ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ

Από το Academia Financials Έσοδα-Έξοδα έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε το κύκλωμα του
ειδικού καθεστώτος καταβολής ΦΠΑ κατά το χρόνο είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 39β του κώδικα ΦΠΑ.
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε είναι η εξής:

1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Η ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Για την παρακολούθηση του κυκλώματος θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
1. Στην επιλογή «Παράμετροι\Κύριες εργασίες\Διαχείριση εταιρίας\Διαχείριση εταιριών»
προστέθηκαν τα πεδία «Ενταγμένη αρθρ.39β Κώδικα ΦΠΑ» καθώς και «Ημ/νία Ένταξης».

Σε περίπτωση που επιλεγεί η τιμή «ΝΑΙ», όλες οι εγγραφές που πραγματοποιούνται στην καταχώριση
κινήσεων από την ημερομηνία ένταξης και έπειτα, είτε αφορούν λογαριασμούς εσόδων είτε λογαριασμούς
εξόδων, θεωρούνται συναλλαγές που εμπίπτουν στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 39β.

2. Στην επιλογή «Έσοδα-Έξοδα\Κύριες εργασίες\Διαχείριση λογαριασμών» προστέθηκε το πεδίο
«Εξαιρείται αρθρ.39β Κώδ. ΦΠΑ». Στην περίπτωση που η εταιρία είναι μεν ενταγμένη στο ειδικό
καθεστώς αλλά πραγματοποιεί και συναλλαγές που δεν εντάσσονται, όπως για παράδειγμα είναι εκείνες
οι οποίες, πραγματοποιούνται εκτός των συνόρων ή λιανικές συναλλαγές θα πρέπει στο συγκεκριμένο
πεδίο να επιλεγεί η τιμή «ΝΑΙ».

Επιπρόσθετα έχουν προστεθεί στο πεδίο «Εισπράξεων/Πληρωμών» 2 νεες τιμές:
«ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ-ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ» και «ΠΛΗΡΩΜΩΝ-ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ».

Οι λογαριασμοί εισπράξεων-πληρωμών στους οποίους εχει δηλώθει η συγκεκριμένη τιμή, λειτουργούν ως
αντιστοιχιζόμενοι με τα παραστατικά εσόδων-εξόδων.
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3. Στην οθόνη της καταχώρησης, έχει προστεθεί το πεδίο «Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ», το οποίο έχει
προεπιλεγμένη την τιμή «ΝΑΙ», εφόσον καταχωρείται παραστατικό το οποίο εμπίπτει στο ειδικό καθεστώς
του άρθρου 39β κωδ. ΦΠΑ.

Κατά την διαδικασία της καταχώρησης παραστατικου εφόσον καταχωρηθεί παράλληλα είσπραξη ή πληρωμή
θεωρείται πως η συγκεκριμενη είσπραξη\πληρωμή συνδέεται με το συγκεκριμενο παραστατικό.
Σε περίπτωση που η είσπραξη \πληρωμή λαμβάνει χώρα μεταγενέστερα με άλλο παραστατικό, θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί καταχώρηση κίνησης με λογαριασμό ο οποίος στην επιλογή «Έσοδα-Έξοδα\Κύριες
Εργασίες\Διαχείριση

Λογαριασμών»

έχει

στο

πεδίο

«Εισπράξεων/Πληρωμών»

την

τιμή

«ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ-ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ» «ΠΛΗΡΩΜΩΝ-ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ» όπως αναφέρθηκε
νωρίτερα.
Σε αυτή την περίπτωση μόλις συμπληρωθεί με τις νέες τιμές, ο τρόπος είσπραξης\πληρωμής καθώς και αξία
εμφανίζεται ενας πίνακας με όλα τα παραστατικά που υπάρχουν καταχωρημένα στον συγκεκριμένο
συναλασσόμενο. Στην συνέχεια θα πρέπει να τσεκαριστεί το παραστατικό εκείνο το οποίο συνδεεται με την
συγκεκριμενη είσπραξη\πληρωμή.
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Σε κάθε επόμενη καταχώρηση είσπραξης \πληρωμής στον ίδιο συναλλασσόμενο, στον πίνακα με την
καταχώριση αντιστοίχισης θα εμφανίζεται πλέον σε κάθε παραστατικό στη στήλη Πληρωθέν Ποσό, το
σύνολο των προηγούμενων εισπράξεων/πληρωμών καθώς και το υπόλοιπο που απομένει.

2η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Η ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΛΗΠΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ
ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ.
Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς αλλά συναλλάσσεται με επιχειρήσεις
ο οποίες είναι ενταγμένες, θα πρέπει να παρακολουθεί «αρχείο πληρωμών».
Για το σκοπό αυτό το μόνο βήμα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι το εξής:
Στην επιλογή «Προμηθευτές\Κύριες Εργασίες\Διαχείριση Προμηθευτών», έχει προστεθεί το πεδίο
«Ενταγμένος αρθρ.39β Κώδ. ΦΠΑ». Σε περίπτωση που επιλεγεί η τιμή «ΝΑΙ», στην καταχώριση
κινήσεων όταν επιλέξω τον συγκεκριμένο κωδικό προμηθευτή, ενεργοποιείται η επιλογή «Ειδικό Καθεστώς
ΦΠΑ» και αρχίζει να λειτουργεί το κύκλωμα όπως περιεγράφηκε ανωτέρω για τις επιχειρήσεις που είναι
ενταγμένες στο ειδικό καθεστώς.
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Σε περίπτωση που θέλετε να εντάξετε στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, κινήσεις οι οποίες έχουν ήδη
πραγματοποιηθεί ή να μεταβάλλετε κινήσεις οι οποίες θα καταχωρηθούν στο μέλλον μπορείτε να πάτε στην
επιλογή «Έσοδα-Έξοδα\Βοηθητικές Εργασίες\Μαζική Αλλαγή Κινήσεων Ειδικού Καθ. ΦΠΑ».
Συμπληρώνετε το ημερολογιακό διάστημα που επιθυμείτε και καταχωρείτε με την τιμή «Ναι» ή «Όχι» το
πεδίο «Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ». Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε περισσότερα κριτήρια.
Στη συνέχεια ελέγχετε ή παρεμβαίνετε στις διαθέσιμες στήλες και κατόπιν πατάτε την ένδειξη
«Ενημέρωση» για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Τέλος,

έχει

προστεθεί

στην

επιλογή

«Έσοδα-Έξοδα\Εκτυπώσεις\Οικονομικές»

η

εκτύπωση

«Εισπράξεις/Πληρωμές αρθ.39β κωδ.ΦΠΑ» στην οποία εμφανίζονται για το επιλεγμένο χρονικό
διάστημα τα παραστατικά είσπραξης/πληρωμής ανά πελάτη/προμηθευτή, το αντιστοιχιζόμενο παραστατικό
καθώς επίσης και το ποσό που απομένει.
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