάδεηγκα:

Επηιέγεηε System Data – Bookkeeping – Revenue and payments – Transaction
Accounts(TAA) θαη αιιάδεηε ηηο αμίεο ζηα ηκήκαηα ζηελ επηινγή VAT CODE.
Σε όια ηα ηκήκαηα, ζην πεδίν Vat Code, όπνπ 9% επηιέμηε 13% θαη όπνπ 16% αιιάμηε ζε 24%.
Επίζεο, δηόξζσζε ζα πξέπεη λα γίλεη ζε όζα ηκήκαηα αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή ην πνζνζηό Φ.Π.Α.
Μεηά από θάζε δηόξζσζε παηήζηε ΟΚ γηα απνζήθεπζε ηεο αιιαγήο.

Μεηά ηελ νινθιήξσζε όιεο ηεο δηαδηθαζίαο θιείλνπκε ην protel θαη ην αλνίγνπκε μαλά. Οη ξπζκίζεηο
ηζρύνπλ κεηά ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Διόπθωζη ζςνηελεζηών ζηα παπαζηαηικά
Παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε κε ην ηκήκα ππνζηήξημεο ηεο HiT, ώζηε λα δηνξζώζνπκε ηνπο
ζπληειεζηέο ζηηο θόξκεο ησλ παξαζηαηηθώλ ζαο.
Παξαθαινύκε ειέγμηε πξνζεθηηθά ηελ πξώηε εθηύπσζε ινγαξηαζκνύ κεηά ηελ αιιαγή ησλ
ζπληειεζηώλ ΦΠΑ. Σηηο εθηππώζεηο αλ πξνθύςνπλ δηαθνξέο ζηα αληίζηνηρα ηκήκαηα, επηθνηλσλήζηε
κε ην ηκήκα ππνζηήξημεο ηεο HiT, ώζηε κέζα ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα λα γίλεη θαη ε αληίζηνηρε
πξνζαξκνγή.

Σημείωζη: Εάλ ε επρείξεζή ζαο δηαζέηεη POS θαη ηαμειακέρ μησανέρ, ζα πξεπεη λα αλαηξεμεηε
ζηηο αληηζηνηρεο νδεγηεο
Για οποιαδήποηε διεςκπίνιζη Το Τμήμα Υποζηήπιξηρ ηηρ H.i.T. A.E. είναι πάνηα ζηην
διάθεζή ζαρ

Με εθηίκεζε,

Τκήκα Υπνζηήξημεο HiT

