
Οδηγίες για ηην Σήμανζη παραζηαηικών μέζω SFP - ΠΟΛ 1221 

(31/12/2012) 

 

Σην παξφλ θείκελν πεξηγξάθεηαη ε παξακεηξνπνίεζε πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζηελ 

εθαξκνγή Business Erp & Solution II Erp θαζψο θαη Οξίδνληεο WIN ψζηε ε εθηχπσζε ησλ 

παξαζηαηηθψλ κε ηε ρξήζε Singular Fiscal Processor (SFP) λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ ΠΟΛ 

1221(31/12/2012)  

 

1.1 Παραζηαηηθά 

1.1.1 Σήμανζη παραζηαηικών μέζω SFP - ΠΟΛ 1221( 31/12/2012) 

Μέζσ θαηάιιειεο παξακεηξνπνίεζεο ε εθαξκνγή κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο 

θνξνινγηθνχο κεραληζκνχο (Δ.Α.Φ.Γ.Σ.Σ.) ηχπνπ Β, πνπ ην ζχζηεκα Singular Fiscal 

Processor (SFP) ππνζηεξίδεη, πξνθεηκέλνπ ηα παξαζηαηηθά λα ιάβνπλ ηε θνξνινγηθή 

ζήκαλζε πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ εθηχπσζή ηνπο. Τν ζχζηεκα SFP αλαιακβάλεη ζηε 

ζπλέρεηα ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ησλ δεδνκέλσλ ησλ παξαζηαηηθψλ ζηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ (ΓΓΠΣ). 

 

Γηα ηελ επηηπρεκέλε επηθνηλσλία κε ηνλ SFP θαη ηελ απνζηνιή ησλ ζσζηψλ δεδνκέλσλ ζηε 

ΓΓΠΣ απαηηνχληαη ηα αθφινπζα βήκαηα πνπ ζα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά ζηηο επφκελεο 

ελφηεηεο: 

- εηζαγσγή ζηελ εθαξκνγή ησλ ηχπσλ παξαζηαηηθψλ πνπ ε ΓΓΠΣ απαηηεί λα 

ζπλνδεχνπλ ηα παξαζηαηηθά πνπ ιακβάλεη 

- ζχλδεζε θάζε ζεηξάο παξαζηαηηθψλ πνπ πξέπεη λα ζεκαίλνληαη θνξνινγηθά, κε ηνλ 

θαηάιιειν ηχπν παξαζηαηηθνχ ΓΓΠΣ. 

- Δλεκέξσζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ (Custom) θνξκψλ παξαζηαηηθψλ (Crystal Reports) 

πνπ ζεκαίλνληαη, κε εηδηθή θφξκνπια. Αλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη θφξκεο πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηελ εθαξκνγή, απηφ ην βήκα δελ απαηηείηαη. 

- Δγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ SFP (έθδνζε 5.0 ή κεηαγελέζηεξε) 

 

 Σεκείωζε 

Καηά ηελ εθηύπωζε παξαζηαηηθνύ ζε κνξθή pdf πνπ ζεκαίλεηαη κέζω SFP, ε εθαξκνγή αλακέλεη ηνλ 

SFP λα νινθιεξώζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβεη ηα αξρεία εθηύπωζεο θαη λα ηα 

απνζεθεύζεη ζηε βάζε δεδνκέλωλ. Αλ εμαηηίαο νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο ν SFP δελ θαηνξζώζεη λα 

δεκηνπξγήζεη ηα αξρεία, ε εθαξκνγή ζα ηα αλακείλεη κέρξη λα εμαληιεζεί έλα πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθό 

δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη ωο ην πιήζνο ηωλ αξρείωλ πνπ αλακέλνληαη επί έλα ιεπηό γηα ην θάζε 

αξρείν. Ο ρξόλνο αλακνλήο γηα θάζε αξρείν κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κε παξέκβαζε ζην αξρείν 

LDERPCust.ini, ζηνλ ηνκέα [Reports], κε ηελ πξνζζήθε ηεο γξακκήο: DocSalesDelayPerFile=N, όπνπ Ν 

= ν ρξόλνο αλακνλήο αλά αξρείν ζε δεπηεξόιεπηα. 

