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Έθδνζε 3.56 –30/09/2014
Νέα ιεηηνπξγηθόηεηα - Βειηηώζεηο

Γεληθά
Ζ έθδνζε 3.56, πεξηιακβάλεη :

Νέα ιεηηνπξγηθόηεηα
 Δηδηθέο Δξγαζίεο


Υπνβνιή Πξνζωξηλήο δήιωζεο απόδνζε θόξωλ θαη ηειώλ ραξηνζήκνπ



Υπνβνιή

Πεξηνδηθώλ

Γειώζεωλ

/

Αλαθεθαιαηωηηθώλ

Πηλάθωλ

/

Δθθαζαξηζηηθήο Γήιωζεο

 Πίλαθεο


Παξαθξαηνύκελνη Φόξνη

 Καηαζηάζεηο


Καηάζηαζε Υπνβνιήο Φνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ

Βειηηώζεηο
 Αξρεία


Λνγαξηαζκνί

Δζόδωλ

/

Δμόδωλ

Λνγηζηηθνύ

ζρεδίνπ

πξνζζήθε

πεδίνπ

«εμαηξείηαη από ηελ ΥΦΣ»


Λνγαξηαζκνί

Δμόδωλ

Λνγηζηηθνύ

ζρεδίνπ,

δπλαηόηεηα

ζύλδεζεο

ινγαξηαζκώλ κε παξαθξαηνύκελνπο θόξνπο
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 Κηλήζεηο


Αμία Φ.Π.Α. Υ.Φ.Σ ζε εγγξαθέο θαη άξζξα ινγηζηηθήο



Σύλδεζε θηλήζεωλ κε παξαθξαηνύκελνπο θόξνπο

 Παξακεηξνπνίεζε
 Δλεκέξωζε ΓΟΥ


Τύπνη εγγξαθώλ εζόδωλ - εμόδωλ / Άξζξωλ πξνζζήθε «Αληίζηνηρνπ ηύπνπ
ΥΦΣ»



Παξάκεηξνη Παγίωλ



Πίλαθαο ηακεηαθώλ δπλαηόηεηα ηαμηλόκεζεο εγγξαθώλ



Παξάκεηξνη Δζόδωλ – Δμόδωλ & Λνγηζηηθήο πξνζζήθε παξακέηξνπο γηα ηελ
Υ.Φ.Σ

 Δθηππώζεηο


Μεηξών Παγίωλ ρωξίο αλάιπζε ζηνηρείωλ πξνζζήθε ηαμηλόκεζεο



Γπλαηόηεηα επηινγήο ηεο ζειίδαο πνπ ζα εκθαληζηεί

 Φνξνινγηθέο Γειώζεηο
 Αξρηθνπνίεζε θνξνινγηθώλ δειώζεωλ
 Αιιαγέο ζηνλ ππνινγηζκό ηωλ πεξηνδηθώλ δειώζεωλ
 Κιείδωκα θηλήζεωλ κεηά ηελ απνζηνιή θνξνινγηθήο δήιωζεο
 Σηνηρεία κεηαβνιώλ- Φνξνινγηθέο δειώζεηο
 Τύπνη θνξνινγηθώλ δειώζεωλ πξνζζήθε πεδίνπ «Αλελεξγόο»
 Πεξαίωζε 2013
 Δ3

2014 πξνζζήθε πεδίωλ Πίλαθαο Ε - θωδηθόο 348 -ΣΤ Υπνπίλαθα Γ λένη

θωδηθνί 516, 517 & 518



Δηδηθέο εξγαζίεο
 Δλεκέξωζε από Οξίδνληεο



Λνηπά
 Πξνεηδνπνηεηηθόο έιεγρνο γηα ηελ πεξίπηωζε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ΑΦΜ ηεο
εηαηξίαο
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Νέα ιεηηνπξγηθόηεηα
 Δηδηθέο Δξγαζίεο
Υπνινγηζκόο

&

ππνβνιή

Πξνζωξηλήο

δήιωζεο

απόδνζε

θόξωλ

θαη

ηειώλ

ραξηνζήκνπ
Σηελ έθδνζε 3.56 πεξηιακβάλεηαη ε απαξαίηεηε παξακεηξνπνίεζε θαζώο θαη ε εξγαζία κε ηελ νπνία
γίλεηαη ν ππνινγηζκόο θαη ε ππνβνιή ηεο πξνζσξηλήο δήισζεο απόδνζεο θόξσλ θαη ηειώλ
ραξηνζήκνπ .
Δπηζηξνθή

