ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ

Σσγκεντρωτικές Καταστάσεις Τιμολογίων
Πελατών / Προμηθεστών - έντσπο Δ1-Δ2
(μέτρι και το έτος αναυοράς 2013)
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Πόςεσ εγγραφζσ μποροφςα να υποβάλω μζςω φόρμασ, μζχρι και τθν 31/12/2013
καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ υγκεντρωτικϊν Καταςτάςεων
Πελατϊν/ Προμθκευτϊν (Δ1, Δ2);
Μποροφςατε να υποβάλετε μζςω φόρμασ μζχρι 50 εγγραφζσ για πελάτεσ και μζχρι 50
εγγραφζσ για προμθκευτζσ.

Ε

Αν είχα πάνω από 50 εγγραφζσ μποροφςα να υποβάλω μζςω φόρμασ;

Α

Όχι, ζπρεπε να υποβάλετε αποκλειςτικά με αρχείο. Για τθ δωρεάν δθμιουργία αρχείου,
βλζπε τθν ερώτθςθ 5.

Ε

Πϊσ κα ανακτιςω το αρχείο Κ.Β.. που υπζβαλα;

Α

Μζςα από τθν οκόνθ τθσ εφαρμογισ Δ1-Δ2 υποβολισ των Συγκεντρωτικών
καταςτάςεων πελατών Προμθκευτών, επιλζξτε «Προβολι Διλωςθσ» και μετά επιλζξτε
το κουμπί «Προβολι» ςτθ διλωςθ που κζλετε να δείτε ι να ανακτιςετε το αρχείο τθσ
ςτον υπολογιςτι ςασ.
Στθ ςελίδα παρουςιάηονται οι 50 πρώτεσ εγγραφζσ που ζχετε υποβάλει και ςτθ μζςθ
τθσ ςελίδασ πατώντασ το δεξί πλικτρο του ποντικιοφ ςτον ςφνδεςμο «Πατιςτε Εδϊ για
να κατεβάςετε το Αρχείο», επιλζξτε «Αποκικευςθ υνδζςμου Ωσ» ι «Save target as»,
μζςω τθσ οποίασ μπορείτε να αποκθκεφςετε το αρχείο που ζχετε ιδθ υποβάλει ςτον
υπολογιςτι ςασ και ςτθ ςυνζχεια να το ανοίξετε με το ελεφκερο πρόγραμμα «Δήλωςη
Κ.Β.Σ. (ζτοσ χρήςησ 2007 και μετά) (Συγκεντρωτικζσ Καταςτάςεισ Τιμολογίων ΠελατώνΠρομηθευτών) / (πρόγραμμα για τη δημιουργία του αρχείου προσ υποβολή)».

Ε

Πϊσ μπορϊ να ανακτιςω τον αρικμό καταχϊρθςθσ;

Α

Μζςα από τθν οκόνθ τθσ εφαρμογισ Δ1-Δ2 υποβολισ των Συγκεντρωτικών
καταςτάςεων πελατών Προμθκευτών, επιλζγετε «Προβολι Διλωςθσ» και αφοφ
επιλζξετε τον «Σφπο Διλωςθσ» και το «Ζτοσ», ςτθ ςυνζχεια πατάτε το πλικτρο
«Κατάςταςθ» ςτθ διλωςθ που κζλετε να ανακτιςετε τον αρικμό καταχώρθςθσ.

Ε

Πϊσ κατεβάηω το πρόγραμμα για τθν Ηλεκτρονικι υμπλιρωςθ των Καταςτάςεων
Πελατϊν - Προμθκευτϊν ;

Α

Μπορείτε να κατεβάςετε δωρεάν το πρόγραμμα για τθν Ηλεκτρονικι Συμπλιρωςθ των
Καταςτάςεων Πελατών - Προμθκευτών από τον διαδικτυακό τόπο τθσ ΑΑΔΕ ςτθν
ενότθτα «Ελεφκερα προγράμματα».

Ε

Μπορϊ να ςυμπεριλάβω τιμολόγιο που ζχει εκδοκεί με Α.Φ.Μ. τον Α.Φ.Μ. του
υπόχρεου υποβολισ τθσ ςυγκεντρωτικισ κατάςταςθσ τιμολογίων;

Α

Για πλθροφορίεσ ςχετικά με τα τιμολόγια αυτοπαράδοςθσ, κα πρζπει να
επικοινωνιςετε με το Δ΄ τμιμα Φορολογικισ Απεικόνιςθσ Συναλλαγών τθσ Διεφκυνςθσ
Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ, ςτα τθλζφωνα:
210-3610030, 210-3610065 και 210-3642682.
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Συγκεντρωτικζσ Καταςτάςεισ Τιμολογίων Πελατών/
Προμθκευτών - ζντυπο Δ1-Δ2 (μζχρι και το ζτοσ
αναφοράσ 2013)
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Ε

Κατά τθ διάρκεια του ζτουσ ζκανα διακοπι τθσ επιχείρθςισ μου και επανζναρξθ με
τον ίδιο Α.Φ.Μ. Πϊσ κα υποβάλω τθ ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ τιμολογίων;

Α

Επειδι ο Α.Φ.Μ. τθσ επιχείρθςθσ παραμζνει ο ίδιοσ, κα υποβάλετε ζνα αρχείο για όλο
το ζτοσ.