 



1.1.1.1 Τύποι παραζηαηικών ΓΓΠΣ 

Η ΓΓΠΣ παξέρεη κηα έηνηκε ιίζηα κε ηχπνπο παξαζηαηηθψλ πνπ πεξηιακβάλεηαη σο αξρείν 

xml ζηελ πεξηνρή ηεο εθαξκνγήο. Τα δεδνκέλα ηνπ αξρείνπ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε 

νπνηαδήπνηε εηαηξεία κε ελέξγεηα επί ηεο ιίζηαο ησλ Τχπσλ παξαζηαηηθψλ ΓΓΠΣ 

(Παξακεηξνπνίεζε\ Οξγάλσζε ιεηηνπξγίαο\ Καλφλεο ιεηηνπξγίαο\Γεληθέο πιεξνθνξίεο\ 

Σηνηρεία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο παξαζηαηηθψλ, Σρ. 3.1.1.1α). 

 

 

Στήμα 3.1.1.1α - Λίζηα Τύπων παραζηαηικών ΓΓΠΣ 

 

Η ελέξγεηα ηεο ιίζηαο «Μαδηθή Δηζαγσγή πξνθαζνξηζκέλσλ ηχπσλ» εκθαλίδεη δηάινγν (Σρ. 

3.1.1.1β) ζηνλ νπνίν πνπ κπνξεί λα επηιεγεί ην αξρείν «Τχπνη παξαζηαηηθψλ ΓΓΠΣ.xml» 

απφ ηελ πεξηνρή eInvoice ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο εθαξκνγήο. 

 

 

Στήμα 3.1.1.1β - Μαδική ειζαγωγή Τύπων παραζηαηικών ΓΓΠΣ 

 

Η θφξκα ηνπ ηχπνπ παξαζηαηηθνχ ΓΓΠΣ (Σρ. 1.1.1.1γ) πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο 

πιεξνθνξίεο: 

Κωδηθός παραζηαηηθού: Μνλαδηθφο πξνθαζνξηζκέλνο θσδηθφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ 

παξαζηαηηθνχ, ν νπνίνο ζπλνδεχεη ππνρξεσηηθά θάζε παξαζηαηηθφ πνπ ζεκαίλεηαη θαη 

απνζηέιιεηαη ζηε ΓΓΠΣ. 

Περηγραθή παραζηαηηθού: Πεξηγξαθή ησλ ηχπσλ παξαζηαηηθψλ πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν παξαζηαηηθνχ ΓΓΠΣ, φηαλ ζεκαίλνληαη. 



Σσληόκεσζε περηγραθής: Σπληφκεπζε ηεο πεξηγξαθήο ηνπ ηχπνπ. 

Πρόζεκο ποζώλ: Οη αμίεο ησλ παξαζηαηηθψλ πνπ ππνβάιινληαη ζηε ΓΓΠΣ αθνινπζνχλ ην 

πξφζεκν πνπ νξίδεη ν ηχπνο παξαζηαηηθνχ. Οη δηαζέζηκεο ηηκέο είλαη: 

 Δελ εθαρκόδεηαη - ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε πνζνηηθά παξαζηαηηθά θαη έρεη σο 

απνηέιεζκα ην κεδεληζκφ ησλ αμηψλ ηνπ παξαζηαηηθνχ πνπ ππνβάιιεηαη 

 Σσλ - ην παξαζηαηηθφ ππνβάιιεηαη ζηε ΓΓΠΣ κε αμίεο ζεηηθέο 

 Μείολ - ην παξαζηαηηθφ ππνβάιιεηαη ζηε ΓΓΠΣ κε αμίεο αξλεηηθέο 

 Αληίζεηο ηοσ προζήκοσ ηοσ αθσρωζέληος παραζηαηηθού - ρξεζηκνπνηείηαη 

κφλν ζηα αθπξσηηθά παξαζηαηηθά θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ππνβνιή ησλ αμηψλ 

ηνπ αθπξσηηθνχ κε πξφζεκν αληίζεην ηνπ πξνζήκνπ πνπ νξίδεη ν ηχπνο 

παξαζηαηηθνχ ΓΓΠΣ ηνπ αξρηθνχ παξαζηαηηθνχ 

Στόιηο: Γηεπθξηλήζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ ηχπνπ παξαζηαηηθνχ ή ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ. 

