Tax Agent

1

Περιεχόμενα
Γενική Περιγραφή ..................................................................................................................... 3
Αρχική παραμετροποίηση ......................................................................................................... 4
Εγκατάσταση & παραμετροποίηση Tax Agent ..................................................................... 4
Παραμετροποίηση Tax Agent στο E.R.P. ............................................................................... 4
Αλλαγή στοιχείων εταιρίας ................................................................................................... 5
Παραμετροποίηση παραστατικών E.R.P. .................................................................................. 6
Σήμανση ................................................................................................................................ 6
Πολλαπλά αντίγραφα............................................................................................................ 6
Επανεκτυπώσεις .................................................................................................................... 6
Προτυπωμένα στοιχεία εταιρίας .......................................................................................... 6
Setup E.R.P. για ηλεκτρονική διαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε. ........................................... 7
Ειδικές περιπτώσεις .............................................................................................................. 8
Περιοδικές εργασίες ημέρας (“Ζ” και ηλεκτρονική διαβίβαση στοιχείων). ....................... 10

2

Γενική Περιγραφή
Ο μηχανισμός σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ) «Tax Agent» συνδέεται με τις εφαρμογές Atlantis και
Atlantis Entry ως μηχανισμός τύπου Β.
Όλη η παραμετροποίηση και η καθημερινή χρήση του μηχανισμού γίνεται εντός του ERP.
Η αρχική εγκατάσταση και διάφορες λειτουργίες που αφορούν θέματα παραμετροποίησης,
βλάβες ρυθμίσεις όπως ημερομηνίες, ώρες κλπ. περιγράφονται αναλυτικά στις οδηγίες
εγκατάστασης και χρήσης που συνοδεύουν τον μηχανισμό.
Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή παραμετροποίησης και χρήσης.
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Αρχική παραμετροποίηση
Εγκατάσταση & παραμετροποίηση Tax Agent
Η εκκίνηση λειτουργίας του μηχανισμού Tax Agent και η σύνδεσή του στο δίκτυο της
επιχείρησης (σειριακά ή Ethernet) γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και το
ειδικό πρόγραμμα setup που συνοδεύουν τον μηχανισμό.

Παραμετροποίηση Tax Agent στο E.R.P.
Η εγκατάσταση των απαραίτητων αρχείων τύπου .dll του Tax Agent πραγματοποιείται με
την εγκατάσταση της έκδοσης του E.R.P.
Κατά την αρχική παραμετροποίηση ενός μηχανισμού ορίζονται όλες οι απαραίτητες
παράμετροι για την εγκατάσταση και λειτουργία του.
Σε κάθε εγκατάσταση μπορούν να οριστούν περισσότεροι του ενός (1) μηχανισμοί. Η
επιλογή του μηχανισμού που θα χρησιμοποιηθεί κάθε φορά ορίζεται με ειδική συνάρτηση
στο σχεδιασμό της φόρμας εκτύπωσης του παραστατικού.
Οι μηχανισμοί σήμανσης της εγκατάστασης ορίζονται
μέσω των γενικών πινάκων της εφαρμογής.

Οι παράμετροι που ορίζονται για κάθε μηχανισμό εμφανίζονται στη διπλανή εικόνα και
αναλύονται παρακάτω:

