
Από την διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4486/2017 (Α' 115) προκύπτει ότι, το Γβόαΐβ της

παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α' 31) καταβάλλεται από τους υπόχρεους

προμηθευτές φαρμάκων σε κάθε νοσοκομείο και εισποάπεται αποκλειστικά ι/ε ευθύνη και

υέοιυνα των υπηρεσιών των φορέων στο πλαίσιο περιστολή^ τη<: ναουακευτικήΐ δαπάνης.

Παράλληλα με την διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α' 31), όπως

ισχύει, ορίζεται ότι, η καταβολή του ποσού επιστροφής του πρόσθετου Γβδαΐβ, μπορεί να γίνει είτε με

απευθείας κατάθεση μετρητών στο λογαριασμό των νοσοκομείων, είτε μέσω συμψηφισμού του

ποσού επιστροφής με αντίστοιχες οφειλές του νοσοκομείου προς τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Επίσης με την διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 ορίζεται ότι σε

περίπτωση μη έγκαιρης απόδοσης του πρόσθετου Γθδ3ίθ (παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011),

αυτό εισπράττεται με τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε.

Από τα ανωτέρω τεκμηριώνεται η άποψη μας ότι, η περίπτωση του πρόσθετου τβί)3(β της παρ. 3

του άρθρου 35 του ν. 3918/2011, αποτελεί έσοδο των νοσοκομείων και ως έσοδο πρέπει να

εγγράφεται σε αντίστοιχο Κ.Α.Ε. του Προϋπολογισμού τους.

Εφόσον το πρόσθετο Γβό3ΐβ, αποτελεί έσοδο για τα νοσοκομεία που είναι Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με

το Δημόσιο Λογιστικό, απαιτείται έκδοση Γραμματίου Είσπραξης και πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια

λογιστική μεθοδολογία που περιγράφεται στο (α) σχετικό.

Κατόπιν τούτου και στο πλαίσιο διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, η Διεύθυνση

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, που κοινοποιείται το παρόν, θα αποστείλει εντός

της σήμερον, σε ηλεκτρονική μορφή, καταστάσεις νοσοκομείων εποπτείας σας με τις φαρμακευτικές

εταιρείες που επιβαρύνονται με τα αντίστοιχα ποσά γθοβΙθ, οικονομικού έτους 2017, όπως αυτά

ΘΕΜΑ : Σχετικά με την καταβολή του ποσού επιστροφής πρόσθετου γοΙοΙθ της παρ. 3 του άρθρου
35 του ν. 3918/2011.

Σχετικά : α) Το αριθ. ΓΔΟΥ οικ. 1256/16-12-2016 έγγραφα μας Συμψηφισμός ποσών που εμπίπτουν
στο μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (οΐ3\ν ίοοΚ) της νοσοκομειακής φαρμακευτικής
δαπάνης.

β) Τα αριθ. 32319/26-4-2018 και 48189/22-6-2018 έγγραφα του Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Υγείας.
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

απεστάλησαν με τα (β) σχετικά, για τον υπολογισμό του οΐάνν ΡαοΚ της φαρμακευτικής νοσοκομειακής

δαπάνης έτους 2017.


