Αυτόματη Αλλαγή Συντελεστή ΦΠΑ
στην Εφαρμογή
Calculus

Νέος συντελεστής ΦΠΑ

Στις 1/06/2016 τίθεται σε ισχύ ο νέος συντελεστής ΦΠΑ 24% και αντίστοιχα ο μειωμένος 17%
(ΠΟΛ.1061/24-5-2016) .
Η αλλαγή των ποσοστών και η μετατροπή των λογαριασμών μπορεί να γίνει αυτόματα από
την Εφαρμογή Calculus µε την ενεργοποίηση του αντίστοιχου μενού από τις «Βοηθητικές
Εργασίες» κάθε εταιρίας.

Κάθε χρήστης ανάλογα µε τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του μπορεί να επιλέξει την
προσαρμογή στον νέο συντελεστή να την πραγματοποιήσει είτε ανοίγοντας νέους
λογαριασμούς είτε µε προσθήκη στους ήδη υπάρχοντες των νέων ποσοστών

Και στις δύο περιπτώσεις επειδή μέχρι την σύνταξη του παρόντος δεν δίνονται οδηγίες σχετικά με την
απεικόνιση της αλλαγής στην περιοδική φπα προτείνεται η θέση περιοδικής ΦΠΑ και για τα 2 σετ
ποσοστών (23%-24% ή 16% με 17%) να είναι ίδια .
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Πριν από τη εκτέλεση της οποιαδήποτε εργασίας συνίσταται η δημιουργία αντιγράφων
ασφαλείας

Άνοιγμα Νέων Λογαριασμών

Με την επιλογή αυτή θα δημιουργηθούν αντίγραφα των λογαριασμών του λογιστικού
σχεδίου που θα έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά µε αυτούς από τους οποίους
προήλθαν µε μόνη διαφορά το ποσοστό ΦΠΑ, τον κωδικό και την Περιγραφή.
Η ενεργοποίηση της επιλογής ανοίγματος νέων λογαριασμών εμφανίζει όλο το λογιστικό
σχέδιο της εταιρίας καθώς και τις προτεινόμενες αλλαγές που μπορεί να κάνει αυτόματα το
πρόγραµµα για εσάς. Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει την οθόνη μετατροπής του
λογιστικού σχεδίου

Αναλυτικότερα:
Στην Οθόνη εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί του λογιστικού σχεδίου, που περιέχουν το ποσοστό
ΦΠΑ που μεταβάλλεται, και δίπλα από τον καθένα εμφανίζεται ο
προτεινόμενος κωδικός και περιγραφή του νέου λογαριασμού που θα δημιουργήσει
αυτόματα το πρόγραµµα. Εάν χρειαστεί να γίνει κάποια αλλαγή στον κωδικό ή την περιγραφή
των νέων λογαριασμών αυτό µμπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί πατώντας το πλήκτρο “TAB” πάνω
στο λογαριασμό.
Μπορούμε να εξαιρέσουμε κάποιο λογαριασμό από τη µμετατροπή αφαιρώντας το Τσεκ (√)
που υπάρχει στο αριστερό τμήμα της οθόνης.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Esc» και επιλέγοντας
«Συνέχεια» στο μήνυμα που εμφανίζεται:

Παρατηρήσεις
• Οι λογαριασμοί που δεν εμφανίζονται αυτόματα τσεκαρισμένοι (√) για δημιουργία
αντιγράφου σημαίνει ότι το πρόγραµµα δεν μπορεί να αλλάξει αυτόματα τον κωδικό
του λογαριασμού αλλά αυτό πρέπει να γίνει από τον χρήστη µε τη χρήση του
•

«ΤΑΒ» στην οθόνη µμετατροπής.
Ο νέος λογαριασμός που θα δημιουργηθεί θα διαφέρει µόνο κατά το ποσοστό ΦΠΑτην περιγραφή και τον Κωδικό από αυτόν από τον οποίο προήλθε.

• Η διαδικασία µμετατροπής δεν επιφέρει καμία μεταβολή στις στήλες βιβλίου.
• Η επανάληψη της διαδικασίας δεν θα επιφέρει κάποια μεταβολή εκτός και εάν
επιλέξουμε να δημιουργηθούν νέοι κωδικοί.
.

Πολυλογαριασµός

Με την επιλογή αυτή προστίθεται στους ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς το νέο ποσοστό
ΦΠΑ . Πχ σε ένα λογαριασμό που έχει την παρακάτω μορφή
Μετά την μετατροπή θα προστεθούν τα νέα ποσοστά 24%, 17% στην πρώτη θέση και το παλιό θα
μεταφερθεί αυτόματα στην δεύτερη θέση. Η νέα μορφή του λογαριασμού θα είναι η
παρακάτω:

Η εκτέλεση της διαδικασίας μετατροπής γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Esc» και
επιλέγοντας «Συνέχεια» στο µμήνυμα που εμφανίζεται:

Παρατηρήσεις
• Η εκτέλεση τις διαδικασίας πάνω από µια φορά δεν επιφέρει κάποια περαιτέρω
μεταβολή στους λογαριασμούς.
• Η προσθήκη νέων ποσοστών αυτόματα είναι δυνατή όταν ο λογαριασμός περιέχει μέχρι και
πέντε διαφορετικά ΦΠΑ σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα :
και ο λογαριασμός πρέπει να αλλάξει χειροκίνητα.

