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ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (REBATE) 

Για τθν ζκδοςθ Πιςτωτικοφ Σιμολογίου, όςοι ζχετε τθ version 

, επιλζξτε από το μενοφ των Πωλιςεων τθν Dioscourides Xpress

εργαςία <ΧΟΝΔΡΙΚΕ Πωλιςεισ>. 

Όςοι ζχετε τθ version , επιλζξτε <Τποςυςτιματα>  <2. Διαχείρθςθ Παραςτατικών> Dioscourides Win

 <1. Επεξεργαςία Παραςτατικών Διακίνθςθσ> και πατιςτε 1 για καταχώρθςθ παραςτ. χονδρικισ.  

Με τθν κίνθςθ αυτι μεταφζρεςτε ςτθν οκόνθ τθσ επόμενθσ εικόνασ:  

 

τθ ςυνζχεια, τα βιματα που πρζπει να ακολουκιςετε είναι κοινά και περιγράφονται παρακάτω: 

1. Βάλτε κωδικό <Σφπου παραςτατικοφ>:  18 και πατιςτε Enter 

2. Βάλτε <Κωδικό υνεργάτθ>:  π.χ . EOP και πατιςτε Enter 

3. Βάλτε ςτο πεδίο <Ημερομθνία παραςτατικοφ> : 31/12/14 και πατιςτε Enter 

4. Επιβεβαιώςτε τθ διαφορετικι θμερομθνία, με κλικ ςτο <Ναί> 
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5. Πατιςτε Enter ςτον <Σρόπο Πλθρωμισ> για «Μετρθτοίσ».  

6. Επιβεβαιώςτε για δεφτερθ φορά τθν διαφορετικι θμερομθνία του παραςτατικοφ, οπότε ο 

κζρςορασ μεταφζρεται ςτισ γραμμζσ του παραςτατικοφ:  

 

7. Βάλτε ςτο πεδίο <Απ> των γραμμών του παραςτατικοφ : τον αρικμό ζνα (1)  

8. Βάλτε ςτο πεδίο <Κωδικόσ είδουσ> : το ςφμβολο κόμμα (,) και πατιςτε Enter  

9. το πεδίο <Περιγραφι Αγακοφ/Τπθρεςίασ> :  πλθκτρολογείςτε το ςχετικό κείμενο και μζχρι 65 

χαρακτιρεσ π.χ. «ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ REBATE ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2014» και πατιςτε Enter  

 

10. το επόμενο πεδίο <% ΦΠΑ> : πατιςτε Enter (ζχει ςυμπλθρωκεί αυτόματα με 6,5%) 

11. το πεδίο <Ποςότθτα> : πατιςτε Enter (ζχει ςυμπλθρωκεί αυτόματα με 1) 

12. το πεδίο <Σιμι Μονάδοσ> : πλθκτρολογιςτε το ςυνολικό ποςό του πιςτωτικοφ (δθλαδι τθν 

αξία με ΦΠΑ). (Σ.Σ. Το παραςτατικό θα κάνει αυτόματα αποφορολόγηςη).  

13. Η γραμμι του παραςτατικοφ ςυμπλθρώκθκε και ο κζρςορασ μεταφζρεται ςτο πεδίο <Κωδικόσ 

Είδουσ> τθσ επόμενθσ γραμμισ.  

14. Αν θ περιγραφι που ςασ ηθτικθκε ξεπερνά τουσ 65 χαρακτιρεσ (που χωράνε ςτθν πρώτθ 

γραμμι), ςυνεχίςτε επαναλαμβάνοντασ τα βιματα 7-13, για να το πλθκτρολογιςετε 

ςυμπλθρωματικά ςε 2θ γραμμι π.χ. «ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 34 ΣΟΤ Ν.3918/2011» κ.ο.κ. 

τθν περίπτωςθ αυτι, ςτισ επόμενεσ γραμμζσ κα βάηετε ςτθν ποςότθτα (1) και ςτθν τιμι 

μονάδοσ μθδζν (0).  

 

15. Όταν ολοκλθρώςετε τα ςτοιχεία τθσ περιγραφισ, πατιςτε Esc, για να κλείςετε το παραςτατικό  

16. και τζλοσ πατιςτε Ctrl+P για να το εκδόςετε. 

 


