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Διαδικαζία Αλλαγήρ Φ.Π.Α. ζε ΕΡΜΗ WIN από ηην 01/10/2015,
ζηα νηζιά πος καηαπγείηαι η έκπηυζη 30% ζηον Φ.Π.Α.
Αγαπεηέ Σπλεξγάηε,
Kαιν ζα εηαλ λα ελεκεξωζείηε γηα ηηο αιιαγέο πνπ ππαγνξεύεη ν NOMO ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 4334,
Επείγοςζερ πςθμίζειρ για ηη διαππαγμάηεςζη και ζύνατη ζςμθυνίαρ με ηον
Εςπυπαφκό Μησανιζμό ηήπιξηρ (Ε.Μ..). (ΦΕΚ Α' 80/16-07-2015) απν ηνλ θνξνηερληθό
ε ινγηζηή ζαο.
Εάλ γηα θνξνηερληθνύο ιόγνπο επηιέμεηε νη ρξεώζεηο από 1/10/2015 κε ηνπο λένπο ζπληειεζηέο
ΦΠΑ λα εθδνζνύλ ζε δηαθνξεηηθό παξαζηαηηθό από απηέο κε ηνπο παιηνύο, ηόηε ζα πξέπεη λα
αθνινπζήζεηε ηελ παξαθάηω δηαδηθαζία:

Πξηλ ην 'θιείζηκν εκέξαο' ηεο 30ηρ επηεμβπίος πξέπεη λα γίλεη αιιαγή ηεο εκεξνκελίαο
αλαρώξεζεο ζε όινπο ηνπο παξακέλνληεο ζε 1ε Οθηωβξίνπ. Έπεηηα ζα πξέπεη λα γίλεη
πξνρξέωζε θαη έθδνζε όιωλ ηωλ ινγαξηαζκώλ κε ηξόπν εμόθιεζεο ηεο επηινγήο ζαο.
Μεηά ην ηέινο εκέξαο ζηηο 30/09/15 ζα πξέπεη λα γίλεη αιιαγή εκεξνκελίαο
αλαρώξεζεο ζηηο ζωζηέο εκεξνκελίεο.
Πξνηνύ γίλνπλ ρξεώζεηο γηα ηελ 01/10/15, ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί ε παξαθάηω
δηαδηθαζία :


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

Επηιέγεηε : πληήξεζε  Αξρεία  Γεληθό Αξρείν  ειίδα 1 θαη ζηα δεμηά ηεο νζόλεο,
δηνξζώζηε ηα πνζά ζηειώλ ηνπ Φ.Π.Α. :
Φ.Π.Α. 1: 9 13, Φ.Π.Α. 2: 1623,
Φ.Π.Α. 3: 46, όπωο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάηω παξάδεηγκα :

Μεηά ηελ αιιαγή παηήζηε θαηαρώξεζε, βγείηε από ηελ εθαξκνγή θαη μαλακπείηε.

Η.I.Σ. Hospitality Integrated Technologies A.E.

Hospitality Integrated Technologies
Σμήμα Τποζηήπιξηρ Πελαηών ηηρ HiT ΑΕ



Αλλαγή ζςνηελεζηή Φ.Π.Α. ζηα ημήμαηα ηος Επμή.
Επηιέγεηε : πληήξεζε  Αξρεία Σκήκαηα.
Από ηε ιίζηα ηωλ ηκεκάηωλ, ζην θάηω κέξνο ηνπ παξαζύξνπ, επηιέγεηε ην ηκήκα
Δυμάηιο. Σην πεδίν 'Πποηεινόμενη Υπέυζη' αιιάδεηε ζε 'Φ.Π.Α. (13,00%)'
θαη παηάηε Καηασώπηζη (Post), όπωο θαίλεηαη ζην παξαθάηω παξάδεηγκα :

*Τελ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζήζηε γηα όια ηα ηκήκαηα πνπ είραλ ΦΠΑ 6% έωο ζήκεξα.
* Οι πςθμίζειρ ιζσύοςν μεηά ηην επανεκκίνηζη ηος ππογπάμμαηορ.
ημείυζη: Αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ επίζεο ζηα POS θαη ηηο ηακεηαθέο κεραλέο, αλ
ππάξρνπλ.

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