Κάθε μηχανισμός
χαρακτηρίζεται με έναν κωδικό
και μία περιγραφή.
Ο κάθε μηχανισμός έχει έναν
μοναδικό Σειριακό αριθμό που
αναγράφεται πάνω στην ίδια
την συσκευή και πρέπει να
καταχωρηθεί στην αντίστοιχη
θέση ορισμού των στοιχείων
του μηχανισμού.
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Στη συνέχεια ορίζεται ο τρόπος σύνδεσης του μηχανισμού. Αυτός μπορεί να είναι είτε
σειριακός, όπου ορίζεται η Πόρτα USB του υπολογιστή στην οποία συνδέεται ο μηχανισμός,
είτε η διεύθυνση (IP Address) με την οποία αναγνωρίζεται στο δίκτυο της εγκατάστασης.
Τα αρχεία (a.txt, b.txt και e.txt) που προκύπτουν από κάθε σήμανση αποθηκεύονται με
δομή «\Σειριακός αριθμός μηχανισμού\Αύξων αριθμός Ζ \ ...», κάτω από την διαδρομή
φακέλων η οποία έχει οριστεί στο πεδίο «Φάκελος καταχώρησης αρχείων Σήμανσης».
Παράλληλα, δίδεται και η δυνατότητα αυτόματης τήρησης αντιγράφων ασφαλείας, με την
ίδια δομή που αναφέρεται παραπάνω, κάτω από την διαδρομή φακέλων η οποία έχει
οριστεί στο πεδίο «Φάκελος καταχώρησης αρχείων Αντιγράφων».
Σημαντικό: οι διαδρομές φακέλων καταχώρησης αρχείων σήμανσης και αντιγράφων πρέπει
τελειώνουν πάντα με το χαρακτήρα «\» (backslash).
!!! ΠΡΟΣΟΧΗ !!!: Σε περίπτωση χρήσης του μηχανισμού από περισσότερους του ενός
χρήστες, οι φάκελοι προορισμού των αρχείων σήμανσης καθώς και των αντιγράφων
ασφαλείας θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι σε όλους τους χρήστες.
Επίσης, για κάθε μηχανισμό ορίζονται και τα στοιχεία (URL και κλειδί AES) αποστολής
δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε. Στις επόμενες σελίδες υπάρχει αναλυτική περιγραφή
παραμετροποίησης του ERP και της αντίστοιχης αποστολής αρχείων στην Α.Α.Δ.Ε.

Αλλαγή στοιχείων εταιρίας
Σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει αλλαγή των στοιχείων της εταιρίας, επιλέγουμε το
πλήκτρο «info» στην
οθόνη
παραμετροποίησης.
Εμφανίζεται μία σειρά
από πληροφορίες που
αφορούν τα μέχρι εκείνη
την στιγμή στοιχεία
χρήσης του
συγκεκριμένου
μηχανισμού.
Στην ίδια οθόνη, μέσω του
πλήκτρου «Αλλαγή»,
δίδεται η δυνατότητα
τροποποίησης των
αναλυτικών στοιχείων ταυτότητας της επιχείρησης.
!!! Προσοχή !!! Η ΕΑΦΔΣΣ έχει δυνατότητα καταχώρησης στην Φορολογική Μνήμη μέχρι
δέκα (10) αλλαγές τίτλου / επωνυμίας κατόχου. Σε περίπτωση που αυτές συμπληρωθούν
δεν είναι δυνατή η εισαγωγή νέου τίτλου παρά μόνο με αντικατάσταση της Φορολογικής
Μνήμης , με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του νόμου.
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Παραμετροποίηση παραστατικών E.R.P.
Σήμανση
Τα παραστατικά του E.R.P. που λαμβάνουν σήμανση, σηματοδοτούνται με τη προσθήκη
ειδικού πεδίου στο σχεδιασμό της
φόρμας εκτύπωση τους. Το πεδίο
αυτό θα πρέπει να προστεθεί στην
φόρμα εκτύπωσης, στο σημείο που θα εκτυπωθεί η ψηφιακή υπογραφή.
Στο πεδίο αυτό πρέπει να γίνει χρήση της συνάρτηση «TAXAGENTSIG(x)» του ERP. Η
παράμετρος «x» της συνάρτησης είναι ο κωδικός στο ERP του φορολογικού εκτυπωτή
ΕΑΦΔΣΣ (Tax Agent) ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση του συγκεκριμένου
παραστατικού. Το μήκος του πεδίου στη φόρμα πρέπει να είναι τουλάχιστον 77 χαρακτήρες
ώστε να εμφανίζεται πλήρως η ψηφιακή υπογραφή.
!!! Προσοχή !!! στο σχεδιαστικό τμήμα των φορμών εκτύπωσης (draft και γραφικές) στη
γραμμή στην οποία θα προστεθεί η ψηφιακή υπογραφή, ΔΕΝ θα πρέπει να υπάρχουν άλλα
πεδία.

