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ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΟΤ Φ..Α.
ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΣΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΣΟΝ Φ..Α. ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΜΕ ΟΦΕΙΛΕ»

Λάβακε θαηαζηάζεηο κε ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ηακείωλ, πνπ πιένλ έρνπλ εληαρζεί ζηνλ ΔΟΠΤΤ. Οη
θαηαζηάζεηο πνπ ιάβακε αλαθέξνληαη ζε πεξίπνπ 800 θαξκαθεία, θαη αλαθέξεη ην πνζό ηεο παξαθξάηεζεο
ηνπ 3,5% (όπωο πξνβιέπεηαη από ηνλ λόκν 4430/2016) γηα ην νπνίν πξέπεη ηα ελ ιόγσ θαξκαθεία λα θόςνπλ
πηζησηηθό ηηκνιόγην πξνο ηνλ ΕΟΠΤΤ κε αηηηνινγία «πνζό παξαθξάηεζεο 3,5% ζύκθσλα κε λόκν
4430/2016» .
Ωο εθ ηνύηνπ θαξκαθεία πνπ είλαη ελεξγά ζα ιάβνπλ πξνζωπηθό κήλπκα ζηε πιαηθόξκα πνπ ζα γξάθεη
ην πνζό ηεο παξαθξάηεζεο γηα ην νπνίν ζα πξέπεη λα εθδνζεί πηζηωηηθό ηηκνιόγην πξνο ηνλ ΔΟΠΤΤ, θαη κεηά ζα
αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη ν θάζε θαξκαθνπνηόο λα πξνζθνκίζεη καδί κε ην πηζηωηηθό ηηκνιόγην.
Πξνζνρή :
 Σν πνζό ηεο παξαθξάηεζεο 3,5% πεξηέρεη ΚΑΙ ην ΦΠΑ θαη ζα πξέπεη λα γίλεη απνθνξνιόγεζε (6%)
 Σν πηζησηηθό ηηκνιόγην ζα θνπεί πξνο ΕΟΠΤΤ, κε αηηηνινγία «πνζό παξαθξάηεζεο 3,5%»
 Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη όηη ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ καδί κε ην πηζησηηθό ηηκνιόγην
είλαη δηαθνξεηηθά γηα θάζε θαξκαθνπνηό, θαη γηα ηνλ θάζε έλαλ, ηζρύεη όηη αλαθέξεη ε πιαηθόξκα.
 Η Τπ.Δήισζε ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα θέξεη γλήζην ηεο ππνγξαθήο από ΚΕΠ ή αζηπλνκία.
 Σα ππνδείγκαηα ησλ Τπ.Δειώζεσλ είλαη ηξία (ΤΔ 1, ΤΔ2, ΤΔ3) θαη ζα ηα βξείηε αλεξηεκέλα ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΦΑ www.fsa.gr
 Όηαλ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηεί θαη Φνξνινγηθή ή / θαη Αζθαιηζηηθή Ελεκεξόηεηα, απηέο ζα πξέπεη
λα είλαη ζε ηζρύ έσο ηέινο Ννεκβξίνπ.

Σα δηθαηνινγεηηθά, ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ άκεζα ΠΡΩΣΟΣΤΠΑ ζηνλ ύιινγν
(δειαδή : ην πηζησηηθό, κε ΤΔ, θαη ΦΕ ή / θαη ΑΕ όπνπ απαηηείηαη)
ηελ ηζηνζειίδα καο
www.fsa.gr, έρεη δεκηνπξγεζεί
ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα κε ζέκα
ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΑ, όπνπ ππάξρνπλ αλεξηεκέλα : - ε παξνύζα ελεκέξωζε, ηα 3 δηαθνξεηηθά Τπνδείγκαηα
ηωλ Τπεύζπλωλ δειώζεωλ, - Λίζηα πνπ αλαθέξεη κόλν ηηο επωλπκίεο ηωλ θαξκαθείωλ πνπ έρνπλ
ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο.
ηελ πεξίπηωζε πνπ δείηε ηελ επωλπκία ηνπ θαξκαθείνπ ζαο, ε νπνία ίζωο έρεη πιένλ ηξνπνπνηεζεί
(νπόηε θαη ΓΔΝ έρεηε ιάβεη κήλπκα κπνξείηε λα ζηείιεηε ζην email grfsa@otenet.gr, κήλπκα πνπ λα αλαθέξεη
ηα εμήο :
«Το θαρμακείο μοσ λειηοσργούζε με ηην επωνσμία ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και ΑΦΜ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ (ζηοιτεία
ποσ ζήμερα έτοσν ηροποποιηθεί), οπόηε παρακαλώ να μοσ αποζηείλεηε ζηον αριθμό κινηηού ηηλεθώνοσ μοσ
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ηο ποζό παρακράηηζης για ηο πιζηωηικό, και ηι δικαιολογηηικά πρέπει να προζκομίζω ζηον ζύλλογο,
δεζμεσόμενος να ηα προζκομίζω μέζα ζε 4 ημέρες από ηην παραλαβή ηοσ μηνύμαηος SMS.»
Επηζεκαίλνπκε όηη δελ γλσξίδνπκε ην πνζό πνπ είλαη λα ιακβάλεη ην θάζε θαξκαθείν θαζώο απηό ζα πξνθύςεη
κεηά ηελ εθθαζάξηζε ηνπ ινγηζηεξίνπ ηνπ ΦΑ, νπόηε κελ επηθνηλσλείηε κε ηνλ ύιινγν γηα πιεξνθνξίεο πνπ
αθνξνύλ ην πνζό πνπ ζα εηζπξάμεηε, θαζώο δελ είλαη αθόκε γλσζηό. Όζν πην γξήγνξα γίλεη ε ζπιινγή ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ, ηόζν πην ζύληνκα ζα γίλεη ε εθθαζάξηζε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΛΟΤΡΑΝΣΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΤ

