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επωνυμία εταιρείας επάγγελμα  
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Οδός αριθμός, Πόλη, ΤΚ, Αθήνα
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

#ΥΓ-32

ημερομηνία
ώρα αποστολής (προαιρετικό)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

Χρεώσεις

Εξοφλημένο
Ανεξόφλητο

Συνολική καθαρή αξία

ΦΠΑ (24,00%)

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

είδος

καθαρή αξία

έκπτωση

τιμή μονάδας

ποσότητα

Ονομασία/προϊόν/τίτλος
λεπτομέρειες

Ονομασία/προϊόν/τίτλος
λεπτομέρειες

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

παρατηρήσεις

ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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Με το cloudt ο κάθε πελάτης μπορεί να προσωποποιήσει το τιμολόγιό του. Από το 
μενού, πατώντας «ρυθμίσεις» από το υπομενού της «Τιμολόγησης», συμπληρώνουμε 
τις πληροφορίες της εταιρείας μας. Επιλέγοντας τα αντίστοιχα πεδία στην ενότητα 
«πληροφορίες παραστατικού» προσθέτουμε το λογότυπο και τη σφραγίδα. 

Στις «παρατηρήσεις παραστατικού» υπάρχει η δυνατότητα, να μπουν διάφορα σχόλια, 
κοινά για όλα τα παραστατικά (πχ. τραπεζικός λογαριασμός).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

βάζουμε τον 
κωδικό εισόδου ως 
ηλεκτρονική διεύθυνση/
όνομα χρήστη

συμπληρώνουμε το συνθηματικό 
χρήστη ως κωδικό
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δείγμα 
παραστατικού 

πατάμε 
«ρυθμίσεις»
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Από το μενού, πατώντας στα «έσοδα» μπαίνουμε στη σελίδα με τη λίστα των 
παραστατικών που έχουν κοπεί. 

Για να εκδοθεί ένα τιμολόγιο θα πρέπει να υπάρχει ο συναλλασσόμενος πελάτης, τα 
αγαθά/υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία και οι σειρές των παραστατικών. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Για να γίνεται αυτόματη λήψη στοιχείων από το Taxisnet, ο λογιστής σας θα πρέπει 
να εκδώσει τους ειδικούς κωδικούς πρόσβασης και να τους εισάγει στην παρούσα 
πλατφόρμα.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ TAXISNET

κατάσταση 
τιμολογίου:
έχει εκδοθεί ή 
είναι προσχέδιο

δυνατότητα αναζήτησης παραστατικού
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ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ

Από τα «έσοδα» πατώντας στο κουμπί «συναλλασσόμενοι» βλέπουμε τη λίστα των 
πελατών μας και μπορούμε να δημιουργήσουμε νέο πελάτη.

Εφόσον οι κωδικοί πρόσβασης 
έχουν εισαχθεί, ενεργοποιείται 
το κουμπί taxisnet, το 
οποίο συμπληρώνει 
αυτόματα τα στοιχεία του 
πελάτη, σύμφωνα με το 
αναγραφόμενο, εταιρικό ΑΦΜ 

Επιλέγοντας «Δημιουργία» ο νέος πελάτης έχει καταχωρηθεί.
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ΑΓΑΘΑ / ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ

Στην ενότητα «Αγαθά/Υπηρεσίες» εμφανίζεται η λίστα με τα προϊόντα.  
Μπορούμε να δούμε, να επεξεργαστούμε ή/και να διαγράψουμε ένα προϊόν. 

Για την καταχώρηση νέου αγαθού ή υπηρεσίας, πατάμε το κουμπί «Δημιουργία».

Επιλέγουμε τον τίτλο, τον κωδικό και τη μονάδα μέτρησης που θα έχει το προϊόν.  
Επίσης, συμπληρώνουμε την τιμή, τον ΦΠΑ και, προαιρετικά, μία σύντομη περιγραφή.
Πατάμε «Δημιουργία» για να αποθηκευτεί το νέο αγαθό/υπηρεσία.
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ΣΕΙΡΕΣ

Εδώ βρίσκουμε συγκεντρωμένες τις σειρές των παραστατικών. Υπάρχει ο πίνακας 
με τον τύπο του παραστατικού και το σύνολο των εκδομένων παραστατικών και 
των προσχέδιων. Εφόσον δεν έχει κοπεί τιμολόγιο σε κάποια σειρά, μπορούμε να την 
επεξεργαστούμε ή να τη διαγράψουμε.

σε περίπτωση που 
προϋπάρχει κάποια 
σειρά (πχ με χειρόγραφα 
τιμολόγια ή από άλλη 
πλατφόρμα)  
έχουμε τη δυνατότητα 
να συνεχίσουμε την 
αρίθμηση από το 
επιθυμητό σημείο
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ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

Για την έκδοση νέου παραστατικού επιλέγουμε τον Πελάτη, τον Τύπο και τη Σειρά. 
 
Εάν δεν έχουμε, ήδη, δημιουργήσει τον συναλασσόμενο, το πεδίο «πελάτης» μας δίνει 
την επιλογή «προσθήκη νέου πελάτη».

εκτός από τις κοινές παρατηρήσεις, που 
υπάρχουν σε όλα τα τιμολόγια, μπορούμε 
να προσθέσουμε και εξειδικευμένες, 
σε κάθε νέο παραστατικό
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Προσθέτουμε νέο προϊόν, συμπληρώνοντας όλα τα 
απαραίτητα πεδία (ποσότητα/μονάδα/τιμή/ΦΠΑ) 
ή επιλέγουμε ένα αγαθό από αυτά που έχουμε ήδη 
δημιουργήσει (βλ. σελ 6).

δυνατότητα προσθήκης έκπτωσης, 
συγκεκριμένου ποσού ή με ποσοστό

κουμπί 
προσθήκης 
αγαθού/
υπηρεσίας

χαρακτηρισμός 
εσόδων για το

προσθήκη νέου φόρου
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αυτόματος υπολογισμός ποσών

Πατώντας το κουμπί «Δημιουργία» αποθηκεύουμε το προσχέδιο του παραστατικού.  

Προεπισκόπηση τιμολογίου. Μπορούμε να το διαγράψουμε, να το επεξεργαστούμε ή/και 
να το εκδόσουμε.
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Επιβεβαίωση έκδοσης παραστατικού και αυτόματη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ.

Επιτυχημένη διαβίβαση

χαρακτηριστικό mark

Λήψη 
παραστατικού 
σε αρχείο pdf
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