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Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ 
 
Οι µηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες 
καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 
 
1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται συγκεντρωτικά µε έως 2 εγγραφές ανά ΑΦΜ, 

όπου η 2η εγγραφή αφορά τις συναλλαγές αντίστροφης ροής αξίας (πχ. πιστωτικά 
τιµολόγια). 

2. Λιανικές πωλήσεις, που υποβάλλονται υποχρεωτικά µε µία εγγραφή ανά ταµειακή και 
µία εγγραφή για όλες τις υπόλοιπες λιανικές πωλήσεις (χειρόγραφες, µε χρήση ΕΑΦ∆ΣΣ 
κλπ). Αρχικά, και για ένα διάστηµα προσαρµογής, θα γίνονται δεκτά και αρχεία µε µία 
συγκεντρωτική εγγραφή όλων των λιανικών πωλήσεων. 

3. Αγορές / Έξοδα, που υποβάλλονται συγκεντρωτικά µε έως 2 εγγραφές ανά ΑΦΜ, 
όπου η 2η εγγραφή αφορά τις συναλλαγές αντίστροφης ροής αξίας (πχ. πιστωτικά 
τιµολόγια). 

4. Λοιπές δαπάνες, που υποβάλλονται µε µία εγγραφή και αφορούν παραστατικά 
δαπανών που έχουν εκδοθεί στο όνοµα τρίτου προσώπου (πχ. ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ), καθώς και 
δαπάνες για τις οποίες έχει εκδοθεί παραστατικό στο οποίο δεν αναγράφεται το ΑΦΜ 
του λήπτη (πχ. απόδειξη από ταµειακή). 

 
Στις καταστάσεις καταχωρούνται το ΑΦΜ του πελάτη ή του προµηθευτή, το πλήθος των 
εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων, η αξία της συναλλαγής προ ΦΠΑ και ο 
ΦΠΑ που επιβαρύνει την συναλλαγή. 
 
Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. για τον υπολογισµό της αξίας της συναλλαγής προ ΦΠΑ λαµβάνει 
υπόψη του τόσο το ειδικό χαρακτηριστικό «15 – ∆εν συµπεριλαµβάνεται σε άθροιση 
ΚΕΠΥΟ» των ειδών (πχ. είδη εγγυοδοσίας), όσο και το flag «1 – Συµµετέχει σε ΚΕΠΥΟ» των 
άλλων εξόδων πωλήσεων και αγορών, που ∆ΕΝ θα πρέπει να είναι ενεργοποιηµένο σε 
ειδικές περιπτώσεις (πχ. παρακράτηση φόρων). 
 
Για το «Taxis ID» της κάθε ταµειακής µηχανής που είναι απαραίτητο για την υποβολή των 
λιανικών πωλήσεων έχει προστεθεί ο πίνακας «Ταµειακές (ΜΥΦ)», στην «Οργάνωση – 
Παράµετροι – Πίνακες», και σχετικά πεδία τόσο στις σειρές των παραστατικών πωλήσεων 
όσο και στους λογαριασµούς Λογιστικής (βλ. Παραµετροποίηση).  
 
Οι νέες εργασίες βρίσκονται στην διαδροµή: «Οργάνωση – Γενικές εργασίες – Εργασίες 
ΜΥΦ µηνός» και βασίζονται στην υπάρχουσα παραµετροποίηση για τις ετήσιες εργασίες 
ΚΕΠΥΟ. Έχουν γίνει κάποιες επεκτάσεις για να υποστηριχθούν οι περιπτώσεις [2] και [4], 
ενώ γίνεται η παραγωγή δύο αρχείων προς υποβολή: Ένα «Πελατών» (Α) που περιλαµβάνει 
τα [1] και [2] και ένα «Προµηθευτών» (Β) που περιλαµβάνει τα [3] και [4]. 
 
Αναλυτικά ανά κύκλωµα έχουν γίνει οι εξής προσθήκες (ή επεµβάσεις) σε σχέση µε τις 
µηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ: 
 

ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

 
Στα σταθερά στοιχεία των Πελατών και των Προµηθευτών ∆ΕΝ απαιτείται να γίνει καµία 
προσαρµογή.  
 

 
 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην «Κατηγορία ΚΕΠΥΟ» των Προµηθευτών που 
είναι ΜΗ υπόχρεοι λόγω χαµηλού ετήσιου τζίρου, ώστε χαρακτηριστούν σωστά και να µην 
αναµένεται διασταύρωσή τους από το σύστηµα. 
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

 
Στα σταθερά στοιχεία των Λογαριασµών που ανήκουν στις Κατηγορίες: 3 – Πελάτες και 5 –
Προµηθευτές, ∆ΕΝ απαιτείται να γίνει καµία προσαρµογή.  
 