 

Στήμα 3.1.1.1γ - Φόρμα Τύποσ παραζηαηικού ΓΓΠΣ 

 

 Σεκείωζε 

Οη βάζεηο BASE θαη DEMO ηεο εθαξκνγήο έρνπλ ζπκπιεξωκέλν ηνλ πίλαθα ηωλ Τύπωλ παξαζηαηηθώλ 

ΓΓΠΣ.  

 

1.1.1.2 Ανηιζηοίτιζη Τύποσ παραζηαηικού ΓΓΠΣ με Σειρά 

παραζηαηικού 

Έλαο ηχπνο παξαζηαηηθνχ ΓΓΠΣ κπνξεί λα αληηζηνηρηζηεί κε κηα ή πεξηζζφηεξεο ζεηξέο 

παξαζηαηηθψλ. Η αληηζηνίρηζε πξαγκαηνπνηείηαη  

 είηε καδηθά γηα πνιιέο ζεηξέο ηαπηφρξνλα, απφ ηελ ελέξγεηα «Δηζαγσγή 

αληηζηνηρίζεσλ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο απφ πξφηππν» ηεο θφξκαο 



 είηε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά, απφ ηε θφξκα ηεο ζεηξάο. 

 

1.1.1.2.1 Ανηιζηοίτιζη ηύπων παραζηαηικών ζε πολλαπλές ζειρές 

Η ελέξγεηα «Δηζαγσγή αληηζηνηρίζεσλ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο απφ πξφηππν» ζηε θφξκα 

ηνπ Τχπνπ παξαζηαηηθνχ ΓΓΠΣ νδεγεί ζε δηάινγν (Σρ. 3.1.1.2.1) φπνπ είλαη εθηθηή ε 

πνιιαπιή επηινγή ζεηξψλ. 

 

 

Στήμα 3.1.1.2.1 - Ανηιζηοίτιζε Τύποσ παραζηαηικού ΓΓΠΣ ζε πολλαπλές ζειρές παραζηαηικών 

 

 

Σηνλ εκθαληδφκελν δηάινγν νξίδνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

Τύπος: Δπηιέγεηαη ν ηχπνο παξαζηαηηθψλ ΓΓΠΣ πνπ ζέινπκε λα αληηζηνηρίζνπκε. 

Σεηρές παρ/θώλ: Δπηιέγνληαη πνιιαπιέο ζεηξέο παξαζηαηηθψλ απφ ην δηάινγν πνπ 

εκθαλίδεηαη κε ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ αλαδήηεζεο ( ). Γηαζέζηκεο πξνο επηινγή είλαη νη 

ζεηξέο  

 αγνξψλ,  

 πσιήζεσλ θαη  

 παξαζηαηηθψλ απνζήθεο, ηχπνπ δηαθίλεζε, ελδνδηαθίλεζε θαη αθπξσηηθφ 

Πρόησπο αρτείο: Δθηφο ησλ ζεηξψλ θαη ηνπ ηχπνπ παξαζηαηηθνχ ΓΓΠΣ, πξέπεη λα 

θαζνξηζηνχλ θαη ηα πεδία ησλ παξαζηαηηθψλ νη ηηκέο ησλ νπνίσλ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηα 

ζηνηρεία πνπ ζα απνζηαινχλ ζηε ΓΓΠΣ. Η εθαξκνγή παξέρεη κηα πξφηππε παξακεηξνπνίεζε 

