ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΟ ΦΠΑ ΣΤΟ HART PMS

Προκειμένου να αλλάξετε τον ΦΠΑ μέσα στο HART PMS, σύμφωνα με την νέα νομοθεσία που επιβάλλει
ΦΠΑ 24% στα ξενοδοχεία, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:
1. Πηγαίνετε Configuration→ Financials→ tab Taxes.
Στο μέσο της οθόνης κάντε δεξί κλικ και Add Entry για να προσθέσετε τον νέο ΦΠΑ:

•

Type: Επιλέξτε Both.

•

Value: Πληκτρολογήστε 24,00.

•

Τσεκάρετε το Default (Default είναι πάντα ο υψηλότερος ΦΠΑ που υπάρχει στο ξενοδοχείο. Θα
πρέπει λοιπόν να από-επιλέξετε τον 23,00 από Default και να τσεκάρετε τον 24,00 ως Default).

•

Τσεκάρετε το Active.

•

Πατήστε Save.

2

2. Παραμένετε Configuration→ Financials→ και πηγαίνετε στο tab Taxation.
To tab Taxation δείχνει τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε κάθε κέντρο εσόδων/revenue centre που
υπάρχει από πάνω. Θα πρέπει λοιπόν να επιλέξετε τα κέντρα εσόδων/ revenue centres ένα-ένα
και από κάτω να επιλέξετε για το καθένα από αυτά (page down κουμπί) τον σωστό ΦΠΑ από το
drop down μενού που υπάρχει εκεί.

Κάθε φορά που αλλάζετε έναν ΦΠΑ πατήστε το Save για να είσαστε σίγουροι ότι έχει πάρει την αλλαγή.
Μόλις ολοκληρώσετε τις αλλαγές, κλείστε και ανοίξτε ξανά το παράθυρο και με Page Down ελέγξτε όλα τα
τμήματα ένα-ένα, για να είσαστε σίγουροι ότι όλα έχουν τον σωστό ΦΠΑ.
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Τα ξενοδοχεία που έχουν POS θα πρέπει να κάνουν και ένα βήμα ακόμα:
3. Πηγαίνετε Configuration→ Outlets→ και στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης πατήστε το κουμπί
Taxes:

Στο παραθυράκι που θα σας ανοίξει επιλέξτε:
•

From Tax: 23,00

•

To Tax: 24,00

•

Πατήστε Apply.

Η ενέργεια αυτή βρίσκει όλα τα είδη που έχουν ΦΠΑ 23,00 και τα αλλάζει σε ΦΠΑ 24,00.
Για να ελέγξετε ότι η αλλαγή έγινε σωστά, πηγαίνετε στο tab Menu Cards και δείτε τί ΦΠΑ εμφανίζει μέσα
στο πεδίο Tax.
Η διαδικασία αλλαγής του ΦΠΑ έχει ολοκληρωθεί.
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