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Entersoft ERP 

Αξιόγραφα 

Υποστηρίχτηκε η περίπτωση επιστροφής και ταυτόχρονης ακύρωσης πληρωτέου αξιογράφου από προμηθευτή με καταχώρηση 

παραστατικού ΕΦΠ - Επιστροφή αξιογράφων του αξιογράφου σε από προμηθευτή . Έτσι δεν απαιτείται πλέον και η 

καταχώρηση του αξιογράφου σε παραστατικό ΑΚΠ - Ακύρωση πληρωτέων αξιογράφων για να ενημερωθεί σωστά η 

κατάστασή του.  

Για να εφαρμοστεί αυτή η διόρθωση χρειάζεται να εισάγετε και να ενημερώσετε από τους φακέλους της προϊοντικής 

παραμετροποίησης το σχέδιο ιδιοτήτων 2-ΑΞ-ΕΦ. 

Δημιουργία αρχείου πληρωμών σε τράπεζα 

Στην διαδικασία Δημιουργίας αρχείου πληρωμών προς τράπεζα (μενού: Λογιστήριο/ Ταμεία και τραπεζικοί Λογ/μοί) στην 

εξαγωγή αρχείου για την τράπεζα Alphabank, υποστηρίχτηκε και η μορφή 

αρχείου xml για την υπηρεσία Alpha Web Banking.  

Για την δημιουργία του αρχείου επιλέξτε  

 Τύπος αρχείου xml ISO-20022 
 Τύπος αρχείου Alpha bank  Αρχείο Alpha Web Banking 

 

Δήλωση ΦΠΑ Κύπρου 

Πλέον στην Δήλωση ΦΠΑ μπορούν να απεικονιστούν ως υπηρεσίες, τα είδη 

αποθήκης που έχουν χρησιμοποιηθεί αντί υπηρεσιών για να καλύψουν περιπτώσεις άυλων αποθεμάτων που η νομοθεσία επιτρέπει 

να παρακολουθούνται ως υπηρεσίες. 

Για να εμφανιστούν σωστά οι παραπάνω κινήσεις, απαιτείται να επιλέξετε στα παραπάνω είδη κατάλληλη Λογιστική Κατηγορία 

στην οποία το πεδίο «Ομαδοποίηση Δηλώσεων» έχει την τιμή «Υπηρεσίες Δαπάνες». 

 

Επίσημη καρτέλα εναπόθεσης 

Ενσωματώθηκε στο μενού Αποθήκες & Αποθέματα/Τελωνειακές διαδικασίες  η Επίσημη καρτέλα εναποθέσεων.  

Η καρτέλα αυτή διαφοροποιείται από τις γνωστές καρτέλες\ισοζύγια ειδών αποθήκης, σε σχέση με την περίοδο της  «Απογραφή 

έναρξης» μια και ως ημερομηνία απογραφής έναρξης θεωρείται η Ημερομηνία Τελευταίου Ελέγχου από τις τελωνειακές αρχές. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε εναπόθεση μπορεί να έχει διαφορετική τελ. Ημερομηνία ελέγχου άρα διαφορετική έναρξη γίνεται 

αντιληπτό ότι για το σύνολο των εναποθέσεων δεν υπάρχει κοινή ημερομηνία αρχής. Κατά συνέπεια και η περίοδος των κανονικών 

κινήσεων μπορεί να ξεπερνά το φορολογικό έτος και να διαφοροποιείται από εναπόθεση σε εναπόθεση.  

Για την δήλωση της ιδιότυπης αυτής απογραφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί το νέο τύπο παραστατικό ΕΤΑ -  Κατάσταση 

τελωνειακού ελέγχου παρτίδων, το οποίο μπορείτε να εισάγετε από τον φάκελο της προϊοντικής παραμετροποίησης.  

 

Ενώ για να ληφθούν υπόψη οι απογραφικές κινήσεις εναποθέσεων που καταχωρήθηκαν κατά τις διαδικασίες αρχικοποίησης της 

εγκατάστασης, θα πρέπει να εισαχθεί στον τύπο του απογραφικού παραστατικού ο χαρακτηρισμός DEPOSITION_INVENTORY. 

Η αναφορά, εμφανίζει ανά τελωνειακό καθεστώς, και αποθηκευτικό χώρο της κινήσεις εναποθέσεων.  
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 Απογραφή. Είναι οι κινήσεις που έχουν δηλωθεί σε παραστατικό που έχει χαρακτηριστεί ως Deposition_Inventory 

 Εκ Μεταφοράς. Βάσει του κριτηρίου Περίοδος, ως εκ μεταφοράς αθροίζονται οι κινήσεις εναποθέσεων από την ημερομηνία 

της απογραφής έως την Ημερομηνία Από. 

 Κανονικές. Εμφανίζονται αναλυτικά οι  κινήσεις της επιλεγμένης περιόδου   

 

 

 

 

 Επισημαίνεται ότι οι κινήσεις εξαγωγών (ΤΔΑ, ΔΑΠ) που έχουν συνδεθεί με Δελτίο παράδοσης εφοδίων (ΔΠΔ) μέσω της 
διαδικασίας σύνδεσης παραστατικών. Ενώ εξαγωγικά παραστατικά που δεν έχουν συνδεθεί με δελτίο εφοδίων 
εξαιρούνται. 

 Τόσο η αναφορά όσο και η συνδεδεμένη εκτύπωση παρουσιάζει το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται και για τους 
δύο τύπους τελωνειακού καθεστώτος.  

  