απηψλ ησλ πεδίσλ ζηε κνξθή αξρείσλ xml, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ησλ παξαζηαηηθψλ, 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή eInvoice\DefaultMaps ηνπ θαηαιφγνπ εγθαηάζηαζήο ηεο. Ωο 

«Πξφηππν αξρείν» ινηπφλ, επηιέγεηαη ην θαηάιιειν αξρείν αληηζηνηρίζεσλ πεδίσλ αλάινγα 

θαη κε ηηο ήδε επηιεγκέλεο ζεηξέο. Οη πξφηππεο αληηζηνηρίζεηο πνπ παξέρνληαη είλαη: 

 Πξφηππν_Αγνξψλ.xml 

 Πξφηππν_Απνζήθεο.xml 

 Πξφηππν_Πσιήζεσλ.xml 

 Πξφηππν_Πσιήζεσλ_Ληαληθήο.xml 

Με ην πιήθηξν «Σπλέρεηα», φιεο νη επηιεγκέλεο ζεηξέο παξαζηαηηθψλ ζπλδένληαη κε ην 

ζπγθεθξηκέλν Τχπν παξαζηαηηθνχ ΓΓΠΣ. Δπηπιένλ, ηα δεδνκέλα ηνπ πξφηππνπ αξρείνπ 

εηζάγνληαη ζε θάζε ζεηξά σο εγγξαθέο θη εκθαλίδνληαη ζε εηδηθή ιίζηα απφ ηε θφξκα 



δηαρείξηζήο ηνπο, πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζηελ επφκελε ελφηεηα. 

1.1.1.2.2 Ανηιζηοίτιζη ζειράς με ηύπο παραζηαηικού 

Η αληηζηνίρηζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζεηξάο κε έλα Τχπν παξαζηαηηθνχ ΓΓΠΣ είλαη εθηθηή απφ 

ηε θφξκα ηεο ζεηξάο, κέζσ ηεο ελέξγεηαο «Δηζαγσγή αληηζηνηρίζεσλ ειεθηξνληθήο 

ππνβνιήο απφ πξφηππν». Η εθηέιεζε ηεο ελέξγεηαο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εηζαγσγή 

εγγξαθψλ ζηε ιίζηα «Αληηζηνηρίζεηο πεδίσλ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο» (Σρ. 3.1.1.2.2α). 

 

Στήμα 3.1.1.2.2α - Ανηιζηοίτιζε ζειράς με Τύπο παραζηαηικού ΓΓΠΣ 

 

Σηε ιίζηα ησλ αληηζηνηρίζεσλ είλαη εθηθηή θαη ε ρεηξνθίλεηε εηζαγσγή, ηξνπνπνίεζε θαη 

δηαγξαθή εγγξαθψλ. Δπηπιένλ ε δηαγξαθή κπνξεί λα γίλεη καδηθά επηιέγνληαο  

 κεκνλσκέλεο εγγξαθέο παηψληαο ην πιήθηξν Ctrl,  

 ή ζπλερφκελεο εγγξαθέο παηψληαο ην πιήθηξν Shift θαη ην πάλσ ή θάησ βειάθη 

 

 Σεκείωζε 

Η «Εηζαγωγή αληηζηνηρίζεωλ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο από πξόηππν» δηαγξάθεη ηηο εγγξαθέο ηεο ιίζηαο, 

αλ ππάξρνπλ ήδε, θαη απνζεθεύεη απηόκαηα ηηο εγγξαθέο. 

Σηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, ε ρξήζε ησλ πξφηππσλ αξρείσλ 

αληηζηνίρηζεο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ εθαξκνγή επαξθεί γηα ηε ζσζηή αληηζηνίρηζε ησλ 

πεδίσλ παξαζηαηηθψλ, θαη θαηά ζσλέπεηα δελ απαηηείηαη ε τεηροθίλεηε ελεκέρωζε 

ηωλ εγγραθώλ ηες ιίζηας. Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο ηεο πιεξνθφξεζεο φκσο ζα 

πεξηγξαθεί αλαιπηηθά θαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. 