Πολλαπλά αντίγραφα
Σε εγκαταστάσεις που είναι στημένες με διακριτά στο ERP (όχι προτυπωμένα) πολλαπλά
αντίγραφα παραστατικών (π.χ. Πελάτης, Αποθήκη, Λογιστήριο,…), η εφαρμογή παράγει για
το κάθε αντίγραφο διαφορετική συμβολοσειρά σήμανσης, χωρίς να απαιτείται καμία
περεταίρω παραμετροποίηση.

Επανεκτυπώσεις
Επανεκτύπωση παραστατικών που έχουν ήδη πάρει σήμανση, γίνεται με χρήση της
σήμανσης που είχαν πάρει κατά την αρχική τους έκδοση. Σε περίπτωση δε πολλαπλών
αρχικών αντιγράφων, το καθένα θα εκτυπωθεί με την αρχική του σήμανση, έστω και αν
ζητηθεί επιλεκτική επανεκτύπωση συγκεκριμένων από αυτά.

Προτυπωμένα στοιχεία εταιρίας
Σε εγκαταστάσεις όπου τα στοιχεία εταιρίας είναι προτυπωμένα, αυτά μπορούν να
οριστούν στη φόρμα με ειδική συνάρτηση «noprint()», έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στο
αρχείο a.txt που θα πάρει σήμανση αλλά να μην εκτυπωθούν κατά την εκτύπωση του
παραστατικού σε φυσικό εκτυπωτή.
Σημ. Σήμανση δίδεται μόνο κατά την αρχική εκτύπωση των παραστατικών. Εάν για
οποιοδήποτε λόγο κατά την επανεκτύπωση ενός παραστατικού δεν βρεθεί η σήμανση του,
αυτό θα εκτυπωθεί χωρίς σήμανση.
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Setup E.R.P. για ηλεκτρονική διαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε.
Η διαδικασία είναι η ακόλουθη :
1. Εγκατάσταση της έκδοσης της εφαρμογής, με την οποία εκτός των άλλων:
- Περιέχει το πίνακα κωδικοποίησης παραστατικών (ΓΓΠΣ), προσυμπληρωμένο με τις
απαραίτητες εγγραφές
- Περιλαμβάνει το πεδίο «Κατηγορία ΓΓΠΣ» στον πίνακα συντελεστών ΦΠΑ
Οι κατηγορίες ΦΠΑ αντιστοιχίζονται ως εξής:
Κατηγορία Α: 6% (4%)
Κατηγορία Β: 13% (9%)
Κατηγορία Γ: 24% (17%)
Κατηγορία Δ: 36%
Κατηγορία Ε: Απαλλάσσεται

-

Περιλαμβάνει το πίνακα με τις διατάξεις απαλλαγής από ΦΠΑ, προσυμπληρωμένο
με τις απαραίτητες εγγραφές.

2. Αντιστοίχιση τύπων συναλλαγών πωλήσεων με κωδικούς ΓΓΠΣ. Η εφαρμογή, με βάση τη
φύση των τύπων συναλλαγών μπορεί να προτείνει τον κατάλληλο κωδικό ΓΓΠΣ. Η
πρόταση αυτή θα πρέπει να ελεγχθεί προσεκτικά από τον υπεύθυνο λογιστηρίου διότι
ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με το στήσιμο της κάθε επιχείρησης. Η
αντιστοίχιση γίνεται μέσα από τα στοιχεία του κάθε τύπου συναλλαγής. Η μαζική
αντιστοίχιση γίνεται από τους τύπους συναλλαγών πελατών με χρήση του πλήκτρου
«Αντιστοίχιση με κωδικούς ΓΓΠΣ».