 
 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους λογαριασµούς κατηγορίας: 5 – Προµηθευτών, 
που είναι ΜΗ υπόχρεοι λόγω χαµηλού ετήσιου τζίρου, ώστε να χαρακτηριστούν σωστά και 
να µην αναµένεται διασταύρωσή τους από το σύστηµα. 
 
Στα σταθερά στοιχεία των λογαριασµών που οι κινήσεις τους σχετίζονται µε το ΚΕΠΥΟ/ΜΥΦ, 
θα πρέπει να καθορισθεί στο πεδίο «Ενηµερώνει ΚΕΠΥΟ»: 

1 – Χρέωση, στους λογαριασµούς των Αγορών και Εξόδων. 

2 – Πίστωση, στους λογαριασµούς των Εσόδων. 

3 – Λιανική, στους λογαριασµούς των πωλήσεων Λιανικής που οι κινήσεις τους θα 
συγκεντρώνονται στην σχετική ενότητα της ΜΥΦ. Μπορεί να υπάρχει ένας λογαριασµός ανά 
ταµειακή µηχανή ή ένας γενικός λογαριασµός και η ταµειακή να επιλέγεται κατά την 
καταχώριση του άρθρου. 

4 – Λοιπές δαπάνες, στους λογαριασµούς Εξόδων σε όνοµα τρίτου (πχ. ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ), που 
οι κινήσεις τους θα συγκεντρώνονται στην σχετική ενότητα της ΜΥΦ. 

 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους λογαριασµούς εξόδων που άλλοτε κινούνται 
κατά προµηθευτή και άλλοτε σαν λοιπές δαπάνες. Αυτοί θα πρέπει να διαχωριστούν σε δύο 
λογαριασµούς, όπου στον ένα καθορίζουµε στο πεδίο «Ενηµερώνει ΚΕΠΥΟ» την τιµή «1 – 
Χρέωση» και στον άλλο την τιµή «4 – Λοιπές δαπάνες». 
 

 
 
Επιπλέον, θα πρέπει οι λογαριασµοί ΦΠΑ, που συµµετέχουν σε άρθρα µαζί µε τους 
λογαριασµούς που ενηµερώνουν ΚΕΠΥΟ/ΜΥΦ, να έχουν τιµή «ΝΑΙ» στο πεδίο 
«Ενηµερώνει ΦΠΑ». 
 
Προσοχή! Για να εφαρµοστούν οι αλλαγές των τιµών των πεδίων «Ενηµερώνει ΚΕΠΥΟ» και 
«Ενηµερώνει ΦΠΑ» και στα καταχωρηµένα άρθρα των λογαριασµών, θα πρέπει να 
εκτελεστεί η εργασία «Οργάνωση – Service tools – Service ΚΕΠΥΟ/ΜΥΦ – Ενηµέρωση 
άρθρων λογ/κής». 
 

ΑΡΘΡΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

 
Κατά την καταχώριση των άρθρων Λογιστικής έχουµε δύο ειδών άρθρα που σχετίζονται µε 
την ΜΥΦ:  
 
Α. Τα άρθρα µε ειδικούς κωδικούς κίνησης (πχ. Συµψ/κή ΚΕΠΥΟ), που στον σχεδιασµό τους 
ενηµερώνουν το ΚΕΠΥΟ µε Κατηγορία = 1 – Αναλυτικά, και αφορούν τα παραστατικά κατά 
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λογαριασµό 3 – Πελάτη ή 5 – Προµηθευτή. Στην γραµµή αυτού του λογαριασµού πατώντας 
το πλήκτρο [Insert] εµφανίζεται η σχετική οθόνη µε τα στοιχεία ΚΕΠΥΟ/ΜΥΦ. 
 

 
 
Β. Τα άρθρα που περιέχουν λογαριασµούς που έχουν τιµή στο πεδίο «Ενηµερώνει ΚΕΠΥΟ» 
είτε 3 – Λιανική είτε 4 – Λοιπές δαπάνες. Στην γραµµή αυτών των λογαριασµών πατώντας 
το πλήκτρο [Insert] εµφανίζεται η σχετική οθόνη µε τα στοιχεία ΚΕΠΥΟ/ΜΥΦ. 
 

