Διαδικαζία Αλλαγήρ Φ.Π.Α. ζηο Protel 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.
Διαδικαζία πποζαπμογήρ λογαπιαζμών
Γηα λα έρνπκε απόιπηε ζπκθωλία παξαζηαηηθώλ-ινγαξηαζκώλ-ηζνδπγίνπ, κε ζωζηή αλάιπζε θόξωλ, ζα πξέπεη
λα αθνινπζεζεί δηαδηθαζία πξν ρξέωζεο θαη έθδνζεο ινγαξηαζκώλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ηέινο ηεο 30ηρ επηεμβπίος πξηλ ην θιείζηκν θαη εθόζνλ έρνπκε νινθιεξώζεη ηηο αθίμεηο
θαη ηηο αλαρωξήζεηο εκέξαο, πξέπεη λα γίλεη ζε όινπο ηνπο παξακέλνληεο πξν ρξέωζε 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
ζπκθωλεζέλ πνζό ζε θάζε ινγαξηαζκό βάζε routing instructions θαη δε ζα ρξεωζεί μαλά ζην ηέινο εκέξαο
30/9).

Καηόπηλ ζα πξέπεη λα γίλεη έκδοζη όιωλ ηωλ ινγαξηαζκώλ κε εκεξνκελία 30/09/2015, θαη ηξόπν εμόθιεζεο
ηεο επηινγήο ζαο. Πξνρωξήζηε ζην θιείζηκν ηεο 30ηρ επηεμβπίος.
Εάλ έρεηε εγθαηεζηεκέλν Interface P2L (Γέθπξα κε ινγηζηηθά πξνγξάκκαηα), ζωζηό είλαη λα πάξεηε ηα
αληίζηνηρα αξρεία ινγηζηηθήο κέρξη θαη ηελ 30η επηεμβπίος πξηλ ηελ αιιαγή ηωλ ζπληειεζηώλ ΦΠΑ, θαη ηωλ
αληίζηνηρωλ 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 παξαθάηω δηαδηθαζία:
Θα πξέπεη λα βεβαηωζείηε 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 23.
Σηε ζηήιε Mark2 θαηαρωξήζηε όηη ππάξρεη θαη ζηε ζηήιε Mark (α/α) π.ρ. Key 7 = 13 Mark = 7 θαη
Mark2 = 7, όπωο θαίλεηαη ζην παξαθάηω παξάδεηγκα:

Επηιέγεηε System Data – Bookkeeping – Revenue and payments – Transaction
Accounts(TAA) θαη αιιάδεηε ηηο αμίεο ζηα ηκήκαηα ζηελ επηινγή VAT CODE.
Σηα ηκήκαηα πνπ αθνξνύλ ππεξεζίεο δηακνλήο (Δωκάηην, Day Use θιπ), όπνπ είρε 4% επηιέμηε 13%.
Αλάινγε αιιαγή ζα πξέπεη λα γίλεη ζε όια ηα ηκήκαηα, όπνπ 9% επηιέμηε 13% θαη όπνπ 16%
αιιάμηε ζε 23%. Μεηά από θάζε δηόξζωζε παηήζηε ΟΚ γηα απνζήθεπζε ηεο αιιαγήο.

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

Διόπθυζη ζςνηελεζηών ζηα παπαζηαηικά
Παξαθαινύκε επηθνηλωλήζηε κε ην ηκήκα ππνζηήξημεο ηεο HiT, ώζηε λα δηνξζώζνπκε ηνπο
ζπληειεζηέο ζηηο θόξκεο ηωλ παξαζηαηηθώλ ζαο.

**** Εάλ γηα ζηαηηζηηθνύο ιόγνπο ζέιεηε λα έρεηε ζηνηρεία γηα ηα ηκήκαηα κε ηνπο παιαηνύο
ζπληειεζηέο (κέρξη 30/09/15) θαη ζηνηρεία γηα ηα ηκήκαηα κε ηνπο λένπο ζπληειεζηέο (από
01/10/15), ζα πξέπεη όηαλ επηθνηλωλήζεηε καδί καο ηελ 01/10/15, λα καο δεηήζεηε νδεγίεο γηα ηε
δεκηνπξγία λέωλ ηκεκάηωλ (ΤΑΑ) θαη παθέηωλ δηαηξνθήο, θαζώο θαη γηα ηελ απαξαίηεηε αληηζηνίρηζή
ηνπο ζηνπο ηηκνθαηαιόγνπο (θαη ζπλεπώο δελ θάλεηε αιιαγή ζηα ππάξρνληα ηκήκαηα).
ημείυζη: Εάλ ε επρείξεζή ζαο δηαζέηεη POS θαη ηαμειακέρ μησανέρ, ζα πξεπεη λα αλαηξεμεηε
ζηηο αληηζηνηρεο νδεγηεο
Για οποιαδήποηε διεςκπίνιζη Σο Σμήμα Τποζηήπιξηρ ηηρ H.i.T. A.E. είναι πάνηα ζηην
διάθεζή ζαρ

Με εθηίκεζε,

Τκήκα Υπνζηήξημεο HiT