7

Σε περίπτωση που θέλουμε να διαφοροποιήσουμε την συμπεριφορά κάποιας σειράς
έκδοσης παραστατικών από εκείνη του αντίστοιχου τύπου συναλλαγής, αυτό
επιτυγχάνεται μέσω των στοιχείων
ΓΓΠΣ των σειρών.
Οι επιλογές που παρέχονται είναι:
i. Υπερισχύει ο κωδικός ΓΓΠΣ της συναλλαγής
ii. Υπερισχύει ο κωδικός ΓΓΠΣ της σειράς
iii. Απενεργοποίηση

Ειδικές περιπτώσεις
1. Μόνο σε επιχειρήσεις που έχουν την ανάγκη έκδοσης παραστατικών με παρακράτηση
φόρου, θα πρέπει να οριστούν οι επιβαρύνσεις που χαρακτηρίζονται ως παρακράτηση
φόρου, μέσω της αντίστοιχης
οθόνης επιβαρύνσεων.

2. Μόνο σε επιχειρήσεις που έχουν την ανάγκη έκδοσης παραστατικών σε νομίσματα
διαφορετικά του Ευρώ, θα πρέπει στον πίνακα νομισμάτων να συμπληρωθούν
αντιστοίχως οι τριψήφιοι κωδικοί τους (ISO).
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3. Μόνο σε επιχειρήσεις με δραστηριότητα «Πρατηρίου υγρών καυσίμων» , για την
κάλυψη των απαιτήσεων της ΠΟΛ.1167/2018, επιπροσθέτως θα πρέπει να
ακολουθηθούν τα εξής βήματα :
-

Στον πίνακα των Γενικών παραμέτρων της εφαρμογής (Οργάνωση – Πίνακες –
Γενικοί – Γενικές παράμετροι) θα
πρέπει να προστεθεί η
παράμετρος : 229 – SHOWFUEL

-

Στα σταθερά στοιχεία
των ειδών αποθήκης
θα πρέπει να οριστεί
ο τύπος καυσίμου :

Σημ. Όλα τα παραστατικά που θα αποσταλούν στη ΓΓΠΣ θα πρέπει να σημαίνονται. Δηλαδή
ακόμα και τα παραστατικά τύπου «Τιμολόγιο» θα σημαίνονται, αφού o A/A σήμανσης
ημέρας συμμετέχει στην ονοματολογία του αρχείου που θα αποσταλεί στη ΓΓΠΣ.
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Περιοδικές εργασίες ημέρας (“Ζ” και ηλεκτρονική διαβίβαση
στοιχείων).
Οι περιοδικές εργασίες ημέρας, εκκινούν
από τα αντίστοιχα πλήκτρα που βρίσκονται
στην φόρμα στοιχείων του κάθε
μηχανισμού.
Η εφαρμογή μέσω της ενότητας
«Δικαιώματα πρόσβασης», εξασφαλίζει τη
πρόσβαση στην οθόνη «ΕΑΦΔΣΣ
εκτυπωτές» μόνο στους
εξουσιοδοτημένους χρήστες

Επίσης γρήγορη πρόσβαση στις περιοδικές
εργασίες των εκτυπωτών ΕΑΦΔΣΣ παρέχεται
στους χρήστες που μέσω του πλήκτρου
«Σύστημα» στη μπάρα γρήγορης πρόσβαση της
εφαρμογής.

Μέσω της επιλογής «Μηχανισμοί Tax Agent» εμφανίζεται η οθόνη «Εργασίες Tax Agent»
όπου υπάρχουν συγκεντρωμένες οι περιοδικές
εργασίες που εκτελούνται για κάθε μηχανισμό
σήμανσης της εγκατάστασης.
Η εφαρμογή μέσω της ενότητας «Δικαιώματα
πρόσβασης», εξασφαλίζει τη πρόσβαση στην οθόνη
«Εργασίες Tax Agent» μόνο στους
εξουσιοδοτημένους χρήστες.
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