
Έντυπα δαπανώ ν 

Η εργασία «Έντυπα δαπανών» χρησιμοποιείται για την εύκολη και γρήγορη καταχώρηση 
παραστατικών δαπανών. Το δεύτερο έντυπο αφορά την καταχώρηση λογαριασμού 
COSMOTE.  
 
Παραμετροποίηση 
 
Ο καθορισμός των παραμέτρων του εντύπου δαπανών γίνεται στην οργάνωση λειτουργίας 
της εφαρμογής (Οργάνωση > Παράμετροι > Έντυπα δαπανών). 
 

 
 

 Σειρά: Εισάγετε την σειρά του παραστατικού δαπανών που θα δημιουργείται, κατά την 
καταχώρηση του εντύπου δαπανών.  

 Προμηθευτής: Εισάγετε τον προμηθευτή του παραστατικού δαπανών που θα 
δημιουργείται, κατά την καταχώρηση του εντύπου δαπανών.  

 Σύνδεση: Επιλέγετε (προαιρετικά) τον πίνακα χρήστη παραστατικών αγορών που 
περιέχει τους τηλεφωνικούς αριθμούς.  

 Ημ/νία λήξης: Επιλέγετε (προαιρετικά) το πεδίο ημερομηνίας χρήστη παραστατικών 
αγορών, που θα ενημερώνεται με την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού.  



 Κωδικός ηλ. πληρωμής: Επιλέγετε (προαιρετικά) το πεδίο κειμένου χρήστη 
παραστατικών αγορών, που θα ενημερώνεται με τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής.  

 Κατανάλωση από: Επιλέγετε (προαιρετικά) το πεδίο ημερομηνίας χρήστη 
παραστατικών αγορών, που θα ενημερώνεται με την ημερομηνία έναρξης της χρονικής 
περιόδου που καλύπτει ο λογαριασμός.  

 Κατανάλωση έως: Επιλέγετε (προαιρετικά) το πεδίο ημερομηνίας χρήστη 
παραστατικών αγορών, που θα ενημερώνεται με την ημερομηνία λήξης της χρονικής 
περιόδου που καλύπτει ο λογαριασμός.  

 
Μεταβλητές 
Αντιστοιχίστε τις μεταβλητές που υπάρχουν στο λογαριασμό της COSMOTE με την 
αντίστοιχη δαπάνη. Για την αυτόματη δημιουργία των δαπανών μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε την εργασία «Δημιουργία δαπανών» που υπάρχει στα Έσοδα – Έξοδα και 
στην Γενική λογιστική (Λογιστική > Έσοδα – Έξοδα / Γενική λογιστική > Εργασίες > 
Δημιουργία δαπανών).  
 

 
 
Παραστατικά 
Η καταχώρηση των εντύπων δαπανών γίνεται μέσω της εργασίας «Έντυπα δαπανών» 
(Παραστατικά > Αγορές / Δαπάνες > Έντυπα δαπανών). 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στο λογαριασμό της COSMOTE συμπληρώνονται 
τα πεδία της εργασίας.  
 



 
 



 
 

 Ημερομηνία: Εισάγετε την ημερομηνία καταχώρησης του παραστατικού.  

 Παραστατικό: Εισάγετε τον αριθμό παραστατικού.  

 Λήξη πληρωμής: Εισάγετε την ημερομηνία λήξης πληρωμής του λογαριασμού.  

 Κωδικός ηλ. πληρωμής: Εισάγετε τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής του 
λογαριασμού.  

 Κατανάλωση από .. έως: Εισάγετε την χρονική περίοδο που καλύπτει η λογαριασμός.  

 Σύνδεση: Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό.  
 
Στις γραμμές του εντύπου αντιγράφετε από τον λογαριασμό της COSMOTE την αξία κάθε 
μεταβλητής.  Η αξία της μεταβλητής «Διάφορα (χωρίς ΦΠΑ)» συμπληρώνεται αυτόματα με 
την διαφορά που προκύπτει λόγω στρογγυλοποίησης.  
 
Ο υπολογισμός της αξίας Φ.Π.Α. και η συνολική αξία υπολογίζονται από την εφαρμογή. 
Υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης της αξίας Φ.Π.Α., αρκεί να έχει οριστεί στο παραστατικό 
αγοράς που θα δημιουργηθεί, η δυνατότητα αλλαγής του (Οργάνωση > Σχεδιασμοί > 
Παραστατικών > Παραστατικά αγοράς). Επίσης μπορεί να γίνει επέμβαση στη συνολική 
αξία για να δοθεί το ποσό της πληρωμής μετά τη στρογγυλοποίηση. Για την καταχώρηση 
του εντύπου και την δημιουργία του αντίστοιχου παραστατικού δαπάνης επιλέγετε 
«Καταχώρηση».  
 
Η προβολή του παραστατικού δαπάνης που δημιουργήθηκε γίνεται από την εργασία 
«Παραστατικά αγοράς».  
 



 
 
Στις έμμεσες εργασίες [F10] του παραστατικού, μέσω της επιλογής «Προβολή σαν έντυπο», 
υπάρχει η δυνατότητα προβολής του εντύπου δαπάνης που καταχωρήθηκε.  
 

 
 
Ενώ μέσω της επιλογής «Στοιχεία άρθρων λογιστικής», γίνεται η προβολή του άρθρου 
λογιστικής που δημιουργήθηκε. 
 



 


