SepaNet
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση – myDATA
Εγχειρίδιο Χρήσης

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση – myDATA - Εγχειρίδιο Χρήσης

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ....................................................................................................................................... 3
1.1
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ .............................................................................................................. 4

2

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ......................................................................... 5
2.1
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ – ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ (ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ) SOFTONE ........................................................... 5
2.2
ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ...................................................................................... 5
2.2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.......................................................................................... 6
2.2.2 Εκκαθάριση πληρωμών για λογαριασμό και κατ’ εντολή του πελάτη ................................ 7
2.3
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ........................................................................................ 8
2.3.1 Κατάλογος Τιμολογίων ...................................................................................................... 8
2.3.2 Εισαγωγή νέου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου ......................................................................... 9
2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.2.3
2.3.2.4
2.3.2.5

Α/Α (Αύξων Αρ. Τιμολογίου) ............................................................................................................... 11
Είδος Τιμολογίου ............................................................................................................................... 11
Τρόπος Πληρωμής ............................................................................................................................. 11
Κατηγορία ΦΠΑ ................................................................................................................................. 12
Κατηγορία Εξαίρεσης ΦΠΑ................................................................................................................. 12

2.3.4.1
2.3.4.2

Επιστροφή μηνύματος λάθους από το myDATA ................................................................................. 13
Επιτυχής Καταχώρηση (Αποστολή) Τιμολογίου στο myDATA .............................................................. 14

2.3.3
2.3.4

Διόρθωση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου ............................................................................... 12
Οριστικοποίηση Τιμολογίου – Αποστολή στο myDATA .................................................... 13

2.3.5
2.3.6
2.3.7

Διαγραφή Ηλεκτρονικού Τιμολογίου ............................................................................... 15
Εκτύπωση Τιμολογίων ..................................................................................................... 15
Παραμετροποίηση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων ................................................................. 16

Πίνακας Εικόνων
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα

1 : Διασύνδεση Sepanet µε myDATA........................................................................... 3
2 : Εισαγωγή και επαλήθευση κλειδιού (Κλειδάριθµου) SoftΟne ................................. 5
3 : Πληροφορίες Τιµολογίου Παροχής Υπηρεσιών ....................................................... 7
4 : Πληροφορίες Εκκαθάρισης Πληρωµών (Εξόδων) ................................................... 7
5 : Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιµολογίων .................................................................... 8
6 : Εισαγωγή Νέου Τιµολογίου................................................................................... 10
7 : Είδος Τιµολογίου .................................................................................................. 11
8 : Τρόπος Πληρωµής................................................................................................. 11
9 : Κατηγορίες ΦΠΑ .................................................................................................. 12
10 : Κατηγορίες Εξαίρεσης ΦΠΑ ............................................................................... 12
11 : Παράδειγµα επιστροφής µηνύµατος λάθους από το myDATA............................. 13
12 : Παράδειγµα επιστροφής µηνύµατος λάθους από το myDATA............................. 14
13 : Επιτυχής αποστολή στο myDATA....................................................................... 14
14 : Χαρακτηρισµός Τιµολογίου µετα από επιτυχή αποστολή .................................... 14
15 : Εκτύπωση Τιµολογίου ......................................................................................... 15
16 : Εκτύπωση Εκκαθάρισης ...................................................................................... 16
17 : Παραµετροποίηση Τιµολογίων ............................................................................ 17

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση – myDATA - Εγχειρίδιο Χρήσης

Σελίδα 2

1 Εισαγωγή
Το myDATA, δηλαδή my Digital Accounting and Tax Application, είναι το όνομα της νέας
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην
καθημερινότητα των επιχειρήσεων.
Η χρήση της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι υποχρεωτική για όσους εκδίδουν
τιμολόγια, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και
αυτοαπασχολούμενων, από τη 1/1/2021.
Στο εξής, μέσω της πλατφόρμας myDATA εκατοντάδες χιλιάδες υπόχρεοι θα πρέπει να
διαβιβάζουν τα τιμολόγια τους (παραστατικά εσόδων)στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων.
Υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι υποβολής των παραστατικών εσόδων στην πλατφόρμα
myDATA , που ονομάζονται κανάλια διαβίβασης. Τα κανάλια αυτά είναι:
• Λογιστικό – εμπορικό πρόγραμμα επιχείρησης (ERP)
• Ειδική φόρμα καταχώρησης στο www.aade.gr/myDATA
• Πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Η υπηρεσία Sepanet, προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους χρήστες της, έχει
προχωρήσει στην αναβάθμιση του υπάρχοντος προγράμματος έκδοση τιμολογίων. Το νέο
πρόγραμμα τιμολόγησης έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει τα απαιτούμενα δεδομένα στην
πλατφόρμας myDATA , μέσω διαπιστευμένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Ο τρόπος διαβίβασης είναι αυτόματος με την έκδοση και οριστικοποίηση ενός τιμολογίου από
την νέα ηλεκτρονική τιμολόγηση της υπηρεσίας SepaNet.