 
 

 
 
Η συµπλήρωση των στοιχείων ΚΕΠΥΟ/ΜΥΦ γίνεται µε την καταχώριση του άρθρου και στα 
άρθρα τύπου [Β], όταν αυτά περιλαµβάνουν περισσότερους από έναν λογαριασµούς πχ. 
«Λοιπών δαπανών», καλό θα είναι ο λογαριασµός µε την σχετική αξία ΦΠΑ να έπεται µετά 
από κάθε τέτοιο λογαριασµό µέσα στο άρθρο.  
 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Η παραµετροποίηση του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ E.R.P., σε σχέση µε τις µηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ, 
περιλαµβάνει έλεγχο/επεµβάσεις στις παρακάτω εργασίες: 
 
Σχεδιασµός κινήσεων πελατών / προµηθευτών 

Στον σχεδιασµό των κινήσεων των Πελατών και των Προµηθευτών που ενηµέρωναν το 
ετήσιο ΚΕΠΥΟ, ∆ΕΝ απαιτείται να γίνει καµία προσαρµογή. Εποµένως, οι κινήσεις που 
ενηµερώνουν την ΜΥΦ κατά ΑΦΜ (πχ. τιµολόγια, πιστωτικά) θα πρέπει να έχουν στην 
στήλη «ΚΕΠΥΟ» την ένδειξη «ΝΑΙ» και στα σχετικά πεδία: Κατηγορία = 1 – Αναλυτικά, 
Πλήθος = 1 – Αυξάνει και Αξία = Ναι.  
 
Επίσης, δεν υπάρχει πρόβληµα ακόµα και αν ο σχεδιασµός περιλαµβάνει «ακυρωτικές» 
κινήσεις γιατί αγνοούνται από την εφαρµογή, όπως αγνοούνται και οι «ακυρωµένες» 
κινήσεις εφόσον οι ακυρώσεις έχουν γίνει µέσω των αντίστοιχων εργασιών ακύρωσης. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους κωδικούς κίνησης των πελατών που 
έχουν σχέση µε την Λιανική, καθώς αυτές δεν συµµετείχαν στο ετήσιο ΚΕΠΥΟ. 
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Εποµένως, οι κινήσεις που ενηµερώνουν την ΜΥΦ ως Λιανικές πωλήσεις (πχ. απόδειξη 
λιανικής, πιστωτικό λιανικής) θα πρέπει να έχουν στην στήλη «ΚΕΠΥΟ» την ένδειξη «ΝΑΙ» 
και στα σχετικά πεδία: Κατηγορία = 2 – Λιανική, Πλήθος = 0 – Όχι και Αξία = Ναι. 
 

 
 
Σχεδιασµός κινήσεων λογιστικής 

Στον σχεδιασµό των κινήσεων της Λογιστικής που ενηµέρωναν το ετήσιο ΚΕΠΥΟ, ∆ΕΝ 
απαιτείται να γίνει καµία προσαρµογή. Εποµένως, οι κινήσεις που ενηµερώνουν την ΜΥΦ 
κατά ΑΦΜ (πχ. τιµολόγια, πιστωτικά) θα πρέπει να έχουν στην στήλη «ΚΕΠΥΟ» την ένδειξη 
«ΝΑΙ» και στα σχετικά πεδία: Κατηγορία = 1 – Αναλυτικά, Πελατών ή/και Προµηθευτών = 
Ναι και Πλήθος = Ναι.  
 
Επίσης, δεν υπάρχει πρόβληµα ακόµα και αν ο σχεδιασµός περιλαµβάνει «ακυρωτικές» 
κινήσεις γιατί αγνοούνται από την εφαρµογή, όπως αγνοούνται και οι «ακυρωµένες» 
κινήσεις εφόσον οι ακυρώσεις έχουν γίνει µέσω της αντίστοιχης εργασίας ακύρωσης. 
 

 
 
Πίνακες – Ταµειακές (ΜΥΦ) 

Στην «Οργάνωση – Παράµετροι – Πίνακες» έχει προστεθεί ο πίνακας «Ταµειακές (ΜΥΦ)», 
ώστε να συµπληρωθούν οι ταµειακές µηχανές µε τον κωδικό αριθµό τους (Taxis ID) που 
είναι απαραίτητος για την υποβολή των λιανικών πωλήσεων.  
 

 
 
Ο πίνακας χρησιµοποιείται είτε στον σχεδιασµό των σειρών των παραστατικών πωλήσεων 
που εκτυπώνουν σε ταµειακή µηχανή είτε στα στοιχεία ΚΕΠΥΟ/ΜΥΦ των γραµµών των 
άρθρων Λογιστικής που αφορούν λογαριασµούς που στο ενηµερώνουν ΚΕΠΥΟ έχουν «3 – 
Λιανική». 
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Σειρές παραστατικών πωλήσεων 

Στην 2η σελίδα του σχεδιασµού των σειρών των παραστατικών πωλήσεων έχει προστεθεί το 
πεδίο «Ταµειακή (ΜΥΦ)» µε επιλογή από τον σχετικό πίνακα. 
 

