Διαδικαζία Αλλαγήρ Φ.Π.Α. (20/7/15)
Αγαπεηέ Σπλεξγάηε,

Protel

Θα πξέπεη λα ελεκεξσζείηε θαη λα επηβεβαηώζεηε 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) + ΠΟΛ 1160
17/7/2015 κε ην θνξνηερληθό – ινγηζηή ζαο.
Ενέπγειερ Αλλαγήρ ΦΠΑ (μεηά ηο ηέλορ ημέπαρ)
Θα πξέπεη λα βεβαησζείηε νηη 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 Πξσηλό, Γεύκα θαη Δείπλν ζηελ επηινγή VAT CODE.
Όπνπ 13% αιιάδεη ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ όπνπ 9% αιιάδεη ζε 16%.
Καηόπηλ παηήζηε ΟΚ γηα απνζήθεπζε ηεο αιιαγήο.

Ενέπγειερ Αλλαγήρ ΦΠΑ Διαμονήρ
Επηιέγεηε System Data – Bookkeeping –Taxes Vat Keys

Σηελ ζέζε KEY ζπκπιεξώζηε ζην επόκελν ειεύζεξν πεδίν ην πνζνζηό ηνπ ΦΠΑ.
ΠΡΟΟΥΗ: ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ Ή ΝΑ ΑΛΛΑΥΘΕΙ ΣΟ ΑΡΥΙΚΟ ΦΠΑ.
Από 6.5% αιιάδεη ζε 6% θαη ζηα λεζηά Αηγαίνπ από 5% αιιάδεη ζε 4%.
Σηελ ζπλέρεηα ζηα πεδία MARK θαη MARK2 ζα ζπκπιεξώζεηε ην ίδην λνύκεξν ηεο ζεηξάο πνπ
βξίζθεηαη ην λέν ΦΠΑ.

Μεηά ηελ νινθιήξσζε όιεο ηεο δηαδηθαζίαο θιείλνπκε ην protel θαη ην αλνίγνπκε μαλά. Οη ξπζκίζεηο
ηζρύνπλ κεηά ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Αλλαγέρ θα ππέπει επίζηρ να γίνοςν ζηην θόπμα ηυν ηιμολογίυν και ζηα απσεία
πςθμίζευν ηος protel.
Μεηά ηην αλλαγή καλέζηε μαρ για να ελέγξοςμε ηα απσεία πος σπειάζονηαι για ηην ομαλή
λειηοςπγία ηος ππογπάμμαηορ.
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 κεησκέλν ζπληειεζηή
κέρξη ζήκεξα (19/7/15) θαη ζηνηρεία γηα ηα ηκήκαηα κε ηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή από 20/7/15 ζα
πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο αύξην, γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ ηκεκάησλ δηαηξνθήο θαη
αληηζηνίρηζε ζηα λέα παθέηα.
Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε.
Με εθηίκεζε,
Τκήκα Υπνζηήξημεο HiT