Υπνβνιή Πεξηνδηθήο δήιωζεο / Αλαθεθαιαηωηηθώλ πηλάθωλ/ Δθθαζαξηζηηθήο
Γήιωζεο
Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο ησλ πεξηνδηθώλ δειώζεσλ / ησλ αλαθεθαιαησηηθώλ πηλάθσλ /ηεο
Δθθαζαξηζηηθήο δήισζεο κέζσ ηεο ππεξεζίαο MyGalaxy .
Δπηζηξνθή

 Πίλαθεο
Παξαθξαηνύκελνη Φόξνη
Γεκηνπξγήζεθε ν πίλαθαο «Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ» ζηνλ νπνίν θαηαρσξίδνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία
ησλ παξαθξαηήζεσλ ζηνπο νπνίνπο ππόθεηληαη νη ακνηβέο ηξίησλ .

Οη παξαθξαηνύκελνη θόξνη

δηαθξίλνληαη ζε «Παξαθξάηεζε ακνηβήο», ζε «Φαξηόζεκν» & «ΟΓΑ ραξηνζήκνπ».
Δπηζηξνθή

 Καηαζηάζεηο
Καηάζηαζε Υπνβνιήο θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ
Γεκηνπξγήζεθε λέα εθηύπσζε «Υπνβνιή θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ» κε ηελ νπνία κπνξεί λα γίλεη έιεγρνο
ησλ θηλήζεσλ πνπ ελεκεξώλνπλ ηα ηκήκαηα ηεο ππνβνιήο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ.
Δπηζηξνθή
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Βειηηώζεηο
 Αξρεία
Λνγαξηαζκνί Δζόδωλ / Δμόδωλ Λνγηζηηθνύ ζρεδίνπ πξνζζήθε πεδίνπ «εμαηξείηαη
από ηελ ΥΦΣ»
Σηα ζηνηρεία ησλ ινγαξηαζκώλ εζόδσλ – εμόδσλ θαζώο επίζεο θαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο ινγηζηηθνύ
ζρεδίνπ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα λα επηιεγεί ε αμία πνπ ζα εμαηξείηαη από ηελ ππνβνιή θνξνινγηθώλ
ζηνηρείσλ (γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αλάγθε λα εμαηξεζνύλ νη θηλήζεηο ηνπ ινγαξηαζκνύ από ηελ
ππνβνιή). Πιένλ ην πεδίν «εμαηξείηαη από ηελ Υ.Φ.Σ» έρεη δηαζέζηκεο ηηο παξαθάησ ηηκέο:

-

κόλν ε θαζαξή αμία
κόλν ε αμία ΦΠΑ
θαη νη δύν αμίεο
Δπηζηξνθή

Λνγαξηαζκνί Δμόδωλ Λνγηζηηθνύ ζρεδίνπ, δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ηωλ ινγαξηαζκώλ
κε παξαθξαηνύκελνπο θόξνπο
Οη ινγαξηαζκνί εμόδσλ θαζώο θαη νη ινγαξηαζκνί ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ ηεο θαηεγνξίαο «Δλεξγεηηθνύ»,
«Παζεηηθνύ»,

«Δζόδσλ»,

«Δμόδσλ»

είλαη

δπλαηόλ

λα

ζπλδεζνύλ

κε

εγγξαθέο

ηνπ

πίλαθα

παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε «Παξαθξάηεζε ακνηβήο», «Φαξηόζεκν» & «ΟΓΑ
Φαξηνζήκνπ».
Δπηζηξνθή

