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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ: 
 ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ REBATE & ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 

2022 

Συνδεθείτε στην πύλη του ΚΜΕΣ και  

Α) Επιλέξτε την υπηρεσία «ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΜΒΟΛΙΣΜΩΝ COVID-19» για να δείτε και να 

σημειώσετε το ποσό ΜΕ ΦΠΑ, που έχει αναρτηθεί για το μήνα Δεκέμβριο 2022  

Β) Επιλέξτε την υπηρεσία «ΕΤΗΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ»  

 

...πατήστε το «ΛΗΨΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» 

 

....και εκτυπώστε το σχετικό έγραφο (pdf), που θα έχει τη μορφή της επόμενης εικόνας 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κατηγορίες καθώς και τα ποσά ανά ΦΠΑ, ενδέχεται (στη βεβαίωση σας) να 

μην υπάρχουν σε όλες τις κατηγορίες, που βλέπετε στη φωτογραφία 

Γ) Στη συνέχεια θα μπείτε στην εφαρμογή σας (Dioscourides) και ζητήστε τα παραστατικά 

της 31/12/22 

 

...στα παραστατικά της εν λόγω ημερομηνίας θα βρείτε (σε κατάσταση Αναμονής) τα  

παραστατικά, που σας έχουμε δημιουργήσει. Αυτά εμφανίζονται με χρήστη ilyda.  
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Δ) Μπείτε στο παραστατικό με κωδικό 16 (τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών) και.. 

 

... κάντε κλικ στο κελλί της τιμής μονάδος της πρώτης γραμμής, όπου θα πρέπει να 

πληκτρολογήσετε το ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή των ραντεβού εμβολισμών, που 

σημειώσατε από την πύλη του ΚΜΕΣ. Προσοχή πάντα το ποσό με ΦΠΑ!!! 

Πατήστε Enter για να κλείσει η γραμμή (να γίνει μπλε) και στη συνέχεια εκτυπώστε το 

παραστατικό είτε με κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή είτε με Ctrl+P. 

Ε) Αφού εκτυπώσετε το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, επιλέγετε το επόμενο παραστατικό 

με κωδικό 18 (Πιστωτικό Σημείωμα Επιστροφών), που σας έχουμε ετοιμάσει.  

 

και το ανοίγετε με Enter… Η οθόνη του παραστατικού θα έχει την ακόλουθη μορφή: 

 

Στη συνέχεια πάρτε στα χέρια σας τη Βεβαίωση ετήσιων παρακρατήσεων (πού έχετε ήδη 

εκτυπώσει) και κάνοντας κλικ στο ανάλογο κελλί της τιμής  μονάδος, πληκτρολογήστε το 

αντίστοιχο ποσό και πατήστε Enter.  
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Προσοχή, ώστε να συμπληρώνετε τα σωστά ποσά ανά κατηγορία και % ΦΠΑ. Τα ποσά 

της βεβαίωσης περιέχουν ΦΠΑ και θα τα πληκτρολογείτε στο παραστατικό, ακριβώς 

όπως εμφανίζονται στη βεβαίωση.  

Εννοείται ότι: 

- Αν στη βεβαίωση σας δεν υπάρχει ποσό για να συμπληρώσετε σε κάποια γραμμή, 

τότε την αφήνετε με μηδενικό ποσό.  

- Αν ανήκετε σε περιοχή με καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ, οι γραμμές του παραστατικού 

θα είναι προσαρμοσμένες αντίστοιχα. 

Μετά την ορθή συμπλήρωση των ποσών, ελέγξτε το τελικό ποσό στο κάτω δεξιό μέρος της 

οθόνης (ώστε να συμφωνεί με αυτό της βεβαίωσης). 

Τέλος, εκτυπώστε το παραστατικό είτε με κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή είτε με Ctrl+P. 

 

 

 


