Τροποποιήσεις για ενσωμάτωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στην
εφαρμογή ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.
Οι τροποποιήσεις που έγιναν στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP ισχύουν μόνο για τις εγκαταστάσεις εσωτερικού
και μόνο για τις χρήσεις που ξεκινούν από 1/1/2013 και μετά.
Οι τροποποιήσεις αυτές είναι :
1) Κατά την είσοδο στο πρόγραμμα εμφανίζεται ενημερωτική οθόνη που δηλώνει ότι το
πρόγραμμα είναι σύννομο με όλες τις διατάξεις του ΚΦΑΣ.

2) Δίδεται η δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητας του ΑΦΜ κάθε συναλλασσόμενου κατά την
καταχώρηση συναλλαγών αγορών και πωλήσεων. Μόλις γίνει η επιλογή του συναλλασσόμενου,
δίπλα στα στοιχεία του εμφανίζεται εικονίδιο για τον έλεγχο εγκυρότητας του ΑΦΜ μέσω της
ΓΓΠΣ.

Τα πιθανά αποτελέσματα που επιστρέφουν από τον έλεγχο είναι :
a. Ενεργό ΑΦΜ
b. Το ΑΦΜ έχει διακοπεί στης …
c. Ανενεργό ΑΦΜ !!!
d. Αδύνατη η ανάκτηση στοιχείων
e. Δεν έχει καθοριστεί ΑΦΜ
f.

Αδύνατη η πρόσβαση στο Internet

Η δυνατότητα μαζικού ελέγχου των ΑΦΜ συναλλασσόμενων δίδεται μέσα από την εργασία
«Έλεγχος ΑΦΜ», η οποία βρίσκεται στις Γενικές εργασίες της Οργάνωσης της εφαρμογής.
3) Κατά την καταχώρηση συναλλαγών πώλησης που απαλλάσσονται από ΦΠΑ θα πρέπει
υποχρεωτικά να αναφέρεται η διάταξη απαλλαγής.

Το πεδίο στο οποίο συμπληρώνεται η διάταξη προστέθηκε και στα διαθέσιμα πεδία των
φορμών εκτύπωσης παραστατικών.

Οι διατάξεις συμπληρώνονται σε ειδικό πίνακα που προστέθηκε στους πίνακες των
Πωλήσεων. Στις νέες εγκαταστάσεις ο πίνακας αυτός έρχεται προ-συμπληρωμένος.
4) Επανασχεδιασμός του «Βιβλίου Αποθήκης» ώστε να λειτουργεί ως υπο-λογαριασμός

του 94, καλύπτοντας έτσι την σχετική υποχρέωση που προκύπτει από τις νέες διατάξεις
του ΚΦΑΣ, για τις εταιρίες που από την 01/01/2013 δεν έχουν πλέον υποχρέωση
τήρησης της Αναλυτικής Λογιστικής.

Μέσω ειδικής παραμέτρου αποθήκης ορίζεται η δομή των κωδικών ειδών που θα εμφανίζονται
στο βιβλίο αποθήκης.
5) Με νέα ειδική παράμετρο λογιστικής δίδεται η δυνατότητα συγκεντρωτικής ενημέρωσης της
γενικής λογιστικής ανά τύπο συναλλαγής.

Παράλληλα, στην κατάσταση ελέγχου πωλήσεων δίδεται επιλογής των παραστατικών είτε κατά
σειρά είτε κατά τύπο συναλλαγής, για την διευκόλυνση του ελέγχου συμφωνίας της εμπορικής
διαχείρισης και της γενικής λογιστικής.
6) Καταργήθηκαν οι έννοιες θεωρημένης αποθήκης, ημερομηνιών φραγής, προσωρινών και
οριστικών άρθρων λογιστικής, θεωρημένων καταστάσεων και η διαδικασία οριστικοποίησης
των άρθρων.
Πλέον κάθε άρθρο που καταχωρείται ή δημιουργείται αυτόματα από συναλλαγές, εμφανίζεται
άμεσα σε όλες τις εκτυπώσεις και τις προβολές χωρίς καμία επί πλέον προϋπόθεση ή διάλογο.
7) Στα Ημερολόγια λογιστικής δεν εμφανίζεται πλέον ο Α/Α άρθρων.
8) Για τα λογιστήρια που χρησιμοποιούσαν τον Α/Α του ημερολογίου για αρχειοθέτηση και για
ασφάλεια μη τροποποίησης άρθρων, δίδεται νέα - προαιρετική - εργασία αρίθμησης των
άρθρων. Με την εργασία αυτή τα άρθρα μπορούν να αριθμηθούν με μία ενιαία αύξουσα
αρίθμηση κατά χρήση.

9) Στις ειδικές παραμέτρους λογιστικής προστέθηκαν παράμετροι που καθορίζουν τη
συμπεριφορά τροποποίησης λογιστικών άρθρων και συναλλαγών.

Αναλυτικότερα, εδώ ορίζεται η δυνατότητα μεταβολής ή διαγραφής :
- Άρθρων λογιστικής που έχουν προέλθει από ενημέρωση
- Συναλλαγών που έχουν ενημερώσει την λογιστική
- Αριθμημένων άρθρων λογιστικής

10) Στα στοιχεία της εταιρίας προστέθηκε πεδίο όπου καθορίζεται η διαδρομή αποθήκευσης των
καταστάσεων του «Ηλεκτρονικού Φακέλου Ελέγχου (ΗΦΕ)».

Εφόσον συμπληρωθεί το πεδίο τότε, μετά το πέρας του διαλόγου, εμφανίζεται η επιπλέον
επιλογή εκτύπωση σε «Ηλεκτρονικό Φάκελο Ελέγχου», στις παρακάτω εκτυπώσεις:
-

Ισοζύγια λογιστικής
Ημερολόγια λογιστικής
Καταστάσεις Απογραφής
Βιβλίο Αποθήκης
Μητρώο παγίων