 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΦ ΜΗΝΟΣ 

 
Στην διαδροµή «Οργάνωση – Γενικές εργασίες – Εργασίες ΜΥΦ µηνός», βρίσκονται 
συγκεντρωµένες όλες οι εργασίες που σχετίζονται µε την δηµιουργία, τον έλεγχο, την 
επεξεργασία και την ηλεκτρονική υποβολή των µηνιαίων αρχείων ΜΥΦ. 
 
Παράµετροι 

Εργασία όπου εµφανίζονται συγκεντρωµένες (κατά κατηγορία ΚΕΠΥΟ), όλες οι σχετικές 
κινήσεις και η παραµετροποίησή τους.  
 

 
 

 
 

Παραγωγή αρχείων 

Εργασία συγκέντρωσης των στοιχείων και παραγωγής των αρχείων ΜΥΦ µε βάση τις 
τεχνικές προδιαγραφές της ΠΟΛ.1022/7.1.2014. ∆ηµιουργούνται ξεχωριστά αρχεία xml 
πελατών και προµηθευτών ανά µήνα, που αποθηκεύονται µέσα στον φάκελο µε τα 
δεδοµένα της εταιρίας στην εγκατάσταση του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ E.R.P.. Η ονοµατολογία των 
αρχείων είναι της µορφής «MYFYYYY-MMX.xml» (πχ. MYF2014-01A.xml), όπου: ΥΥΥΥ το 
έτος, ΜΜ ο µήνας και το Χ είναι Α για αρχείο πελατών και Β για προµηθευτών. 
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Η «Ενηµέρωση flags κινήσεων» αφορά την επανενηµέρωση των σχετικών πεδίων στις 
κινήσεις της επιλεγµένης περιόδου, µε βάση τον σχεδιασµό των κωδικών κίνησης. Η 
«Επανενηµέρωση αξιών ΚΕΠΥΟ/ΜΥΦ σε άρθρα ΓΛ» αφορά την επανενηµέρωση της «Αξίας 
προ ΦΠΑ» και της «Αξίας ΦΠΑ» στα στοιχεία ΚΕΠΥΟ/ΜΥΦ των άρθρων Λογιστικής της 
επιλεγµένης περιόδου, µε βάση τις τιµές των πεδίων «Ενηµέρωση ΚΕΠΥΟ» και «Ενηµέρωση 
ΦΠΑ» των λογαριασµών. Η λειτουργία είναι αντίστοιχη της εργασίας «Οργάνωση – Service 
tools – Service ΚΕΠΥΟ/ΜΥΦ – Ενηµέρωση άρθρων λογ/κής». 
 
Προβολή αρχείων 

Εργασία προβολής των αρχείων ΜΥΦ που έχουν προκύψει από την σχετική εργασία και 
βρίσκονται µέσα στον φάκελο µε τα δεδοµένα της εταιρίας του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ E.R.P..  
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Το πλήκτρο [Ανανέωση] συγχρονίζει την λίστα µε τα αρχεία xml που υπάρχουν στον 
φάκελο της εταιρίας του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ E.R.P.. 
 
Το πλήκτρο [Έλεγχος] αφορά την διερεύνηση για τυχόν αλλαγή της «Κατάστασης 
υποβολής» από «Υπό επεξεργασία» σε «ΟΚ» ή «FAIL», αρχείων που έχουν υποβληθεί 
αποκλειστικά µέσω web-service (Βλ. Ηλεκτρονική υποβολή). 
 
Κατά την προβολή ενός αρχείου εµφανίζονται τα δεδοµένα του, ενώ στους χρήστες µε 
δικαιώµατα supervisor δίνεται η δυνατότητα για επεξεργασία των εγγραφών του µε το 
πλήκτρο [Επεξεργασία]. 
 

 
 
Συνένωση αρχείων 

Εργασία που αφορά την «συνένωση» δύο (2) αρχείων ΜΥΦ, ενός δοτού από τον χρήστη µε 
ένα αποθηκευµένο στα δεδοµένα της εταιρίας του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ E.R.P.. Για να γίνει η 
συνένωση τα αρχεία πρέπει να είναι του ιδίου τύπου (Α. Πελατών ή Β. Προµηθευτών) και 
του ιδίου έτους-µήνα, και το συνενωµένο αρχείο που προκύπτει αντικαθιστά το επιλεγµένο 
στα δεδοµένα της εταιρίας. 
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Εκτυπώσεις 

Εκτυπώσεις καταστάσεων ελέγχου των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ Πελατών και 
Προµηθευτών. 
 
