ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ
ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΜΥΦ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PBS ΚΕΠΥΟ
Βήμα 1Ο :Από το tab "πληροφορίες" στο πεδίο έτος χρήσης επιλέγετε την χρήση για την οποία
επιθυμείτε να κάνετε ανάκτηση δεδομένων από το Taxis όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα

Βήμα 2ο :

Επιλέγετε Εισαγωγή Λιανική/Δαπάνες (TAXIS) για να ξεκινήσει η διαδικασία εισαγωγής
των λιανικών πωλήσεων/δαπανών.

Όπως παρατηρείτε στην παρακάτω εικόνα οι λιανικές πωλήσεις / λοιπές δαπάνες έχουν εισαχθεί στο
πρόγραμμα σε μορφή εγγραφών. Αυτό διότι όταν θα γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στις αποκλί
- σεις των τιμολογίων, θα πρέπει να αποσταλούν ξανά στο Taxis. Αν οι λιανικές πωλήσεις προέρχονται
από ταμειακή μηχανή τότε το πρόγραμμα στη στήλη Κωδικός Ταμειακής μας εμφανίζει τον αριθμό
μητρώου της ταμειακής, αν προέρχονται από χειρόγραφες αποδείξεις τότε η στήλη είναι κενή.

Βήμα 3ο :

Επιλέγουμε Εισαγωγή Αποκλίσεων (Taxis).

Σημείωση : Αν κατά την ανάκτηση των αποκλίσεων τα ΑΦΜ τα οποία θα κατέβουν στο πρόγραμμα
δεν υπάρχουν στη βάση του PBS τότε το πρόγραμμα θα σας εμφανίσει αντίστοιχο μήνυμα για να
γίνει ανάκτηση των στοιχείων από τη Γενική Γραμματεία. Πατώντας Ναι γίνεται η ανάκτηση των
στοιχείων.

Βασική προϋπόθεση για να γίνει ανάκτηση των στοιχειών θα πρέπει να έχετε καταχωρήσει στις
παραμέτρους του προγράμματος τους ειδικούς κωδικούς. Περισσότερα σχετικά με αυτή την
λειτουργία μπορείτε να δείτε εδώ https://www.prosvasis.net/dl.php?type=d&id=273

Μετά την ανάκτηση παρατηρείτε ότι έχουν έρθει όλες οι αποκλίσεις από το Taxis όπως φαίνεται στην
παρακάτω εικόνα, η οποία σας δείχνει όλα τα έσοδα και έξοδα που δηλώθηκαν ή που δεν δηλώθηκαν.

Όπως επίσης παρατηρείτε δείχνει και μία επιπλέον στήλη σε σχέση με το Taxis: Την στήλη Αποκλίσεις
η οποία σας εμφανίζει το ποσό της διαφοράς που υπάρχει ανάμεσα στον υπόχρεο και τον
αντισυμβαλλόμενο.

Σ’ αυτό το σημείο μπορείτε να φιλτράρετε οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε σε οποιαδήποτε
στήλη είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο είτε ετήσια καθώς επίσης και να εκτυπώσετε αυτές τις
πληροφορίες πατώντας απλά το κουμπί Εκτύπωση Αποκλίσεων.

Βήμα 4ο :

Πατάμε το κουμπί Αυτόματος Συμψηφισμός Αποκλίσεων. Με αυτή την επιλογή το

πρόγραμμα μας εμφανίζει μόνο τα ΑΦΜ που έχουν αποκλίσεις και όχι τα ΑΦΜ που συμφωνούν. Σ’
αυτό το παράθυρο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εκτός από το να δει τις αποκλίσεις ανά ΑΦΜ και
ανά τρίμηνο, να τις επεξεργαστεί και να επιλέξει αν θέλει να κρατήσει την αρχική τιμή ή να επιλέξει
την διορθωμένη τιμή που βασίζεται στην τιμή του αντισυμβαλλόμενου.
Φυσικά εδώ η συμφωνία με τις προτεινόμενες αλλαγές πρέπει να γίνει από τον χρήστη μετά από
ενδελεχή έλεγχο και με δική του ευθύνη

