
Έκδοση στοιχει ων σε πρατη ρια υγρω ν 
καυσι μων.  

Σε περίπτωση έκδοσης Τιμολογίου – Δελτίου Αποστολής σε «αντικατάσταση» Απόδειξης Λιανικής Πώλησης, 
που εκδόθηκε από το σύστημα εισροών – εκροών των πρατηρίων υγρών καυσίμων, ακολουθείται η 
παρακάτω διαδικασία, που είναι σε λειτουργία από την έκδοση 1.0.1.556 της εφαρμογής.  
 
Απαραίτητη προϋπόθεση της διαδικασίας είναι η ύπαρξη της διαχείρισης πετρελαίου θέρμανσης (module). 
Στις σχετικές παραμέτρους ορίζετε τη σειρά αποδείξεων λιανικής που χρησιμοποιείτε καθώς και τον κωδικό 
συναλλαγής με την ΑΑΔΕ (Οργάνωση > Παράμετροι > Πετρέλαιο θέρμανσης).  
 

 
 
Στην συνέχεια δημιουργείτε ένα σενάριο μετασχηματισμού πωλήσεων που αφορά τον μετασχηματισμό του 
Τιμολογίου – Δελτίου Αποστολής (Λιανικής) σε Ακυρωτική Απόδειξη Λιανικής (Πίνακες > Πωλήσεις > 
Μετασχηματισμοί πωλήσεων). Ως ακυρωτικό παραστατικό θα πρέπει να οριστεί το 310 - ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΑΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). Η τιμή της παραμέτρου «Ενημέρωση σχετικών παραστατικών» θα 
πρέπει να είναι «Όχι» και να έχει οριστεί σαν πελάτης των νέων παραστατικών ο πελάτης λιανικής. 
 



 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση των συγκεκριμένων παραστατικών (104 – Τιμολόγιο – Δ. Αποστολής 
(Λιανική) και 310 – Ακυρωτική απόδειξη καυσίμων (από τιμολόγιο)) είναι να έχουν δημιουργηθεί οι 
αντίστοιχες σειρές στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρών – Σειρές 
παραστατικών πώλησης). Ακολουθούν ενδεικτικοί σχεδιασμοί.  
 

 



 

 
 
Κατά την εκτέλεση της εργασίας του μετασχηματισμού το πεδίο «Τρόπος μετασχηματισμού» θα πρέπει να 
έχει τιμή «Ένα προς ένα». 
 

 
 
Κατά την καταχώρηση του Τιμολογίου – Δελτίου αποστολής (Λιανικής) θα πρέπει να συμπληρωθεί το πεδίο 
«Σχετική απόδειξη» που αναφέρεται στα στοιχεία της σχετικής Απόδειξης Λιανικής Πώλησης, με την μορφή 
<Αριθμός>; <Σειρά>.  Η συμπλήρωση του αριθμού είναι υποχρεωτική, ενώ της σειράς προαιρετική.  
 



 
 

 
 
Αν η εισαγωγή των στοιχείων δεν έχει την σωστή μορφή η εφαρμογή εμφανίζει σχετικό μήνυμα.  
 

 
 
Τα περιεχόμενα του πεδίου «Σχετική απόδειξη», θα μεταφερθούν στο αντίστοιχο πεδίο της «Ακυρωτικής 
απόδειξης λιανικής» ώστε να συμπεριληφθούν στην ορθή εκτύπωση του e.txt,  για την ηλεκτρονική 
διαβίβαση στην ΑΑΔΕ. 
 
Από την έκδοση 1.0.1.560 της εφαρμογής, έχει προστεθεί και η παρακάτω λειτουργικότητα, για τις 
περιπτώσεις που οι αποδείξεις λιανικής πώλησης, που εκδίδονται από το σύστημα εισροών – εκροών, 
εισάγονται στην εφαρμογή. 
 
Σε αυτήν την περίπτωση η παραπάνω διαδικασία διαφοροποιείται κατά την έκδοση του Τιμολογίου – Δ. 
Αποστολής (Λιανικής) και δεν απαιτείται η εργασία του μετασχηματισμού. 
 
Στο πεδίο «Σχετική απόδειξη» προστέθηκε κουμπί για την επιλογή του παραστατικού που έγινε εισαγωγή 
από το σύστημα εισροών - εκροών. Αν γίνει επιλογή, τότε καθορίζεται η τιμή του πεδίου, αντιγράφονται οι 



γραμμές των ειδών από την επιλεγμένη απόδειξη και κατά την καταχώριση του νέου παραστατικού 
ακυρώνεται αυτόματα η σχετική απόδειξη. 
 

 
 