Λνγαξηαζκνί Λνγηζηηθνύ ζρεδίνπ, πξνζζήθε πεδίνπ «Παξαθξάηεζε»
Σηα ζηνηρεία ησλ ινγαξηαζκώλ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ ηεο θαηεγνξίαο «ΦΠΑ» πξνζηέζεθε ην πεδίν
«Παξαθξάηεζε». Δθόζνλ έλαο ινγαξηαζκόο ραξαθηεξηζηεί ζαλ παξαθξάηεζε, ηόηε νη αμίεο ηνπ
ινγαξηαζκνύ ελεκεξώλνπλ ηελ αμία Κξαηήζεσλ θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηεο Πξνζσξηλήο δήισζεο
απόδνζε θόξσλ θαη ηειώλ ραξηνζήκνπ .
Δπηζηξνθή

 Κηλήζεηο
Αμία Φ.Π.Α. Υ.Φ.Σ ζε εγγξαθέο θαη άξζξα ινγηζηηθήο

30/09/2014

SingularLogic Accountant V.3.56

Νέα ιεηηνπξγηθόηεηα - Βειηηώζεηο

Πιένλ ζηηο γξακκέο εγγξαθώλ εμόδσλ ή ινγηζηηθώλ άξζξσλ είλαη δπλαηόλ λα κεηαβιεζεί ε αμία ΦΠΑ
ΥΦΣ αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη νξηζηεί % απνθνξνιόγεζεο ΥΦΣ ζηα ζηνηρεία ηνπ
ινγαξηαζκνύ . Αλ ζπκπιεξσζεί ε αμία ζηα ζηνηρεία ηεο εγγξαθήο ή ηνπ άξζξνπ ηόηε απηή ιακβάλεηαη
ππόςε θαηά ηνλ ππνινγηζκό ησλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ γηα ππνβνιή . Σε αληίζεηε πεξίπησζε γηα ηνλ
ππνινγηζκό ησλ αμηώλ ζηα Φνξνινγηθά ζηνηρεία γηα ππνβνιή, ιακβάλεηαη ππόςε ν ζπληειεζηήο
απνθνξνιόγεζεο .
Δπηζηξνθή

Σύλδεζε θηλήζεωλ κε παξαθξαηνύκελνπο θόξνπο
Σηα ζηνηρεία ησλ εγγξαθώλ εμόδσλ, θαζώο θαη ζηηο γξακκέο ησλ ινγηζηηθώλ άξζξσλ, είλαη δπλαηόλ λα
κεηαβιεζνύλ νη παξαθξαηήζεηο ακνηβώλ, ην ραξηόζεκν θαη ην ΟΓΑ ραξηνζήκνπ πνπ κπνξεί λα
πξνηείλεηαη από ην ινγαξηαζκό πνπ θηλείηαη ζηηο γξακκέο ηνπ άξζξνπ . Τα ζηνηρεία απηά πνπ νξίδνληαη
ζηα ζηνηρεία ησλ εγγξαθώλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά ηνλ ππνινγηζκό ησλ πξνζσξηλήο ππνβνιήο ησλ
παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ .
Δπηζηξνθή

 Παξακεηξνπνίεζε
Δλεκέξωζε ΓΟΥ
Πξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα ελεκέξσζεο ησλ λέσλ ΓΟΥ κε παξάιιειε δηαγξαθή ησλ παιηώλ κέζσ
αληίζηνηρεο εξγαζίαο ζηνλ πίλαθα ησλ ΓΟΥ.
Δπηζηξνθή

Τύπνη εγγξαθώλ εζόδωλ - εμόδωλ / Άξζξωλ πξνζζήθε «Αληίζηνηρνπ ηύπνπ ΥΦΣ»
Σηνπο ηύπνπο εγγξαθώλ εζόδσλ – εμόδσλ θαζώο θαη ζηνπο ηύπνπο ινγηζηηθώλ άξζξσλ πξνζηέζεθε ν
«αληίζηνηρνο ηύπνο ΥΦΣ». Δθόζνλ είλαη ζπκπιεξσκέλνο ν «Αληίζηνηρνο ηύπνο ΥΦΣ», θαηά ηνλ
ππνινγηζκό ησλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ γηα ππνβνιή, ελεκεξώλεηαη ην ηκήκα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ
αληίζηνηρν ηύπν ΥΦΣ.
Δπηζηξνθή

Παξάκεηξνη Παγίωλ
Σηηο παξακέηξνπο παγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ πξνζζήθεο:
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Πιένλ ζηνλ πνιιαπιαζηαζηή ζπληειεζηή απόζβεζεο θζίλνπζαο κεζόδνπ πξνηείλεηαη ε
ηηκή «2»

