Διαδικαζία Αλλαγήρ Φ.Π.Α. (01/10/15) Protel PMS
Αγαπεηέ Σπλεξγάηε,
Kαιν ζα εηαλ λα ελεκεξσζείηε γηα ηηο αιιαγέο πνπ ππαγνξεύεη ν NOMO ΥΠ’ 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.
Διαδικαζία πποζαπμογήρ λογαπιαζμών
Γηα λα έρνπκε απόιπηε ζπκθσλία παξαζηαηηθώλ-ινγαξηαζκώλ-ηζνδπγίνπ, κε ζσζηή αλάιπζε
θόξσλ, ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί δηαδηθαζία πξν ρξέσζεο θαη έθδνζεο ινγαξηαζκώλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ηέινο ηεο 30ηρ επηεμβπίος πξηλ ην θιείζηκν θαη εθόζνλ έρνπκε
νινθιεξώζεη ηηο αθίμεηο θαη ηηο αλαρσξήζεηο εκέξαο, πξέπεη λα γίλεη ζε όινπο ηνπο
παξακέλνληεο πξν ρξέσζε γηα ηελ 30η επηεμβπίος. Η δηαδηθαζία κπνξεί λα γίλεη 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 30/9).

Καηόπηλ ζα πξέπεη λα γίλεη έκδοζη όισλ ησλ ινγαξηαζκώλ κε εκεξνκελία 30/09/2015,
θαη ηξόπν εμόθιεζεο ηεο επηινγήο ζαο. Πξνρσξάκε ζε θιείζηκν ηεο 30ηρ επηεμβπίος.
Εάλ έρεηε εγθαηεζηεκέλν Interface P2L (Γέθπξα κε ινγηζηηθά πξνγξάκκαηα), ζσζηό είλαη
λα πάξεηε ηα αληίζηνηρα αξρεία ινγηζηηθήο κέρξη θαη ηελ 30η επηεμβπίος πξηλ ηελ αιιαγή
ησλ ζπληειεζηώλ ΦΠΑ, θαη ησλ αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκώλ ινγηζηηθήο.

Ενέπγειερ Αλλαγήρ ΦΠΑ (μεηά ηο ηέλορ ημέπαρ)
Μεηά ην ηέινο εκέξαο ζηηο 30/09/15 θαη πξηλ γίλνπλ ρξεώζεηο γηα ηελ 01/10/15, ζα
πξέπεη λα αθνινπζεζεί ε παξαθάησ δηαδηθαζία:
Θα πξέπεη λα βεβαησζείηε όηη όινη νη Users λα είλαη εθηόο πξνγξάκκαηνο. Επηιέγεηε System
Data – Bookkeeping – Revenue and payments – Transaction Accounts(TAA) θαη αιιάδεηε ηηο
αμίεο ζηα ηκήκαηα ηα νπνία αθνξνύλ Δσκάηην, Δηακνλή, Accommodation, Day Use θιπ.,
ζηελ επηινγή VAT CODE oπνπ 6% αιιάδεη ζε 13% θαη γηα ηα ππνινηπα λεζηα θαη ηελ
παξακεζόξην όπνπ 4% αιιάδεη ζε 9%.
Καηόπηλ 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.

Έλεγσορ παπαμέηπυν
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.
Εάλ γηα ζηαηηζηηθνύο ιόγνπο ζέιεηε λα έρεηε ζηνηρεία γηα ηα ηκήκαηα κε ηνλ ππεξκεησκέλν
ζπληειεζηή (6%) κέρξη 30/09/15 θαη ζηνηρεία γηα ηα ηκήκαηα κε ηνλ κεησκέλν ζπληειεζηή

(13%) από 01/10/15 ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο ηελ 01/10/15, γηα ηελ
δεκηνπξγία λέσλ ΤΑΑ δηακνλήο θαη αληηζηνίρηζε ζηνπο ηηκνθαηαιόγνπο.
Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε.
Με εθηίκεζε,
Τκήκα Υπνζηήξημεο HiT