Εικόνα 1 : Διασύνδεση Sepanet µε myDATA

Η υπηρεσία EINVOICING της εταιρείας SoftOne, διασυνδέεται με συστήματα τιμολόγησης, στη
συγκεκριμένη περίπτωση με το νέο ηλεκτρονικό τιμολόγιο του SepaNet, και διαβιβάζει τα
εκδιδόμενα παραστατικά (τιμολόγια) του Sepanet στην πλατφόρμα myDATA. Παράλληλα
επιστρέφει στο SepaNet τις τυχόν απαντήσεις της πλατφόρμας myDATA.
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1.1 Προϋποθέσεις Χρήσης
Βασική προϋπόθεση για να μπορέσουν οι χρήστες του SepaNet να χρησιμοποιήσουν το νέο
ηλεκτρονικό τιμολόγιο είναι η σύναψη συμφωνίας του κάθε χρήστη με την εταιρεία SoftOne
και η απόκτηση του αναγκαίου κωδικού.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε αποταθείτε στο σύλλογο.
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2 Οδηγίες Χρήστης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου
2.1 Καταχώρηση – Έλεγχος Κλειδιού (Κλειδαρίθμου) SoftOne
Όπως ήδη αναφέραμε, προϋπόθεση χρήσης του νέου ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους
χρήστες του SepaNet είναι η σύναψη συμφωνίας με τον πιστοποιημένο πάροχο ηλεκτρονικής
τιμολόγησης SoftOne.
Με τη σύναψη της σχετικής συμφωνίας, η SoftOne θα αποδώσει στον αιτούντα χρήστη του
SepaNet ειδικό κωδικό που ονομάζεται «κλειδί». Το κλειδί αυτό εξασφαλίζει τόσο την
επικοινωνία και αποστολή των στοιχείων του τιμολογίου που εκδίδει ο χρήστης στο SepaNet
στην εταιρεία SoftOne, όσο και την αποστολή των στοιχείων αυτών από τη SoftOne στο
myDATA.
Το κλειδί που σας έχει αποδώσει η εταιρεία SoftOne πρέπει να αποθηκευτεί στο SepaNet
μέσω της οθόνης «Προφίλ Χρήστη».
Στην συνέχεια θα πρέπει να τον επαληθεύσετε πατώντας το σχετικό κουμπί.

Εικόνα 2 : Εισαγωγή και επαλήθευση κλειδιού (Κλειδάριθμου) SoftΟne

2.2 Δομή νέου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου
Το νέο ηλεκτρονικό τιμολόγιο του SepaNet χωρίζεται (απαρτίζεται) από δύο μέρη
a. Το Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (περιλαμβάνει και τα απαιτούμενα από το myDATA
στοιχεία
b. Εκκαθάριση πληρωμών για λογαριασμό και κατ’ εντολή του πελάτη (αποτελούν
ενημέρωση του Πελάτη και ΔΕΝ αποστέλλονται στο myDATA)
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2.2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
Το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες
• Αύξων Αριθμός Τιμολογίου
• Ημερομηνία Έκδοσης Τιμολογίου
• Είδος Τιμολογίου (Λίστα Επιλογών σύμφωνα με τις οδηγίες του myDATA)
• Τρόπος Πληρωμής Τιμολογίου (Λίστα Επιλογών σύμφωνα με τις οδηγίες του myDATA)
• Στοιχεία Εκδότη (Ομάδα Πεδίων)
• Στοιχεία Παραλήπτη (Ομάδα Πεδίων)
• Στοιχεία Εμπορεύματος ( Προαιρετική Ομάδα Πεδίων)
• Στοιχεία Μεταφοράς ( Προαιρετική Ομάδα Πεδίων)
• Στοιχεία Τιμολογίου myDATA
o Αμοιβή του Γραφείου σε Ευρώ
o Συντελεστή ΦΠΑ (ποσοστό σύμφωνα με τις οδηγίες του myDATA)
o Ποσό ΦΠΑ σε Ευρώ
o Σύνολο Τιμολογίου σε Ευρώ
o Κατηγορία Εξαίρεσης (Προαιρετική Λίστα Τιμών)
o Παρατηρήσεις (Προαιρετικό Πεδίο)
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Εικόνα 3 : Πληροφορίες Τιµολογίου Παροχής Υπηρεσιών

Οι ανωτέρω υποχρεωτικές πληροφορίες (πεδία χρωματισμένα κίτρινα) είναι και αυτές που
αποστέλλονται στο myDATA μέσω του παρόχου SoftOne.