-

Πξνζηέζεθε παξάκεηξνο κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ν ηξόπνο ελεκέξσζεο ηεο εκεξνκελίαο
έλαξμεο απνζβέζεσλ . Σύκθσλα κε ηελ παξάκεηξν ε εκεξνκελία έλαξμεο απνζβέζεσλ
κπνξεί λα ελεκεξώλεηαη σο εμήο:
-

Τελ εκεξνκελία απόθηεζεο ηνπ

-

Τελ 1ε εκέξα ηνπ επόκελνπ κήλα

-

Έλα κήλα κεηά ηελ απόθηεζε ηνπ
Δπηζηξνθή

Πίλαθαο ηακεηαθώλ δπλαηόηεηα ηαμηλόκεζεο εγγξαθώλ
Πιένλ ζηνλ πίλαθα ηακεηαθώλ κεραλώλ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ηαμηλόκεζεο ησλ εγγξαθώλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα.
Δπηζηξνθή

Παξάκεηξνη Δζόδωλ – Δμόδωλ & Λνγηζηηθήο πξνζζήθε παξακέηξνπο γηα ηελ Υ.Φ.Σ
Σηηο παξακέηξνπο εζόδσλ – εμόδσλ θαζώο επίζεο θαη ζηηο παξακέηξνπο Λνγηζηηθήο (Αλάινγα κε ηα
βηβιία πνπ ηεξνύληαη) πξνζηέζεθε ε παξάκεηξνο «Ο ζπληειεζηήο ΦΠΑ εμόδνπ αλά ΑΦΜ ηεο Υ.Φ.Σ θαη
ε αμία ΦΠΑ ηεο Υ.Φ.Σ ηζρύνπλ θαη γηα ηα ινηπά έμνδα». Δθόζνλ ε παξαπάλσ παξάκεηξνο έρεη ηηκή
«Ναη» ηόηε θαηά ηνλ ππνινγηζκό ησλ αμηώλ ησλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ γηα ππνβνιή, γηα ηηο δαπάλεο
κε κε εθπηπηόκελν ΦΠΑ πνπ ελεκεξώλνπλ ηα ινηπά έμνδα ησλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ππνινγίδεηαη
θαλνληθά θαζαξή αμία θαη αμία ΦΠΑ.
Ζ παξαπάλσ παξάκεηξνο είλαη δηαζέζηκε γηα κεηαβνιή θαη ζηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ ησλ
θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ γηα ππνβνιή.
Δπηζηξνθή

 Δθηππώζεηο
Μεηξών Παγίωλ πξνζζήθε ηαμηλνκήζεωλ
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εθηύπσζε ηνπ κεηξώνπ παγίσλ ρσξίο αλάιπζε ζηνηρείσλ πξνζηέζεθε ζηηο δηαζέζηκεο

ηαμηλνκήζεηο ηεο εθηύπσζεο ε δπλαηόηεηα ηαμηλόκεζεο βάζεη «Κσδηθνύ παγίνπ» θαη «Βάζεη
πεξηγξαθήο» παγίνπ.
Δπηζηξνθή

Γπλαηόηεηα επηινγήο ηεο ζειίδαο πνπ ζα εκθαληζηεί
Πιένλ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζε όιεο ηηο εθηππώζεηο ηεο εθαξκνγήο λα γίλεη κεηάβαζε ζε
ζπγθεθξηκέλε ζειίδα ηεο εθηύπσζεο . Ζ επηινγή ηνπ αξηζκνύ ζειίδαο είλαη δηαζέζηκε δίπια από ηελ
πιεξνθνξία γηα ην ζπλνιηθό αξηζκό ζειίδσλ ηεο εθηύπσζεο.
Δπηζηξνθή

 Φνξνινγηθέο δειώζεηο
Αξρηθνπνίεζε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο δειώζεωλ
Πιένλ ε επηινγή ηεο «Αξρηθνπνίεζεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο δήισζεο» πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο
ππνβνιέο δειώζεσλ κέζσ ηεο λέαο ππεξεζίαο ππνβνιώλ, είλαη δηαζέζηκε θαη σο επηινγή ζην Leading
bar ησλ ζηνηρείσλ ηεο δήισζεο.
Δπηζηξνθή