Βήμα 5ο :

Αφού κάνουμε τις διορθώσεις που επιθυμούμε στη συνέχεια πατάμε το κουμπί Αποδοχή

στην κάτω δεξιά θέση του παραθύρου.
Αυτή η αποδοχή θα μεταφέρει όλα τα δεδομένα από την οθόνη Αποκλίσεις, δηλαδή τα δεδομένα
που συμφωνούσαν θα έρθουν ως εγγραφές στην οθόνη ΚΕΠΥΟ αυτούσια χωρίς καμία αλλαγή και τα
δεδομένα που είχαν αποκλίσεις θα μεταφερθούν και αυτά στην οθόνη ΚΕΠΥΟ αλλά με τις
διορθωμένες τιμές, δηλαδή με τις τιμές που επιλέξατε να διορθώσετε .

Όπως επίσης παρατηρείτε και στην πιο πάνω εικόνα έχουν έρθει όλες οι κινήσεις από την οθόνη
Αποκλίσεις.
Αν στο πάνω μέρος του παραθύρου σας εμφανίζει το σήμα με το κίτρινο θαυμαστικό

τότε

σημαίνει ότι κάποιες από τις εγγραφές έχουν σφάλμα και θα πρέπει να διορθωθούν.
Χρησιμοποιώντας

το

πλήκτρο με τα βελάκια το πρόγραμμα θα σας μεταφέρει αυτόματα

στην εγγραφή που έχει το σφάλμα για να γίνει η διόρθωση.

Παράδειγμα βλέπετε και στην εικόνα όπου τα σφάλματα προέρχονται από μηδενικές τιμές κάτι που
δεν επιτρέπεται για την αποστολή των ΜΥΦ στο Taxis.

Βήμα 6ο :

Αφού διορθώσετε τα τυχόν σφάλματα που έχουν προκύψει είστε έτοιμοι να αποστείλετε

τις διορθωμένες αποκλίσεις στο Taxis πατώντας το κουμπί Αποστολή Αρχείου έχοντας επιλέξει την
τιμή «αντικατάσταση». Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέγετε το έτος και τον μήνα/τρίμηνο που
επιθυμείτε και στη συνέχεια πατάτε το κουμπί ΟΚ . Το πρόγραμμα θα κάνει την σύνδεση και την
αποστολή των δεδομένων στο Taxis αντικαθιστώντας το προηγούμενο αρχείο

Επισημάνσεις

1η επισήμανση : Αν κάποιος χρήστης είχε αποστείλει τα προηγούμενα αρχεία ΜΥΦ με διαφορετικό
τρόπο, δηλαδή π.χ. Ιανουάριος-Φεβρουάριο-Μάρτιο ανά μήνα και τον Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο σαν
τρίμηνο τότε θα πρέπει και το νέο αρχείο να το αποστείλει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δηλαδή τον
Ιανουάριο-Φεβρουάριο-Μάρτιο ανά μήνα και τον Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο σαν τρίμηνο. Το ίδιο ισχύει και
για τους υπόλοιπους μήνες.

2η επισήμανση : Αν κάποια επιχείρηση/επιτηδευματίας έχει και υποκαταστήματα και το αρχείο ΜΥΦ
είχε αποσταλλεί ως ξεχωριστό για το κεντρικό και ως ξεχωριστό για το κάθε υποκατάστημα και όχι
σαν ένα ενιαίο αρχείο για το κεντρικό και τα υποκατάστηματα μαζί, σημειώστε ότι το Taxis δεν
υποστηρίζει την άντληση δεδομένων ξεχωριστά για κάθε μία από αυτές τις εγκαταστάσεις
Για να μπορέσει ο κάθε χρήστης να χρησιμοποιήσει την συγκεκριμένη δυνατότητα του προγράμματος
θα πρέπει οι προηγούμενες αποστολές αρχείων ΜΥΦ να έχουν γίνει για όλες τις εγκαταστάσεις μαζί.