 



Η ιίζηα αληηζηνηρίζεσλ πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ζηήιεο: 

Κωδηθός παραζηαηηθού ΓΓΠΣ: Δίλαη κε ηξνπνπνηήζηκε ζηήιε πνπ εκθαλίδεη ηνλ θσδηθφ 

ηχπνπ παξαζηαηηθνχ ΓΓΠΣ πνπ έρεη ζπλδεζεί κε ηε ζεηξά. 

Πεδίο ειεθηροληθής σποβοιής: Πξνθαζνξηζκέλνο θσδηθφο πνπ αθνξά ζηελ 

θσδηθνπνίεζε ησλ πεδίσλ ηνπ παξαζηαηηθνχ φπσο νξίδεη ε ΓΓΠΣ. Με F5 επί ηνπ θειηνχ 

εκθαλίδεηαη δελδξνεηδήο ιίζηα ησλ πεδίσλ πνπ απαηηεί ε ΓΓΠΣ (Σρ. 3.1.1.2.2β) , θαη ηα 

νπνία πξέπεη λα αληηζηνηρηζηνχλ κε πεδία ησλ παξαζηαηηθψλ ηεο εθαξκνγήο. 

 

Στήμα 3.1.1.2.2β - Δενδροειδής λίζηα πεδίων ΓΓΠΣ 

 

Τύπος δεδοκέλωλ: Δπηιέγεηαη ν ηχπνο ησλ δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο πνπ ζα 

αληηζηνηρηζηεί κε ην πεδίν ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ΓΓΠΣ, θαη θαζνξίδεη ηηο δηαζέζηκεο 

επηινγέο ζηε ζηήιε «Πεγή δεδνκέλσλ» πνπ αθνινπζεί. Οη δπλαηέο ηηκέο ηνπ ηχπνπ 

δεδνκέλσλ είλαη: 

 Πεδίο βάζες - Καζηζηά δηαζέζηκα πξνο επηινγή, παηψληαο ην πιήθηξν F5 ζην 

πεδίν «Πεγή δεδνκέλσλ», φια ηα πεδία ηεο επηθεθαιίδαο θαη ησλ γξακκψλ ηνπ 

παξαζηαηηθνχ θαζψο θαη ησλ ζπζρεηηδφκελσλ κε απηέο νληνηήησλ. 

 



 

 Άζροηζκα πεδίοσ γρακκώλ - ε εθαξκνγή αζξνίδεη δπλακηθά νπνηνδήπνηε αμηαθφ 

πεδίν ησλ γξακκψλ ηνπ παξαζηαηηθνχ νξηζηεί σο «Πεγή δεδνκέλσλ». 

 Παράκεηρος εηαηρείας - θαζηζηά δηαζέζηκεο πξνο επηινγή, παηψληαο ην πιήθηξν 

F5 ζην πεδίν «Πεγή δεδνκέλσλ», φιεο ηηο παξακέηξνπο εηαηξείαο. 

 

 

 Σηαζερή ηηκή - κε απηφλ ηνλ ηχπν κπνξεί λα θαζνξηζηεί ρεηξνθίλεηα νπνηαδήπνηε 

αιθαξηζκεηηθή ηηκή ζην πεδίν «Πεγή δεδνκέλσλ». 



 Έθθραζε - Καζηζηά δπλαηφ ηνλ νξηζκφ αξηζκεηηθήο έθθξαζεο κεηαμχ ησλ αμηαθψλ 

πεδίσλ ηνπ παξαζηαηηθνχ ζην πεδίν «Πεγή δεδνκέλσλ» παηψληαο ην πιήθηξν F5.  

 

 

 

 Script - κε βάζε απηφλ ηνλ ηχπν, κπνξεί σο «Πεγή δεδνκέλσλ» λα νξηζηεί αξρείν 

script ην νπνίν πινπνηεί ζχλζεηεο κεζφδνπο ππνινγηζκψλ κεηαμχ πεδίσλ ηνπ 

παξαζηαηηθνχ.  