Αιιαγέο ζηνλ ππνινγηζκό ηωλ πεξηνδηθώλ δειώζεωλ
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ αιιαγέο ζηνλ ππνινγηζκό ησλ πεξηνδηθώλ δειώζεσλ ΦΠΑ:
-

Οξίδεηαη ζε 30 επξώ, από ηξία επξώ πνπ είλαη ζήκεξα, ην πνζό ηεο δηαθνξάο θόξνπ
πξνθεηκέλνπ είηε λα θαηαβιεζεί ζην δεκόζην είηε λα κεηαθεξζεί γηα θαηαβνιή ζηελ επόκελε
θνξνινγηθή πεξίνδν είηε λα κεηαθεξζεί γηα έθπησζε ή επηζηξνθή . (Κσδηθόο 412)

-

Σηηο ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο ηζρύνπλ ηα παξαθάησ: Αλ ε δήισζε ρσξίο ηνλ ππνινγηζκό ηνπ
θσδηθνύ 403 είλαη πηζησηηθή κεηαθέξεηαη γηα ζπκςεθηζκό ζηελ επόκελε πεξηνδηθή .

Τν

ζύλνιν ηνπ πνζνύ 403 δελ κεηαθέξεηαη ζηνλ θσδηθό 502 γηα έθπησζε δειαδή ν θσδηθόο 403
ελεκεξώλεη ηνλ θσδηθό 503 γηα επηζηξνθή . Αλ ε δήισζε ρσξίο ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θσδηθνύ
403 είλαη ρξεσζηηθή αιιά κε κηθξόηεξν πνζό από ηελ αξρηθή (337-(420-403)<403) ην κε
νθεηιόκελν πνζό ηεο αξρηθήο ρξεσζηηθήο, ((403- (337-420)) δελ κεηαθέξεηαη γηα ζπκςεθηζκό
ζηελ επόκελε πεξηνδηθή αιιά επηζηξέθεηαη.
Δπηζηξνθή

Κιείδωκα θηλήζεωλ κεηά ηελ απνζηνιή θνξνινγηθήο δήιωζεο
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Μεηά ηελ απνζηνιή νπνηαζδήπνηε θνξνινγηθήο δήισζεο εκθαλίδεηαη ζρεηηθή εξώηεζε ώζηε λα γίλεη
ελεκέξσζε ηεο εκεξνκελίαο θιεηδώκαηνο ηεο εηαηξίαο κε ηελ εκεξνκελία έσο ηνπ δηαζηήκαηνο ζην
νπνίν αλαθέξεηαη ε θνξνινγηθή δήισζε. Ζ ελεκέξσζε ηεο εκεξνκελίαο θιεηδώκαηνο γίλεηαη
ηαπηόρξνλα κε ηελ αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ηεο δήισζεο ζε «Απεζηαικέλε».
Δπηζηξνθή

Σηνηρεία κεηαβνιώλ- Φνξνινγηθέο δειώζεηο
Πιένλ ζηα ζηνηρεία ησλ θνξνινγηθώλ δειώζεσλ έρνπλ πξνζηεζεί ζηνηρεία κεηαβνιώλ πξνθεηκέλνπ λα
εκθαλίδεηαη ν ρεηξηζηήο εηζαγσγήο / κεηαβνιήο θαζώο θαη ε εκεξνκελία εηζαγσγήο / κεηαβνιήο.
Δπηζηξνθή

Τύπνη θνξνινγηθώλ δειώζεωλ πξνζζήθε πεδίνπ «Αλελεξγόο»
Σηα ζηνηρεία ησλ ηύπσλ θνξνινγηθώλ δειώζεσλ πξνζηέζεθε ην πεδίν «Αλελεξγόο». Οη ηύπνη ησλ
θνξνινγηθώλ δειώζεσλ πνπ έρνπλ ηεζεί σο αλελεξγνί δελ είλαη δηαζέζηκνη ζηα θξηηήξηα ησλ ιηζηώλ
θνξνινγηθώλ δειώζεσλ θαζώο θαη ζηα θξηηήξηα ησλ θνξνινγηθώλ δειώζεσλ.
Μεηά ηελ αλαβάζκηζε ζηελ έθδνζε 3.56 νη ηύπνη ησλ θνξνινγηθώλ δειώζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε
πξνεγνύκελα έηε, ηίζεληαη σο αλελεξγνί .
Δπηζηξνθή

