Hospitality Integrated Technologies
Τμήμα Υποστήριξης Πελατών της HiT ΑΕ

Διαδικασία Αλλαγής Φ.Π.Α. σε ΕΡΜΗ DOS από την 01/01/2018,
στα νησιά που καταργείται η έκπτωση 30% στον Φ.Π.Α.
Αγαπητέ Συνεργάτη,
Συνεχίζεται η σταδιακή κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου
που άρχισε την 1.10.2015 με το ν.4336/2015.
Παραμένει η μείωση μέχρι 30.6.2018 μόνο για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.
Σε όλα τα άλλα νησιά των Νομών Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου που είχε
παραμείνει η μείωση των συντελεστών καταργείται την 31.12.2017.
Τα νησιά αυτά που καταργείται η μείωση είναι η Σαμοθράκη, η Πάτμος, η Αστυπάλαια, η
Κάλυμνος, η Κάρπαθος, η Κάσος, η Λέρος, η Νίσυρος, η Σύμη, η Τήλος, το Καστελόριζο, το
Αγαθονήσι, η Αλιμιά, οι Αρκοί, η Χάλκη, το Φαρμακονήσι, το Γυαλί, η Κίναρος, η Λέβιθα, οι Λειψοί,
ο Μάραθος, η Νίμος, η Ψέριμος, η Σαρία, η Στρογγυλή, η Σύρνα, η Τέλενδος, η Λήμνος, ο Άγιος
Ευστράτιος, οι Οινούσσες, τα Ψαρά, η Ικαρία, ο Άγιος Μηνάς και οι Φούρνοι.
Καλό θα ήταν να ενημερωθείτε για τις αλλαγές από τον φοροτεχνικό ή λογιστή σας.

Προτού γίνουν χρεώσεις για την 01/01/18, θα πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω
διαδικασία :
•

Διόρθωση συντελεστών Φ.Π.Α. στο Γενικό Αρχείο του ΕΡΜΗ

Επιλέγετε : Συντήρηση  Βοηθητικά Αρχεία  Γενικό και πατώντας (Σ)ελίδα, δύο φορές,
στην τρίτη σελίδα ( 3 / 4 ) δεξιά στην οθόνη, διορθώστε τα ποσά στηλών του Φ.Π.Α. :
Φ.Π.Α. 1: 9 13, Φ.Π.Α. 2: 1624, Φ.Π.Α. 3: 46, όπως φαίνεται και στο παρακάτω
παράδειγμα :

Μετά την αλλαγή, κάνετε έξοδο από την εφαρμογή και ξαναμπαίνετε.
Έπειτα, επιλέγετε: Συντήρηση  Βοηθητικά Αρχεία  Τμήματα και με (Ε)πόμενη ελέγχετε
εάν στην περιγραφή αναφέρεται το ποσοστό φπα 9% ή 16% και αλλάζετε σε 13% ή 24%
αντίστοιχα.
*Οι ρυθμίσεις ισχύουν μετά την επανεκκίνηση του προγράμματος.
Σημείωση: Αλλαγές θα πρέπει να γίνουν επίσης στα POS και τις ταμειακές μηχανές, αν
υπάρχουν.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση Το Τμήμα Υποστήριξης της H.i.T. A.E. είναι πάντα στην διάθεσή σας
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