 

 

 

 Προθαζορηζκέλος - Λφγσ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ κπνξεί λα έρεη ν ππνινγηζκφο 

νξηζκέλσλ αμηψλ πνπ απαηηεί ε ΓΓΠΣ, ε εθαξκνγή δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

αληηζηνίρηζεο πεδίσλ ΓΓΠΣ κε αμίεο πνπ δελ αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα πεδία 

παξαζηαηηθψλ αιιά ππνινγίδνληαη δπλακηθά απφ ηελ εθαξκνγή. Η ιίζηα απηψλ ησλ 

πεδίσλ ΓΓΠΣ παξνπζηάδεηαη παηψληαο ην πιήθηξν F5 ζηελ «Πεγή δεδνκέλσλ», 

φηαλ ν ηχπνο δεδνκέλσλ έρεη ηελ ηηκή «Πξνθαζνξηζκέλνο». 



 

 

Πεγή δεδοκέλωλ: Κξαηά ηα δεδνκέλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

αμηψλ πνπ ηειηθά ζα ζηαινχλ ζηε ΓΓΠΣ θαηά ηελ εθηχπσζε ηνπ παξαζηαηηθνχ. 

Περηγραθή ηύποσ δεδοκέλωλ: Δίλαη κε ηξνπνπνηήζηκε ζηήιε πνπ εκθαλίδεη ηελ 

πεξηγξαθή ηεο αμίαο πνπ ζα ππνινγηζηεί απφ ηελ «Πεγή δεδνκέλσλ». 

 

Υποτρεωηηθή αληηζηοίτηζε: Σεκεηψλεηαη αλ ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν ΓΓΠΣ είλαη 

ππνρξεσηηθφ λα αληηζηνηρηζηεί κε νπνηνλδήπνηε ηχπν δεδνκέλσλ. 

Φρήζε ποιιαπιώλ αληηζηοητίζεωλ: Πεξηιακβάλεη δπν δπλαηέο ηηκέο: 

 Γελ εθαξκφδεηαη - κε ηελ ηηκή απηή ε αμία πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ «Πεγή 

δεδνκέλσλ» ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζηνιή ηνπ παξαζηαηηθνχ ζηε ΓΓΠΣ 

 Χξήζε πξψηεο κε θελήο ηηκήο - ν νξηζκφο ηεο ηηκήο απηήο δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

αληηζηνίρηζεο ελφο πεδίνπ ΓΓΠΣ κε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο Πεγήο δεδνκέλσλ, εθ ησλ 

νπνίσλ ηειηθά ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνζηνιή ζηε ΓΓΠΣ ε πξψηε ηεο νπνίαο ε 

αμία ζα έρεη πεξηερφκελν κεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο. Ο θαζνξηζκφο πνιιαπιψλ 

πεγψλ δεδνκέλσλ επηηπγράλεηαη είηε κε ηελ πιεθηξνιφγεζε ησλ επηπιένλ ηηκψλ 

δηαρσξηζκέλσλ κεηαμχ ηνπο κε θφκκα, είηε κε δηαδνρηθή ελεξγνπνίεζε (F5) ησλ 

δηαιφγσλ νξηζκνχ ηηκψλ γηα ηα πεδία βάζεο θαη ηηο παξακέηξνπο εηαηξείαο. 

 

o Απαραίηεηε προϋπόζεζε είλαη ε ηροποποίεζε ηωλ custom 

εθησπώζεωλ παραζηαηηθώλ, αλ σπάρτοσλ, ώζηε λα περηιακβάλοσλ 

κηα λέα προθαζορηζκέλε θόρκοσια, ηελ $@SFPJOBID, ζε 

οποηοδήποηε θελό τώρο επί ηες εθηύπωζες, τωρίς ηηκή, θαη κέγεζος 

ηοσιάτηζηολ 50 ταραθηήρωλ 

 



1.1.1.3 Παραμεηροποίηζη SFP 

Η γεληθή παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο SFP πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην αληίζηνηρν 

εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο. Δδψ Θα επηζεκαλζνχλ νξηζκέλεο 

ιεπηνκέξεηεο ζεκαληηθέο γηα ηελ επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία ηνπ SFP κε ηελ παξνχζα 

εθαξκνγή. 

