Πιστωτικά τιμολογιά κράτήσεων 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) κλπ. Για το σύνολο αυτού του ποσού θα
πρέπει κάθε χρόνο να εκδίδετε ένα πιστωτικό τιμολόγιο
με αξία, που σας γνωστοποιείται από τον ΕΟΠΥΥ σαν
<Ετήσια Βεβαίωση Παρακρατήσεων>. Τα ποσά
αναρτώνται κάθε χρόνο στην πύλη του ΚΜΕΣ. Δείτε το
υπόδειγμα:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (REBATE)
Για την έκδοση Πιστωτικού Τιμολογίου:
 όσοι έχετε τη version Dioscourides Xpress, επιλέξτε από το μενού των Πωλήσεων την εργασία
<ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΑΣ>

και ζητήστε τα παραστατικά της 31/12/21

 Όσοι έχετε τη version Dioscourides Win, επιλέξτε <Υποσυστήματα> <1.Πωλήσεις και Αγορές>
<2. Διαχείρηση Παραστατικών>  <1. Επεξεργασία Παραστατικών Διακίνησης> και ζητήστε
τα παραστατικά της 31/12/21
 Και στις 2 περιπτώσεις στην οθόνη σας θα βρείτε (σε Αναμονή) πάνω-πάνω 3 παραστατικά με
χρήστη ilyda, που αφορούν στο Πιστωτικό Τιμολόγιο του Rebate και στα τιμολόγια των
ραντεβού και των χορηγηθέντων self test.
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Κάντε διπλό κλικ (ή πατήστε Enter) στο Πιστωτικό Τιμολόγιο (ΤΠ. 18) για να προβάλλετε το
παραστατικό, οπότε εμφανίζεται η ακόλουθη εικόνα:

1. Κάντε αριστερό κλικ στο πεδίο <Τιμή Μονάδος> της αντίστοιχης γραμμής και πληκτρολογήστε
το ποσό (ακριβώς όπως αναφέρεται στη βεβαίωση), που αντιστοιχεί στη σχετική κατηγορία και
ΦΠΑ.
ΣΣ. Τα ποσά που αναφέρονται στη βεβαίωση παρακρατήσεων περιλαμβάνουν το ΦΠΑ. Το
παραστατικό κατά την εκτύπωση θα κάνει αυτόματα αποφορολόγιση.
2. Επαναλάβετε τη διαδικασία συμπληρώνοντας με προσοχή τα ποσά και για τις γραμμές, που
αφορούν στις λοιπές κατηγορίες ανά ΦΠΑ.
3. Αν στη βεβαίωση σας δεν αναφέρονται ποσά παρακράτησης σε κάποια κατηγορία ή ΦΠΑ, τότε
διαγράψτε με Delete αυτή(ές) τη(ις) γραμμή(ές). Δείτε το υπόδειγμα που ακολουθεί:

4. Ελέγξτε τη συνολική αξία, ώστε να συμφωνεί με το αναρτηθέν ποσό από την ΚΜΕΣ
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5. Βεβαιωθείτε ότι συμπληρώσατε σωστά όλα τα στοιχεία και χρησιμοποιήστε το Ctrl+P (ή το
εικονίδιο του εκτυπωτή) για να το εκτυπώσετε επιλέγοντας το Ναί στη σχετική ερώτηση.

Το πρωτότυπο παραστατικό θα πρέπει να συνυποβληθεί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο
φάκελο υποβολής που αφορά την κατάθεση συνταγών μηνός Δεκεμβρίου. Επίσης στο
«Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής» (ΣΣΥ) που θα εκδώσετε από την ΚΜΕΣ πρέπει να
συμπληρώσετε το αντίστοιχο τετράγωνο (βάζοντας το πλήθος των πιστωτικών τιμολογίων, δηλαδή
1) στο πεδίο «Πιστωτικά Παραστατικά», που υπάρχει στο τέλος της φόρμας.
Σ.Σ. Τα φαρμακεία σε περιοχές με καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ θα επιλέξουν τους αντίστοιχους
κωδικούς μειωμένου ΦΠΑ.
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