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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 
Για την αξιοποίηση του driver Meg My Data και προκειμένου να διαβιβάσετε στην ΑΑΔΕ, 

όλα τα Τιμολόγια που εκδώσατε χειρόγραφα (είτε μεσω του ΚΜΕΣ είτε από μπλοκ), 

ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

Βήμα 1ο: Μεταφερθείτε στη οθόνη επεξεργασίας καταχωριμένων παραστατικών π.χ. της 

τρέχουσας ημερομηνίας 

 

Βήμα 2ο: Για να αρχίσετε την καταχώριση ενός χειρόγραφου τιμολογίου πατήστε το 

αριθμητικό πλήκτρο 2. Στην οθόνη σας ο κέρσορας αναβοσβήνει στον κωδικό Τύπου 

παραστατικού. 

 

Βήμα 3ο: Αλλάξτε τον κωδικό του προτεινόμενου παραστατικού σε 13 (για τιμολόγια προς 

ΕΟΠΥΥ & Λοιπά ασφαλιστικά Ταμεία) ή σε 13D για τιμολόγια προς το ΔΑΠΥ. Στη αιτία 

κίνησης μπαίνει ο κωδικός 21. 

 

Βήμα 4ο: προχωρήστε βάζοντας τον κωδικό του ασφ. Ταμείου π.χ. EOP, GES (στα λατινικά) 

στο πεδίο του κωδικού Συνεργάτη και προχωρήστε με Enter. 
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Βήμα 5ο: Βάλτε την ημερομηνία του χειρόγραφου τιμολογίου στο σχετικό πεδίο και τη 

σειρά και τον αριθμό του στο επόμενο.  

 

Βήμα 6ο: Προχωρήστε με Enter, βάλτε τρόπο πληρωμής το Μετρητοίς  και κατεβείτε στις 

γραμμές του παραστατικού. Στις γραμμές βάλτε κωδικό αποθήκης 1 και κωδικό είδους 0. 

Στην περιγραφή εμφανίζεται το είδος γενικής περιγραφής «ΦΑΡΜΑΚΟ». 

 

Βήμα 7ο: Στο επόμενο πεδίο «%ΦΠΑ» το πρόγραμμα προτείνει τον κωδικό 01, που 

αντιστοιχεί στο 6%.  

 

Πατήστε Enter, βάλτε ποσότητα 1 και στην τιμή μονάδος πληκτρολογήστε τη συνολική αξία 

(με το ΦΠΑ) του 6%. 
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Επανάληψη του 7ου βήματος:  Όταν τελειώσετε με την καταχώριση της αξίας του 6% και 

εφόσον υπάρχουν και αξίες σε άλλες κατηγορίες ΦΠΑ, συνεχίζετε με καταχώριση 2ης 

γραμμής (πάλι με το είδος ΦΑΡΜΑΚΟ) αλλά αυτή τη φορά στο πεδίο % ΦΠΑ σβήστε με 

Delete τον προτεινόμενο κωδικό 01 για να επιλέξετε άλλο κωδικό π.χ. 07 για 13% ή το 08 

για το 24%.   

 

Στο επόμενο πεδίο της τιμής μονάδος θα πληκτρολογήσετε τώρα τη συνολική αξία της 2ης 

κατηγορίας ΦΠΑ.  

 

Επαναλαμβάνετε το ίδιο και για 3η κατηγορία ΦΠΑ (αν υπάρχει στο τιμολόγιο) ή πατάτε Esc 

για να κλείσετε το παραστατικό. 

Βήμα 8ο: Πατήστε το κουμπί Σ, που υπάρχει στη γραμμή εργαλείων της οθόνης του 

παραστατικού για να δείτε την ανακεφαλαίωση των αξιών του και να την ταυτοποιήσετε με 

τα αναγραφόμενα στο χειρόγραφο και κλείστε το με κλικ στο Χ. 

 



4 |  P a g e
 

ΣΣ. Το βήμα 8 Δεν είναι υποχρεωτικό και απαραίτητο.  

Βήμα 9ο: Πατήστε Ctrl+P για να καταχωρίσετε το παραστατικό. Εμφανίζεται η 

ανακεφαλαίωση ανά κατηγορία (% ΦΠΑ). Πατήστε Enter. 

ΣΣ. Η ανακαιφαλαίωση ενδέχεται να μην εμφανίζεται (ανάλογα με την παραμετροποίηση). 

Δεν είναι υποχρεωτικό και απαραίτητο.  

 

 

Βήμα 10o: Επιβεβαιώστε την οριστικοποίηση του χειρογράφου. 

 

Με το «Ναί», το τιμολόγιο καταχωρείται και η οθόνη «καθαρίζει» για να συνεχίσετε με την 

καταχώριση του επόμενου παραστατικού.  

 

 

 