2.2.2 Εκκαθάριση πληρωμών για λογαριασμό και κατ’ εντολή του πελάτη
H εκκαθάριση πληρωμών για λογαριασμό και κατ’ εντολή του πελάτη, περιλαμβάνει έξοδα
στα οποία προέβη και πλήρωσε ο εκτελωνιστής για λογαριασμό του πελάτη του.
Για κάθε τέτοιο έξοδο, η εκκαθάριση περιλαμβάνει ένα στίχο με τις εξής πληροφορίες
• Κωδικοποιημένη Αιτιολογία (Η κωδικοποίηση των αιτιολογιών γίνεται από το χρήστη)
• Αριθμό Παραστατικού που πιστοποιεί το συγκεκριμένο έξοδο
• Ποσό σε Ευρώ που αντιστοιχεί στο ΦΠΑ ανά ποσοστό (6,5% - 13% - 18,7%, 24%). Τα
ποσοστά ΦΠΑ εισάγονται από το χρήστη
• Σύνολο ΦΠΑ σε Ευρώ
• Λοιπές Δαπάνες σε Ευρώ
• Σύνολο Πληρωμής σε Ευρώ.

Εικόνα 4 : Πληροφορίες Εκκαθάρισης Πληρωµών (Εξόδων)
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Οι πληροφορίες εκκαθάρισης πληρωμών για λογαριασμό και κατ’ εντολή του πελάτη
αποτελούν ενημέρωση του Πελάτη και ΔΕΝ αποστέλλονται στο myDATA.

2.3 Διαχείριση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου
Η διαχείριση των νέων Ηλεκτρονικών Τιμολογίων γίνεται μέσα από την επιλογή «Ηλεκτρονικό
Τιμολόγιο» του κυρίως μενού του SepaNet

Εικόνα 5 : Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιµολογίων

Η συγκεκριμένη επιλογή επιτρέπει στον χρήστη να
1. Εμφανίσει κατάλογο των εισαχθέντων μέχρι στιγμής τιμολογίων (Προσωρινών ή και
Οριστικών)
2. Εισάγει ένα νέο ηλεκτρονικό τιμολόγιο και εκκαθάριση εξόδων
3. Να διορθώσει ένα υπάρχον τιμολόγιο
4. Να διαγράψει ένα υπάρχον τιμολόγιο υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι «οριστικό»
και τα στοιχεία του δεν έχουν αποσταλεί στο myDATA
5. Να προβάλει το ιστορικό της αποστολής του τιμολογίου στο myDATA
6. Παραμετροποίηση / προσωποποίηση το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο

2.3.1 Κατάλογος Τιμολογίων
Με την εκτέλεση τις επιλογής «Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο» του κυρίως μενού του SepaNet,
εμφανίζεται η οθόνη της «Εικόνα 5 : Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιµολογίων», η οποία
προβάλει τα μέχρι στιγμής καταχωρημένα τιμολόγια (Προσχέδια και Οριστικά).
Για κάθε τιμολόγιο το σύστημα προβάλει
• Το MRN στην περίπτωση που το τιμολόγιο έχει εκδοθεί ως παροχή υπηρεσιών για τη
διαχείριση μιας διασάφησης
• Η Σειρά και Αριθμός του τιμολογίου
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•
•
•
•

Ο αριθμός ΦΠΑ (ΑΦΜ) του πελάτη
Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου
Το συνολικό ποσό του τιμολογίου σε Ευρώ
Η κατάσταση του Τιμολογίου
o Προσχέδιο – Δεν έχει οριστικοποιηθεί και υποβληθεί στο myDATA
o Οριστικό – Έχει υποβληθεί στο myDATA

Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα από τα υποβληθέντα τιμολόγια και να το
• Διορθώσει
• Διαγράψει
• Τυπώσει

2.3.2 Εισαγωγή νέου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου
Με την επιλογή δημιουργίας νέου τιμολογίου το SepaNet εμφανίζει τη παρακάτω οθόνη.
Ένα νέο τιμολόγιο μπορεί να αφορά
• Παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση και διεκπεραίωση μια διασάφησης
• Παροχή υπηρεσιών που δεν σχετίζεται με διασαφήσεις
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Εικόνα 6 : Εισαγωγή Νέου Τιµολογίου

Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με διεκπεραίωση διασάφησης τότε ο
χρήστης μπορεί να συμπληρώσει το
• MRN της διασάφησης
• Είδος (Τύπο) της Διασάφησης)
και το SepaNet θα ανασύρει και προ συμπληρώσει από τη σχετική διασάφηση, ένα σημαντικό
πλήθος από τις απαιτούμενες πληροφορίες του τιμολογίου.
Στην περίπτωση που το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών δεν σχετίζεται με διασάφηση τότε ο
χρήστης μπορεί να συμπληρώσει τις υποχρεωτικές πληροφορίες (πεδία) χειροκίνητα. Τα
υποχρεωτικά πεδία είναι χρωματισμένα με κίτρινο φόντο.
Σε οποιαδήποτε στιγμή ο χρήστης μπορεί να
• Εκτυπώσει την «Εκκαθάριση Πληρωμών» σε αρχείο PDF
• Εκτυπώσει τo «Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών» σε αρχείο PDF
• Αποθηκεύσει προσωρινά το Ηλεκτρονικό Τιμολόγια και Εκκαθάριση Πληρωμών. Σε μια
τέτοια περίπτωση η κατάσταση του τιμολογίου χαρακτηρίζεται ως «Προσχέδιο»
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•

Οριστικοποιήσει το τιμολόγιο, ενέργεια η οποία συνεπάγεται και αυτόματη αποστολή
των σχετικών δεδομένων στην πλατφόρμα «myDATA»

Κατά τη συμπλήρωση των πεδίων του ηλεκτρονικού τιμολογίου μία σειρά πεδίων
συμπληρώνεται μέσω λίστας τιμών που ορίζεται από την ΑΑΔΕ (myDATA).
Τα περισσότερα πεδία είναι αυτονόητα. Στη συνέχεια παρατίθενται τα πεδία που έχουν
ιδιαιτερότητες

2.3.2.1

Α/Α (Αύξων Αρ. Τιμολογίου)

Πατώντας το κουμπί που βρίσκεται δίπλα από τον Α/Α του τιμολογίου, το σύστημα θα δώσει
τον επόμενο αριθμό από το τελευταίο οριστικοποιημένο τιμολόγιο.

2.3.2.2

Είδος Τιμολογίου

Εικόνα 7 : Είδος Τιµολογίου

2.3.2.3

Τρόπος Πληρωμής

Εικόνα 8 : Τρόπος Πληρωµής
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2.3.2.4

Κατηγορία ΦΠΑ

Εικόνα 9 : Κατηγορίες ΦΠΑ

2.3.2.5

Κατηγορία Εξαίρεσης ΦΠΑ

Στην περίπτωση που το τιμολόγιο εξαιρείται ΦΠΑ, ο χρήστης θα πρέπει να δηλώσει το λόγο
εξαίρεσης μέσα από λίστα ορισμένη από την ΑΑΔΕ

Εικόνα 10 : Κατηγορίες Εξαίρεσης ΦΠΑ

Στην περίπτωση που το τιμολόγιο που εκδίδεται εξαιρείται ΦΠΑ παρακαλούμε
συμβουλευτείτε το λογιστή σας για την επιλογή της σωστής κατηγορίες εξαίρεσης

2.3.3 Διόρθωση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου
Αφού επιλεχθεί το προς διόρθωση τιμολόγιο μέσω του «2.3.1 Κατάλογος Τιμολογίων»
ακολουθείται η ίδια διαδικασία με αυτή της «Εισαγωγής Νέου Τιμολογίου».
Προϋπόθεση για τη διόρθωση ενός τιμολογίου είναι η κατάσταση του να ΜΗΝ είναι οριστική.
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2.3.4 Οριστικοποίηση Τιμολογίου – Αποστολή στο myDATA
Η εισαγωγή ενός τιμολογίου μπορεί να γίνει μέσα από κύκλους εργασιών όπου
1. Εισάγετε κάποιες πληροφορίες στο τιμολόγιο σας
2. Το αποθηκεύετε προσωρινά
3. Το ανακτάτε μέσα από την επιλογή 2.3.1 Κατάλογος Τιµολογίων
4. Το τροποποιείτε (μεταβάλετε)
5. Το αποθηκεύετε προσωρινά
6. Το οριστικοποιείτε και αποστέλλετε αυτόματα τις πληροφορίες που απαιτούνται στο
myDATA
Φυσικά τα ανωτέρω μπορείτε να τα κάνετε σε ένα κύκλο εργασιών όπου αφού εισάγετε τις
πληροφορίες (πεδία) του τιμολογίου, το οριστικοποιείται κατ’ ευθείαν.
Αντίστοιχα τα βήματα 3 – 5 μπορούν να επαναληφθούν όσες φορές επιθυμείτε.
Με την οριστικοποίηση του τιμολογίου, τα δεδομένα του αποστέλλονται στο myDATA. Με τη
σειρά του, το myDATA θα επιστρέψει είτε
1. Είτε ενα μήνυμα λάθους σε περίπτωση που η διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί
σωστά
2. Είτε η επιβεβαίωση ότι έγινε επιτυχής διαβίβαση του παραστατικού.