 

Παηψληαο ηαπηφρξνλα ηα πιήθηξα Ctrl + Shift + Alt θαη δηπιφ θιηθ επί ηνπ εηθνληδίνπ ηνπ 

SFP (Πξνρσξεκέλε δηαρείξηζε Φνξνινγηθνχ κεραληζκνχ) νδεγνχκαζηε ζηηο πξνρσξεκέλεο 

ξπζκίζεηο ηνπ. Με επεμεξγαζία ηνπ πξνθίι εκθαλίδνληαη νη παξάκεηξνί ηνπ (Σρ. 3.1.1.3α). 

Σηνπο ραξαθηήξεο ζήκαλζεο αξρήο θαη ηέινπο γξακκήο δεδνκέλσλ πξέπεη λα νξηζηνχλ 4 

ραξαθηήξεο „@‟. 

 

 

Στήμα 3.1.1.3α - Γενικές Παράμεηροι προθίλ SFP 

 

Σηε ζειίδα «Δθηχπσζε EMF» (Σρ. 3.1.1.3β) πξέπεη  

 λα απελεξγνπνηεζεί ην πεδίν “Clipping” 

 λα απελεξγνπνηεζεί ην πεδίν “Crystal 9 Plus” 

 λα νξηζηεί “Print Job Delay(ms)” κε ηηκή 500 - απηή ε ξχζκηζε είλαη ζεκαληηθή γηα 

ηελ επηηπρία ησλ εθηππψζεσλ ζε κνξθή pdf (κέζσ ηνπ fiscal εθηππσηή 

SingularLogic PDF Printer) 

 



 

Στήμα 3.1.1.3α - Παράμεηροι EMF προθίλ SFP 

 

1.1.1.4 Εκηύπωζη ανηιγράθων παραζηαηικών μέζω SFP 

Αλ είλαη επηζπκεηή ε εθηχπσζε αληηγξάθσλ παξαζηαηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε εθηππσζεί 

επηηπρεκέλα κέζσ SFP, γηα ιφγνπο κε θνξνινγηθνχο, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε ελέξγεηα ηνπ παξαζηαηηθνχ « Δθηχπσζε αληηγξάθσλ κέζσ SFP».  

Τν απνηέιεζκα ηεο ελέξγεηαο είλαη ε εθηχπσζε ηνπ παξαζηαηηθνχ κε λέα ζήκαλζε απφ ην 

θνξνινγηθφ κεραληζκφ θαη ηελ εθ λένπ ππνβνιή ηνπ ζηε ΓΓΠΣ κε κεδεληθέο αμίεο θαη κηα 

έλδεημε φηη απνηειεί εθηχπσζε αληηγξάθνπ. Η ΓΓΠΣ νξίδεη ζπγθεθξηκέλν ηχπν 

παξαζηαηηθψλ ΓΓΠΣ σο ηελ έλδεημε εθηχπσζεο αληηγξάθνπ, ηνλ θσδηθφ 502. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ε εθαξκνγή θαηά ηελ αλαβάζκηζή ηεο νξίδεη απηφκαηα ην ζπγθεθξηκέλν θσδηθφ σο 

παξάκεηξν εηαηξείαο (Σρ. 3.1.1.4 - Παξακεηξνπνίεζε/ Οξγάλσζε ιεηηνπξγίαο/ Καλφλεο 

ιεηηνπξγίαο/ Παξαζηαηηθά-2). 

 

 

 



 

Στήμα 3.1.1.4α - Κανόνες λειηοσργίας / Παραζηαηικά-2 

 

1.1.1.5 Τροποποίηζη ηων custom εκησπώζεων παραζηαηικών 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ custom εθηππψζεσλ παξαζηαηηθψλ, αλ 

ππάξρνπλ, ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ κηα λέα πξνθαζνξηζκέλε θφξκνπια, ηελ $@SFPJOBID, 

ζε νπνηνδήπνηε θελφ ρψξν επί ηεο εθηχπσζεο, ρσξίο ηηκή, θαη κέγεζνο ηνπιάρηζηνλ 50 

ραξαθηήξσλ. 

