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Πιστωτικά  τιμολο γιά κράτή σεων ΕΟΠΥΥ 

ΤΙ ΑΦΟΡΟΥΝ 

Πρόκειται για τις κρατήσεις που σας έχει κάνει ο ΕΟΠΥΥ στη διάρκεια του έτους και αφορούν στο 

Rebate και στις διαφορές των μηνιαίων λογαριασμών (από περικοπές συνταγών). Για το σύνολο αυτού 

του ποσού θα πρέπει κάθε χρόνο να εκδίδετε ένα πιστωτικό τιμολόγιο με αξία, που σας γνωστοποιείται 

από τον ΕΟΠΥΥ με σχετικό εκκαθαριστικό σημείωμα. 

ΠΟΤΕ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ 

Τα Πιστωτικά τιμολόγια πρέπει να εκδίδονται προς τον ΕΟΠΥΥ, όταν αναρτάται στη σελίδα του ΚΜΕΣ η 

σχετική ανακοίνωση με τα αντίστοιχα ποσά, αλλά ΠΑΝΤΑ με ημερομηνία παραστατικού το αργότερο 

την 31η Δεκεμβρίου (του έτους, στο οποίο αναφέρονται). 

Φαρμακευτική Διεύθυνση 
Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Συνταγών 
Πειραιώς 181, 118 53 Αθήνα 
Τηλ.: 210 3407402 - 3407410 

 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
Βεβαιώνουμε ότι κατά το ημερολογιακό έτος 2016 παρακρατήθηκαν από το φαρμακείο με Α.Φ.Μ. 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και 
επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ», το ποσό των: 7.268,75€, ως εξής: 
1 Rebate (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%)   6,58 
2 Rebate (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6%) 804,25 
3 Ασφαλιστικές Εισφορές Φαρμακοποιών 6.457,92 
 
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016 
 
Σύνολο: 7.268,75 
Το παρόν εκδίδεται για φορολογική χρήση 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (REBATE) 

Για την έκδοση Πιστωτικού Τιμολογίου: 

 όσοι έχετε τη version Dioscourides Xpress, επιλέξτε από το 

μενού των Πωλήσεων την εργασία <ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ Πωλήσεις>. 

 

 Όσοι έχετε τη version Dioscourides Win, επιλέξτε <Υποσυστήματα> <1.Πωλήσεις και Αγορές> 

<2. Διαχείρηση Παραστατικών>  <1. Επεξεργασία Παραστατικών Διακίνησης> και πατήστε 

το 1 για καταχώρηση παραστατικού χονδρικής.  

Και στις 2 περιπτώσεις με την κίνηση αυτή μεταφέρεστε στην οθόνη της επόμενης εικόνας:  
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Στη συνέχεια, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι κοινά και για τις 2 εκδόσεις της εφαρμογής 

και περιγράφονται παρακάτω: 

1. Βάλτε στον κωδικό <Τύπου παραστατικού>:  18 και πατήστε Enter 

2. Βάλτε στον <Κωδικό Συνεργάτη>:  EOP ή 0 και πατήστε Enter 

3. Βάλτε στο πεδίο <Ημερομηνία παραστατικού> : 31/12/2016 (το αργότερο) και πατήστε Enter 

 

4. Πατήστε Enter στον <Τρόπο Πληρωμής> για «Μετρητοίς».  

5. οπότε ο κέρσορας μεταφέρεται στις γραμμές του παραστατικού:  

 

6. Βάλτε στο πεδίο <Απ> των γραμμών του παραστατικού : τον αριθμό ένα (1)  

7. Βάλτε στο πεδίο <Κωδικός είδους> : το σύμβολο κόμμα (,) και πατήστε Enter  

8. Στο πεδίο <Περιγραφή Αγαθού/Υπηρεσίας> :  πληκτρολογείστε το κείμενο π.χ. «ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 

REBATE ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ :2016» και πατήστε Enter  

9. Στο επόμενο πεδίο <% ΦΠΑ> : συμπληρώστε τον κωδικό ΦΠΑ του ενός ποσού (πχ 01 για το 6%) 

10. Στο πεδίο <Ποσότητα> : πατήστε Enter (έχει συμπληρωθεί αυτόματα με 1) 

11. Στο πεδίο <Τιμή Μονάδος> : πληκτρολογήστε το ποσό που αντιστοιχεί σ’αυτή την κατηγορία 

ΦΠΑ (όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, δηλαδή με το ΦΠΑ). Το παραστατικό θα κάνει 

αυτόματα αποφορολόγηση.  

12. Η γραμμή του παραστατικού συμπληρώθηκε και ο κέρσορας μεταφέρεται στο πεδίο <Κωδικός 

Είδους> της επόμενης γραμμής.  
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Σ.Σ. Τα φαρμακεία σε περιοχές με καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ θα επιλέξουν τους αντίστοιχους 

κωδικούς μειωμένου ΦΠΑ. 

13. συνεχίστε επαναλαμβάνοντας τα βήματα 7-12, για να το πληκτρολογήσετε σε 2η γραμμή και με 

περιγραφή: «ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 34 ΤΟΥ Ν.3918/2011» το ποσό της δεύτερης 

κατηγορίας ΦΠΑ (κωδ. 07 για 13%).  

 

Σ.Σ. Αν εκτός των ποσών του REBATE αναφέρονται και ποσά από περικοπές συνταγών, συνεχίζετε 

τις καταχωρίσεις για να συμπεριλάβετε και αυτά τα ποσά στο Πιστωτικό Τιμολόγιο (επίσης ανά 

κατηγορία ΦΠΑ). 

Σ.Σ. Το ποσό που αναφέρεται στις ασφαλιστικές εισφορές, αφορά τη φορολογική σας δήλωση και 

ΔΕΝ καταχωρείται στο Πιστωτικό Τιμολόγιο. 

14. Όταν ολοκληρώσετε τα στοιχεία της περιγραφής, πατήστε Esc, για να κλείσετε το παραστατικό  

15. και τέλος χρησιμοποιήστε το Ctrl+P για να το εκδόσετε. 

 

16. Το πρωτότυπο παραστατικό το αποστέλλετε στον ΕΟΠΥΥ με την υποβολή του επόμενου 

λογαριασμού. 

 