Ηλεκτρονική υποβολή 

Εργασία που σχετίζεται µε την ηλεκτρονική υποβολή των αρχείων ΜΥΦ που έχουν προκύψει 
από την σχετική εργασία. Πριν την πρώτη υποβολή των αρχείων καλό θα ήταν να 
ρυθµιστούν κατάλληλα οι παράµετροι της ηλεκτρονικής υποβολής (Οργάνωση – Γενικές 
εργασίες – Εργασίες ΜΥΦ µηνός – Ηλεκτρονική υποβολή – Παράµετροι). 
 

 
 
Η ηλεκτρονική υποβολή των αρχείων µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους: 
 
1. Μέσω της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ., όπου κάνουµε login µε τα κλειδιά («User Name» 

και «Password») που έχουµε ως εταιρία και στην συνέχεια επιλέγουµε τα αρχεία που θα  
«ανεβάσουµε» στο site (upload). Αν έχουµε καθορίσει τα κλειδιά στις παραµέτρους και 
ο σταθµός εργασίας έχει Internet Explorer 9 (ή νεότερο), τότε είναι ενεργοποιηµένη η 
διαδικασία «Auto login» στο site. Αν έχει επιλεχθεί η «Αντιγραφή αρχείων» τότε το 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. αντιγράφει (και συµπιέζει) τα επιλεγµένα αρχεία xml, από τον φάκελο 
µε τα δεδοµένα της εταιρίας στον καθορισµένο φάκελο, τον οποίο και «ανοίγει» κατά 
την εκτέλεση της εργασίας, και πριν «τρέξει» την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ., ώστε να 
διευκολυνθεί η υποβολή των αρχείων.  
 

2. Μέσω web-service, όπου η εφαρµογή αποστέλλει τα επιλεγµένα αρχεία στην Γ.Γ.Π.Σ. 
χωρίς την παρεµβολή του χρήστη, παράγοντας σχετικά µηνύµατα στην οθόνη για το 
αποτέλεσµα της αποστολής. Η ενεργοποίηση αυτού του τρόπου υποβολής απαιτεί 
διαφορετικά κλειδιά («Όνοµα χρήστη» και «Κωδικός») από αυτά της ιστοσελίδας, και τα 
οποία µπορείτε να τα προµηθευτείτε από το site που θα σας οδηγήσει το πλήκτρο 
[Λήψη κωδικών]. Αφού καθορίσετε τα κλειδιά και τσεκάρετε το «Ενεργή», η υποβολή 
αρχείων θα γίνεται µέσω web-service. 

 
Με την υποβολή των αρχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. αυτά παίρνουν status «Υπό επεξεργασία» και 
κάποια στιγµή (σε δεύτερο χρόνο) το status γίνεται «ΟΚ» ή «FAIL». Παρακολούθηση και 
ανανέωση της «Κατάστασης υποβολής» το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. µπορεί να πραγµατοποιήσει 
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ΜΟΝΟ για τα αρχεία xml που έχουν υποβληθεί µέσω web-service, ενώ για τα υπόλοιπα η 
κατάσταση είναι πάντοτε η ίδια: «Υποβολή µέσω site». Το τι συµβαίνει µε την κατάσταση 
υποβολής όλων των αρχείων (ανεξαρτήτως τρόπου υποβολής), µπορούµε πάντοτε να το 
βλέπουµε µέσα από την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ.. 
 
Αφού έχουµε επιλέξει τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής, και έχουµε καθορίσει κατάλληλα 
της σχετικές παραµέτρους, µπορούµε να εκτελέσουµε την εργασία, η οποία περιλαµβάνει 
την επιλογή των αρχείων από την σχετική λίστα και κλικ στο πλήκτρο [Υποβολή]. 
 

 
 
Αν η υποβολή γίνεται µέσω της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ., τότε πρώτα θα «ανοίξει» ο 
φάκελος [MYF], όπου θα υπάρχουν έτοιµα και συµπιεσµένα (αναλόγως τις παραµέτρους) τα 
επιλεγµένα αρχεία xml, και στην συνέχεια θα «τρέξει» ο internet explorer, που θα µας πάει 
στο site για να κάνουµε login και να υποβάλουµε τα αρχεία επιλέγοντάς τα από τον φάκελο 
[MYF]. 
 
Αν η υποβολή γίνεται µέσω web-service, τότε απλώς θα εµφανιστούν τα σχετικά µηνύµατα 
επιτυχούς ή όχι αποστολής των αρχείων στην Γ.Γ.Π.Σ.. 
 
   