Η θφξκνπια $@SFPJOBID έρεη πξνζηεζεί ζηηο πξνηεηλφκελεο θφξκεο εθηχπσζεο 

παξαζηαηηθψλ ηεο εθαξκνγήο. 

 

1.1.2 Άρθρα απαλλαγής ΦΠΑ ζηα παραζηαηικά πώληζης 

Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο Σπλαιιαγψλ (ΚΦΑΣ), φηαλ 

έλα παξαζηαηηθφ εμαηξείηαη ηεο ππνρξέσζεο απφδνζεο ΦΠΑ, ζα πξέπεη ζηα ζηνηρεία ηνπ λα 

πεξηιακβάλεηαη ε αηηηνιφγεζε ηεο απαιιαγήο. Η αηηηνιφγεζε απηή ζπκπιεξψλεηαη ζηα 

πιήξε ζηνηρεία ηεο επηθεθαιίδαο ηνπ παξαζηαηηθνχ (Σρ. 3.1.2) απφ ην νκψλπκν 

θσδηθνιφγην, φηαλ ε θνξνινγηθή ηνπ θαηεγνξία είλαη «Δμαηξείηαη» ή νπνηαδήπνηε Πεξηνρή-

1, Πεξηνρή-2, θιπ.  



 

Στήμα 3.1.2 - Πλήρε ζηοιτεία παραζηαηικού 

 

 

Η ζπκπιήξσζε ηεο αηηίαο απαιιαγήο ζε παξαζηαηηθφ πνπ πξφθεηηαη λα ζεκαλζεί είλαη 

ππνρξεσηηθή θαη ειέγρεηαη θαηά ηελ εθηχπσζή ηνπ. 

 

 

 Σεκείωζε 

Οη βάζεηο BASE θαη DEMO ηεο εθαξκνγήο έρνπλ ζπκπιεξωκέλν ην θωδηθνιόγην Αηηηνινγηώλ 

Απαιιαγήο. 

 

2. Τεχνικό παράρηημα - Διαδικαζία αναβάθμιζης SFP 
 

Τν παξφλ παξάξηεκα αθνξά ζηνπο ππνινγηζηέο πνπ έρνπλ ήδε εγθαηεζηεκέλε κηα 

νπνηαδήπνηε πξνγελέζηεξε έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο SFP. 

 

Τα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ SFP είλαη 



1. Δμαζθαιίζηε φηη δηαζέηεηε αληίγξαθν αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ ησλ εθαξκνγψλ,  

θαζψο θαη  ησλ  θνξνινγηθψλ αξρείσλ (_a.txt, _b.txt,_c.txt) πνπ έρνπλ ήδε 

δεκηνπξγεζεί. 

2. Γηαγξάςηε ηνπο θνξνινγηθνχο εθηππσηέο   

3. Κάληε απεγθαηάζηαζε ηεο ηξέρνπζαο έθδνζεο απφ ην Control Panel/Add-Remove 

Programs ησλ Windows  

4. Κάληε επαλεθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή  

5. Δγθαηαζηήζηε ηελ λέα έθδνζε θαη θάληε θαηαρψξεζε γη‟ απηήλ 

6. Γεκηνπξγείζηε εθ λένπ ηνπο θνξνινγηθνχο εθηππσηέο  

7. Διέγμηε ή θάληε εθ λένπ ηηο απαηηνχκελεο ξπζκίζεηο ζην SFP 

8. Κάληε ηηο επηπιένλ ξπζκίζεηο γηα ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ 

δεδνκέλσλ απφ ηα παξαζηαηηθά κε ζήκαλζε, ζηελ ΓΓΠΣ. 

9. Πξνβείηε ζε ελεκέξσζε βηβιίνπ Φνξνινγηθνχ Μεραληζκνχ 

 

 

 

 

 

 


