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ΑΘΗΝΑ 3 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2018
ΠΡΟ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΤ – ΜΕΛΗ ΣΟΤ Φ..Α.
ΕΚΔΟΗ ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΝ ΕΟΠΤΤ ΓΙΑ REBATE KAI ΣΤΥΟΝ ΕΠΙΣΡΟΦΕ
Όπσο θάζε ρξόλν, έηζη θαη ερζέο (2/1/2018) ν ΕΟΠΤΤ αλήξηεζε ζηελ ζειίδα ηεο ΚΜΕ (www.eopyykmes.gr)
ηηο βεβαηώζεηο παξαθξαηήζεσλ REBATE, αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη ηπρόλ πεξηθνπέο πνπ αθνξνύλ ην έηνο
2017.
Ο Π.Φ.. αλήξηεζε ζρεηηθή ελεκέξσζε, γηα ηα πηζησηηθά πνπ πξέπεη λα εθδώζεηε θαη ζαο επηζεκαίλνπκε όηη
είλαη ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε θαη πέξπζη.
Οπζηαζηηθά ζα πξέπεη λα θόςεηε πηζησηηθό ηηκνιόγην γηα ην REBATE θαη αλ έρεηε επηζηξνθέο, άιιν έλα γηα
ηηο επηζηξνθέο (επεξήγηζη : α) κπνξείηε λα θόςεηε και ένα ζςνολικό πιζηωηικό γηα REBATE θαη επηζηξνθέο
β) ΔΕΝ εθδίδεηε πηζησηηθό γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο).


Καηά ηελ έθδνζε ηνπ πλνδεπηηθνύ εκεηώκαηνο γηα ηηο ζπληαγέο πνπ ζα θαηαζέζεηε απηό ηνλ κήλα, θα
ππέπει να ζημειώζεηε ζηο ειδικό πεδίο πος ςπάπσει «πιζηωηικά ηιμολόγια» ηον απιθμό ηων
πιζηωηικών πος έσεηε εκδώζει. Σα πηζησηηθά ηα δίλεηε θαηά ηελ ππνβνιή ησλ ζπληαγώλ ζαο ζηνλ
ΦΑ, καδί κε ηα ππόινηπα ηηκνιόγηα ηνπ ΕΟΠΤΤ, έμσ από ηνλ θάθειν ηνπ ΕΟΠΤΤ.



ηελ πεξίπησζε πνπ έρεηε ήδε εκδώζει ηο Σςνοδεςηικό Σημείωμα ηος ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ και δεν
μποπείηε να πποβείηε ζε επανέκδοζη ηος Σςνοδεςηικού Σημειώμαηορ γιαηί έσεηε ήδη ςποβάλλει ηιρ
ζςνηαγέρ ζαρ θαη δελ έρεηε πξνιάβεη λα ζεκεηώζεηε ηνλ αξηζκό ησλ πηζησηηθώλ, ζα πξέπεη λα δώζεηε
μερσξηζηά ην πηζησηηθό ηηκνιόγην θαηά ηελ ππνβνιή ησλ ζπληαγώλ ζαο ζηνλ ΦΑ, επηζεκαίλνληαο όηη
ΔΕΝ αναγπάθεηαι ζηο Σςνοδεςηικό Σημείωμα. Σν πηζησηηθό ηηκνιόγην ζα θέξεη επάλσ δεμηά ηνλ
θσδηθό πνπ έρεηε ζηνλ ύιινγν.



Καηά ηελ έθδνζε ηνπ πηζησηηθνύ ηηκνινγίνπ ζα πξέπεη λα θάλεηε αποθοπολόγηζη ζηα πνζά πνπ
αλαθέξεη ν ΕΟΠΤΤ.



Το πιζηωηικό ηιμολόγιο θα ππέπει να εκδοθεί ππορ ΕΟΠΥΥ με ημεπομηνία 31/12/2017 θαη ζα θέξεη
σο αηηηνινγία/πεξηγξαθή «παξαθξάηεζε ππέξ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (REBATE) ζύκθσλα κε
ηνλ λόκν 3918/2011 γηα ηνλ ΕΟΠΤΤ (έηνο 2017) θαη αλ έρεηε θόςεη έλα ζπλνιηθά θαη γηα πεξηθνπέο, ζα
πξνζζέζεηε θαη « …θαη πεξηθνπέο ζπληαγώλ ΕΟΠΤΤ έηνπο 2017».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ζηηο βεβαηώζεηο πνπ αλαθέξεηαη πνζό REBATE ρσξίο ΦΠΑ, ζύκθσλα κε νδεγία ηνπ ΕΟΠΤΤ,
αθνξά ππόινηπα από rebate παιαηώλ εηώλ. Με νδεγία ηνπ ΕΟΠΤΤ, ην πνζό απηνύ ηνπ rebate (δειαδή,
REBATE ρσξίο αλαθνξά ΦΠΑ) αληηζηνηρεί ζε θιίκαθα ΦΠΑ 6%.
αο παξαζέηνπκε απηνύζηα θαη ηελ ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ Π.Φ..
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΛΟΤΡΑΝΣΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΤ

*ακολουθεί η υπ’ αριθ. 9/21-1-2018 ενημέρωση του Π.Φ.Σ.
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Απ. Ππωη.
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Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Αλαξηήζεθαλ ζηελ δηαδηθηπαθή πύιε ΕΟΠΤΤ/ΚΜΕ ( www.eopyykmes.gr ) νη
βεβαηώζεηο παξαθξαηήζεσλ REBATE , αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαζώο επίζεο θαη πηζαλώλ πεξηθνπώλ
γηα ην έηνο 2017.
Όπσο θάζε ρξόλν , ζα πξέπεη λα εθδνζεί πηζησηηθό ηηκνιόγην πξνο ηνλ ΕΟΠΤΤ.
ρεηηθά κε ην πηζησηηθό πνπ ζα εθδνζεί , ζαο ππελζπκίδνπκε ηα εμήο :
1.-Το πιζηωηικό ηιμολόγιο , θα εκδοθεί προς ΕΟΠΥΥ με ημερομηνία 31/12/17 , θα πρέπει να
σποβληθεί με ηην καηάθεζη ζσνηαγών ηοσ μηνός Δεκεμβρίοσ 2017 και να ζημειωθεί
οπωζδήποηε ζηο Σσνοδεσηικό Σημείωμα Υποβολής Σσνηαγών ΕΟΠΥΥ και ζσγκεκριμένα ζηο
πεδίο «Πλήθος Πιζηωηικών Τιμολογίων» με ηον αριθμό 1, εάν εκδοθεί ένα πιζηωηικό ηιμολόγιο.
2.-Το ποζό ηοσ ζημειώμαηος ζσμπεριλαμβάνει ΦΠΑ, ηο οποίο αποθορολογείηαι με βάζη ηην
ιζτύοσζα Κλίμακα ΦΠΑ ( 6% & 13% ) ή ( 4% & 9% ) , όπως καηά περίπηωζη προβλέπεηαι .
3.-Το πιζηωηικό ηιμολόγιο δύναηαι να είναι ένα ( 1 ) και να ζσμπεριλαμβάνει ηο rebate καθώς
επίζης και ηις πιθανές περικοπές , ζε ένα ( 1 ) θύλλο .
4.-Πιζηωηικό ηιμολόγιο εκδίδεηαι μόνο για ηο ποζό rebate και ηις πιθανές περικοπές και ότι για
ηις καηαβληθείζες ειζθορές σπέρ ΕΤΑΑ .

