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Χαλάνδρι, 3 Φεβρουαρίου 2011 

Αξιότιµε κ. Υπουργέ, 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 35 του σχεδίου νόµου για τις διαρθρωτικές αλλαγές 
στο σύστηµα υγείας, προβλέπεται η επιβολή ποσού «επιστροφής» (rebate) 
ύψους 5% επί των νοσοκοµειακών πωλήσεων εις βάρος των φαρµακευτικών 
επιχειρήσεων. O ΣΦΕΕ διαφωνεί κάθετα µε αυτή την ρύθµιση για τους εξής 
λόγους :  

1) Το ανωτέρω ποσό επιστροφής (rebate) φέρει χαρακτηριστικά φόρου 
και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να είχε και αντίστοιχο αναλογικό αντίκρισµα, 
ούτως ώστε να έχει µια αναλογία προς τον επιδιωκόµενο σκοπό . 

Αντίθετα, µε την επιβολή του ποσού αυτού επιστροφής (rebate) επιτυγχάνεται 
η αύξηση των εσόδων του Υπουργείου Υγείας, ενώ παράλληλα παραβιάζεται 
η αρχή της αναλογικότητας, καθόσον µε την επίµαχη ρύθµιση δεν 
προβλέπεται άλλος επιδιωκόµενος σκοπός.  

2) Οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις επιβαρύνονται ήδη µε υποχρεωτική 
νοσοκοµειακή έκπτωση 13% επί της χονδρικής τιµής (άρθρο 331 παρ. 4 της 
Α∆ 7/2009), καθώς και µε την απόδοση ποσοστού 2% επί της αξίας των 
τιµολογίων των προµηθειών νοσοκοµείων (ΚΥΑ ∆ΥΓ6α/οικ 36932, ΦΕΚ 
545/Β/24.3.2009) και επιπλέον 4% προκαταβολή φόρου του επόµενου έτους, 
ήτοι σύνολο 19% επί της νοµοθετηµένης χονδρικής τιµής βάσει του µέσου 
όρου των τριών χαµηλοτέρων τιµών των 22 χωρών-µελών της ΕΕ. Πρακτικά 
αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια εκπτώσεων ή 
συµπίεσης των τιµών. Ως εκ τούτου, δεν είναι νοητό να υπάρχει rebate στις 
περιπτώσεις που έχει ήδη επιβληθεί υποχρεωτική νοσοκοµειακή έκπτωση. 
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Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω η επιβολή rebate ύψους 5% θα 
αποτελούσε µία ακόµη δυσβάσταχτη για τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις 
επιπρόσθετη αδικαιολόγητη υποχρέωση, η οποία φέρει τα χαρακτηριστικά 
φόρου, και ως εκ τούτου δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή, αφού θα επιφέρει τον 
εξοστρακισµό υγιώς λειτουργούντων επιχειρήσεων από την αγορά και θα 
οδηγήσει σε ελλείψεις καταξιωµένων φαρµακευτικών προϊόντων από τα 
κρατικά νοσοκοµεία.  

 

Με εκτίµηση, 

 

       

 

 
 
Φώτης Μαγγαλούσης    Κωνσταντίνος Φρουζής 
  Γενικός ∆ιευθυντής      Γενικός Γραµµατέας 
 
 

 
 
 
 
 
 

∆ιονύσιος Φιλιώτης 
Πρόεδρος 