Πεξαίωζε 2013
Πξνζηέζεθε ην έληππν πεξαίσζεο 2013 . Γηα λα είλαη δηαζέζηκν, ζα πξέπεη λα εθηειεζηεί ε εξγαζία
«Αλαβάζκηζε κεηαβιεηώλ» από ην κελνύ ησλ θνξνινγηθώλ δειώζεσλ .
Δπηζηξνθή

Δ3 2014 πξνζζήθε πεδίωλ: Πίλαθαο Ε - θωδηθόο 348 -ΣΤ Υπνπίλαθα Γ λένη θωδηθνί
516, 517 & 518
Σην έληππν Δ3 ηνπ έηνπο 2014 πξνζηέζεθαλ ηα παξαθάησ πεδία
-

Σηνλ πίλαθα Ε ηνπ εληύπνπ Δ3 πξνζηέζεθε ν θσδηθόο 348

-

Σηνλ πίλαθα ΣΤ - Υπνπίλαθα Γ πξνζηέζεθαλ νη θσδηθνί 516, 517 & 518 .
Δπηζηξνθή
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Νέα ιεηηνπξγηθόηεηα - Βειηηώζεηο

 Δηδηθέο εξγαζίεο
Δλεκέξωζε από Οξίδνληεο /SEN
Σηελ εξγαζία ελεκέξσζεο από Οξίδνληεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ βειηηώζεηο :
-

Πξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα θαζνξηζκνύ ησλ ινγαξηαζκώλ θξαηήζεσλ πνπ ζα ελεκεξσζνύλ
ζηνλ

Accountant από ηελ εξγαζία ελεκέξσζεο εγγξαθώλ εζόδσλ – εμόδσλ από Οξίδνληεο

/SEN. O Λνγαξηαζκόο θξάηεζεο εζόδσλ / εμόδσλ πνπ ζα ελεκεξσζεί θαζνξίδεηαη ζηηο
παξακέηξνπο ελεκέξσζεο από SingularLogic εθαξκνγήο Δ/Γ. Αλ δελ επηιεγεί ν ινγαξηαζκόο
θξάηεζεο ζηηο παξακέηξνπο ελεκέξσζεο, ε αμία θξαηήζεσλ ελεκεξώλεηαη ζαλ αξλεηηθή αμία
εηδηθνύ θόξνπ γξακκήο.
-

Σηελ εξγαζία Δλεκέξσζεο Accountant από ην Defacto/ Οξίδνληεο έγηλαλ νη απαξαίηεηεο
πξνζζήθεο ώζηε νη θηλήζεηο πνπ κεηαθέξνληαη από

ην Defacto/ Οξίδνληεο λα κπνξνύλ λα

ελεκεξώζνπλ ηελ ππνβνιή θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ.
Σπγθεθξηκέλα :
Πιένλ

ελεκεξώλεηαη

ζσζηά

ην

θαζεζηώο

ππνβνιήο

ζηα

ζηνηρεία

ινγαξηαζκώλ

ζπλαιιαζζνκέλσλ .
Δπίζεο ηόζν ζηηο εγγξαθέο εζόδσλ / εμόδσλ όζν θαη ζηα άξζξα ινγηζηηθήο, κεηαθέξεηαη ν
ζεηξηαθόο αξηζκόο ηακεηαθήο .
Δπηζηξνθή



Λνηπά

Πξνεηδνπνηεηηθόο έιεγρνο γηα ηελ πεξίπηωζε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ΑΦΜ ηεο εηαηξίαο
Πιένλ όηαλ ζηα ζηνηρεία ησλ ινγαξηαζκώλ ζπλαιιαζζνκέλσλ νξηζηεί γηα ην πεδίν ΑΦΜ ην ΑΦΜ ηεο
εηαηξίαο εκθαλίδεηαη πξνεηδνπνηεηηθό κήλπκα .
Δπηζηξνθή

30/09/2014

