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Μαρούσι,   31/10 / 2016 
Αρ.Πρωτ: Γ99/2464 
 
                                   
Προς 
 
1. Σύνδεσμος Φαρμακευτικών 

Επιχειρήσεων Ελλάδος 
Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου, 15232, 

Χαλάνδρι. 

2. Πανελλήνια Ένωση 
Φαρμακοβιομηχανίας 
Λ. Κηφισίας 324, Ν. Ψυχικό, 15451, 

Αθήνα. 

3. Φαρμακευτικές εταιρείες Mylan, 
Teva, Uni-pharma. 

 
 
Κοινοποίηση  
 
Γραφείο Αντιπροέδρου ΕΟΠΥΥ 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΥ 
ΤΜΗΜA: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜA: ΕΣΟΔΩΝ 
Ταχ. Δ/νση:  Απ. Παύλου 12,  Μαρούσι   

Ταχ. Κώδικας:15123 
Πληροφορίες: Π. Πατεράκης, X. Νιφόρα 

Τηλ.:2108110673,2108110883 Φαξ:2108110694, 

2106871796. 
E-mail:d6.t1@eopyy.gov.gr 

 
 

Θέμα: «Σχετικά με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 

ΠΟΛ 1115/2016». 

Σχετικό: ΠΟΛ υπ’ αρίθμ. 1115 (ΦΕΚ 2665/Β/26-8-2016). 

 

Θέτουμε υπόψη σας ότι στην ανωτέρω σχετική ΠΟΛ προβλέπεται ότι για τις υποχρεωτικές, 

βάσει νόμου, επιστροφές-εκπτώσεις χρηματικών ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας 

(Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), για το 

φορολογικό έτος 2015 και για κάθε φορολογικό έτος εφεξής, το ύψος των οποίων (ποσών) 

προκύπτει με τη διαδικασία που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4052/2012 (claw 

back), εκδίδεται από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων 

πιστωτικό τιμολόγιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.). 

Σε εφαρμογή αυτής της διαδικασίας για τα ποσά που θα βεβαιωθούν από το έτος 2016 και 

μετά οι εταιρείες υποχρεούνται στην έκδοση πιστωτικού τιμολογίου σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 

παραγράφους 2 έως 4 της ανωτέρω ΠΟΛ. Το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται από τον ΚΑΚ ή τον 

τοπικό αντιπρόσωπο του στην Ελλάδα και αφορά το συνολικό ποσό οφειλής που έχει βεβαιωθεί από 

τον ΕΟΠΥΥ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Η αποστολή θα γίνεται με συστημένη επιστολή 

στην Δ/νση Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ (Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι, ΤΚ 151 23).  

Διευκρινίζεται ότι η υπάρχουσα διαδικασία συμψηφισμού των οφειλόμενων ποσών του άρθρου 11 

του Ν. 4052/2012 προς τον ΕΟΠΥΥ με αντίστοιχα χρέη του ΕΟΠΥΥ προς τις εταιρείες από την 
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προμήθεια φαρμάκων στα φαρμακεία του, όπως περιγράφεται στις διατάξεις του  Ν.4093 /12 ( παρ ΙΒ2 

περ.1 και 2 ), δεν επηρεάζεται από την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου. 

Τα εν λόγω πιστωτικά τιμολόγια θα συλλέγονται σε ειδική εφαρμογή στη βάση δεδομένων 

του ΕΟΠΥΥ για λόγους διασταύρωσης και δεν θα λαμβάνονται υπόψη στις διαδικασίες συμψηφισμών 

οφειλόμενων ποσών ή απευθείας πληρωμές.   

  

 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 
 
 
 

      ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ 
Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