2.3.4.1

Επιστροφή μηνύματος λάθους από το myDATA

Στην περίπτωση επιστροφής λάθους, το μήνυμα που επιστρέφει το myDATA είναι συνήθως
επεξηγηματικό π.χ.

Εικόνα 11 : Παράδειγµα επιστροφής µηνύµατος λάθους από το myDATA

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα το «Κλειδί της SoftOne» ή «Οι κωδικοί TaxisNet» που έχετε
καταχωρήσει στο SepaNet δεν είναι σωστά.
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Εικόνα 12 : Παράδειγµα επιστροφής µηνύµατος λάθους από το myDATA

Ως δεύτερο παράδειγμα, στη ανωτέρω εικόνα το myDATA επέστρεψε μήνυμα λάθους
σύμφωνα με το οποίο, ο αριθμός ΦΠΑ (ΑΦΜ) δεν είναι σωστός.

2.3.4.2
Επιτυχής
myDATA

Καταχώρηση

(Αποστολή)

Τιμολογίου

στο

Εικόνα 13 : Επιτυχής αποστολή στο myDATA

Με την επιτυχή αποστολή του τιμολογίου στο myDATA , το τιμολόγιο ενημερώνετε με τρία
πεδίο που επιστρέφει το myDATA (Βλέπε πιο κάτω εικόνα) και πιο συγκεκριμένα με
•

Μοναδικό“ Αριθμό“ Καταχώρησης του παραστατικού“ (Μ.ΑΡ.Κ).

•
•

Αναγνωριστικό“ Παραστατικού
Υπογραφή

Εικόνα 14 : Χαρακτηρισµός Τιµολογίου µετα από επιτυχή αποστολή
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2.3.5 Διαγραφή Ηλεκτρονικού Τιμολογίου
Αφού επιλεχθεί το προς διαγραφή τιμολόγιο μέσω του «2.3.1 Κατάλογος Τιμολογίων»
επιλέγεται το κουμπί «Διαγραφή».
Προϋπόθεση για τη διαγραφή ενός τιμολογίου είναι η κατάσταση του να ΜΗΝ είναι οριστική.

2.3.6 Εκτύπωση Τιμολογίων
Τα τιμολόγια μπορούν να εκτυπωθούν «ως PDF αρχεία»
• ανά πάσα στιγμή (είτε κατά τη διάρκεια της δημιουργία τους και πριν «Αποθηκευτούν
Προσωρινά» ή/και «οριστικοποιηθούν»)
• Αφού «Αποθηκευτούν Προσωρινά» ή/και «οριστικοποιηθούν». Σε αυτή τη περίπτωση
μπορούν να ανακτηθούν μέσω της επιλογής «2.3.1 Κατάλογος Τιμολογίων» και στη
συνέχεια να εκτυπωθούν
• Ανεξαρτήτως της κατάστασης τους (Προσχέδια / Οριστικά).

Εικόνα 15 : Εκτύπωση Τιµολογίου

Οι ίδιες δυνατότητες ισχύουν και για την «Ανάλυση της Εκκαθάρισης»
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Εικόνα 16 : Εκτύπωση Εκκαθάρισης

2.3.7 Παραμετροποίηση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να παραμετροποιήσετε τα τιμολόγια σας. Πιο συγκεκριμένα
μπορείτε να ορίσετε
1. Για κάθε είδους διασάφησης (Εισαγωγή, ΕΝΣ, ΣΔΕ, ΔΕΦΚ, ΕΔΕ άνευ Στατιστικής, Εξαγωγή,
ΔΑΟ) τις αιτιολογίες εκκαθάρισης (εξόδων)
2. Το εμπορικό σας σήμα, όπως αυτό θα εκτυπώνεται στα τιμολόγια
3. Τις «Κλάσεις ΦΠΑ».
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Εικόνα 17 : Παραµετροποίηση Τιµολογίων

ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
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