Ε

Κατά τθ διάρκεια του ζτουσ ζκανα μεταςχθματιςμό τθσ επιχείρθςισ μου με
διαφορετικι επωνυμία. Πϊσ κα υποβάλω τθ ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ τιμολογίων;

Α

Αν ο Α.Φ.Μ. τθσ επιχείρθςθσ παραμζνει ο ίδιοσ, κα υποβάλετε ζνα αρχείο για όλο το
ζτοσ.
Αν ο Α.Φ.Μ. τθσ επιχείρθςθσ ζχει αλλάξει, κα υποβάλετε ξεχωριςτό αρχείο για κάκε
Α.Φ.Μ. τθσ επιχείρθςισ ςασ.

Ε

Σι είναι θ «ανακλθτικι» διλωςθ;

Α

Όταν ανακαλοφμε διλωςθ που ζχουμε υποβάλει, μζςω αρχείου ι φόρμασ,
υποβάλλοντασ εκ νζου το ςφνολο όλων των ςωςτών εγγραφών.

Ε

Ζχω υποβάλει ενιαίο αρχείο, για το κεντρικό και τα υποκαταςτιματα μαηί. Μπορϊ να
υποβάλω «ανακλθτικι» διλωςθ ξεχωριςτά για κάκε εγκατάςταςθ;

Α

Όχι, διότι ιςχφουν τα εξισ:
Αν θ αρχικι ι θ τελευταία ανακλθτικι διλωςθ είναι με Αρ. Εγκατάςταςθσ Ε (Ενιαία
Τποβολι), τότε θ επόμενθ ανακλθτικι πρζπει υποχρεωτικά να είναι με Αρ.
Εγκατάςταςθσ Ε (Ενιαία Τποβολι).
Αν θ αρχικι ι θ τελευταία ανακλθτικι είναι με 0 ι Αρ. Εγκατάςταςθσ, τότε θ ανακλθτικι
μπορεί να είναι 0 ι Αρ. Εγκατάςταςθσ αντίςτοιχα, αλλά μπορεί να είναι και Ε (Ενιαία
Τποβολι).

Ε

Πϊσ μπορϊ να υποβάλω «ανακλθτικι» διλωςθ;

Α

Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, θ υποβολι γίνεται μόνο ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ.
με αρχείο.

Ε

Θζλω να υποβάλω «ανακλθτικι» διλωςθ ενϊ ζχω υποβάλει μζςω φόρμασ. Επειδι
ζχω αρκετζσ εγγραφζσ και πρζπει να τισ πλθκτρολογιςω ξανά όλεσ ςωςτά, υπάρχει
άλλοσ τρόποσ;
Ναι, υποβάλλοντασ με αρχείο.
Συγκεκριμζνα:
Μζςα από τθν οκόνθ τθσ εφαρμογισ Δ1-Δ2 υποβολισ των Συγκεντρωτικών
καταςτάςεων Πελατών Προμθκευτών, επιλζξτε τθν «Προβολι Διλωςθσ», μετά ςτθν
διλωςθ που ζχετε υποβάλλει με φόρμα επιλζξτε «Προβολι» και για να κατεβάςετε ςε
αρχείο τισ εγγραφζσ που υποβάλλατε με φόρμα, πατιςτε το δεξί πλικτρο του ποντικιοφ
ςτον ςφνδεςμο «Πατιςτε Εδϊ για να κατεβάςετε το Αρχείο» και επιλζξτε
«Αποκικευςθ υνδζςμου Ωσ» ι «Save target as» ώςτε να το αποκθκεφςετε εκεί που
επικυμείτε.
Ζπειτα μζςα από το ελεφκερο πρόγραμμα e-Κ.Β.Σ. (βλζπε ερώτθςθ 5) ανοίγετε το αρχείο
που κατεβάςατε και αποκθκεφςατε και αφοφ το διορκώςετε ι το ςυμπλθρώςετε,
αποκθκεφετε το αρχείο χωρίσ ςυμπίεςθ και το υποβάλλετε ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Α
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Συγκεντρωτικζσ Καταςτάςεισ Τιμολογίων Πελατών/
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αναφοράσ 2013)
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13.

Ε

Τπζβαλα μζςω φόρμασ ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ τιμολογίων ενϊ δεν ιμουν
υπόχρεοσ. Πϊσ μπορϊ να τθ διαγράψω;

Α

Για εκπρόκεςμεσ διαγραφζσ και τροποποιιςεισ κα απευκυνκείτε ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ.
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Συγκεντρωτικζσ Καταςτάςεισ Τιμολογίων Πελατών/
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αναφοράσ 2013)

