Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή του αρχείου
Βεβαιώσεων από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Η έκδοση 5.91.23 του WinEra ERP περιέχει όλες τις απαραίτητες προσαρμογές για την
κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν από την ΠΟΛ. 1051/19.2.2015

1. Live Update
Για να ενημερώσετε την εφαρμογή με τις νέες προσαρμογές πρέπει, πριν την είσοδό σας
στην εφαρμογή, να πατήσετε το πλήκτρο «Live Update»., ώστε να παραλάβετε το
τελευταίο update 5.91.23.

Τρόπος Εργασίας
2. Αντιστοίχηση Παλαιών με Νέους Κωδικούς
Στην επιλογή «Διαχείριση Προμηθευτών» (Κύριες Εργασίες\Διαχείριση Προμηθευτών)
εφόσον το έτος εργασίας που εργάζεστε, δηλ. το έτος εργασίας στο Ctrl+ F6, είναι
μεταγενέστερο του 2013, τότε στην καρτέλα «Διάφορα», εμφανίζεται το νέο πεδίο
«Κωδικός Αμοιβών Επιχειρηματική Δραστηριότητα». Σε αυτό το πεδίο μπορεί να
επιλεχθεί ένας από τους δώδεκα κωδικούς που περιγράφονται στην ΠΟΛ. 1051/19.2.2015

Όταν το έτος εργασίας είναι μικρότερο ή ίσο του 2013, τότε στην καρτέλα «Διάφορα»
εμφανίζονται τα πεδία «Κωδ. Αμοιβών Ελ. Επαγγελμάτων» και «Κωδ. Αμοιβών
Επιχειρήσεων».

Με την εγκατάσταση του update 5.91.23 η εφαρμογή θα ενημερώσει αυτόματα το πεδίο
«Κωδικός Αμοιβών Επιχειρηματική Δραστηριότητα» ως εξής:
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Επίσης, ενημερώνονται αυτόματα και οι ήδη καταχωρημένες κινήσεις για αυτούς τους
προμηθευτές.

3. Εκτύπωση Βεβαίωσης Αποδοχών από Επιχ. Δραστηριότητα.
Η εκτύπωση της Βεβαίωσης Αποδοχών από Επιχ. Δραστηριότητα γίνεται από την επιλογή
«Πωλήσεις- Αγορές/Εκτυπώσεις Προμηθευτών/Εκτυπώσεις Ε20-Ε21/Βεβαίωση
Αμοιβών από Επιχ .Δραστηριότητα»
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4. Αμοιβές χωρίς Κωδικό Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
Στην περίπτωση που στην εκτύπωση εμφανίζονται κινήσεις που δεν έχουν κωδικό αμοιβής,
για να τις βρείτε και να τις διορθώσετε πηγαίνετε στην επιλογή «ΠωλήσειςΑγορές/Εκτυπώσεις Προμηθευτών/Εκτυπώσεις Ε20-Ε21/Κινήσεις Αμοιβών από
Ελ.Επαγγ/Εμπ.Επιχ.» και πατήστε το κουμπί «Αμοιβές χωρίς κωδ. Επχ.Δραστ».
Στο παράθυρο που εμφανίζεται μπορείτε να δείτε τις εγγραφές που δεν έχουν κωδικό
αμοιβής. Κάνοντας διπλό κλικ στην συγκεκριμένη κίνηση μπορείτε να την δείτε αναλυτικά
και να προσθέσετε τον κωδικό αμοιβής επιχ. δραστηριότητας.
Το ίδιο παράθυρο εμφανίζεται και στην περίπτωση που υπάρχουν εγγραφές χωρίς κωδικό
αμοιβής τη στιγμή που πάτε να υποβάλλεται την Βεβαίωση Αποδοχών από Επιχειρηματική
Δραστηριότητα και υπάρχουν κινήσεις χωρίς κωδικό αμοιβής.
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