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Αγαπητοί Συνάδελφοι,

  

Κάθε φαρμακείο θα πρέπει να εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο με ημερομηνία 31.12.2018 ,
βάσει της ετήσιας παρακράτησης του rebate η οποία έχει αναρτηθεί στην πύλη
ΚΜΕΣ/ΕΟΠΥΥ.

  

Τα ποσά της παρακράτησης ανά κατηγορία ΦΠΑ (6% και 13%) είναι καθαρά, δηλαδή δεν
συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και ως εκ τούτου θα πρέπει να προσθέσετε τον ΦΠΑ 6% και 13%
στα αντίστοιχα ποσά.

  

Υ.Γ. Το πιστωτικό τιμολόγιο θα πρέπει να συνυποβληθεί με τα υπόλοιπα πρωτότυπα
παραστατικά στο φάκελο υποβολής που αφορά στο μήνα Δεκέμβριο 2018.

  

  

Σε συνέχεια της έκτακτης ενημέρωσης που αφορούσε στην έκδοση πιστωτικού τιμολογίου
σας ενημερώνουμε επιπροσθέτως ότι   σε βεβαιώσεις παρακράτησης rebate που αφορούν
σε τιμολόγια απο 35,000 ευρώ και άνω η επιπλέον έκπτωση που προβλέπεται απο το νόμο
4052 του 2012 ως επιπλέον rebate, για ανεξήγητους λόγους που πάντως αφορούν τον
ΕΟΠΥΥ και την ΚΜΕΣ , στο ποσό συμπεριλαμβάνεται και ΦΠΑ και ως προς το συγκεκριμένο
ποσό που εμφανίζεται στη θέση 3 της βεβαίωσης ως έκπτωση επί του τιμολογίου, θα
πρέπει να γίνει αποφορολόγηση και στη  συνέχεια υπολογισμός του ΦΠΑ , ο οποιος θα
προστεθεί στο αποφορολογημένο ποσό.

  

--

  

Φ.Σ. ΗΜΑΘΙΑΣ
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Σάς ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στην πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ οι ετήσιες βεβαιώσεις
παρακρατήσεων που αφορούν στα ποσά που παρακρατήθηκαν από το κάθε φαρμακείο για
rebate.

  

Αφού επισκευθείτε την πύλη και εκτυπώσετε τουλάχιστον 2 φορές το ειδοποιητήριο, θα
πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:

    
    1. Να εκδώσετε με ημερομηνία 31/12/2018 το πιστωτικό τιμολόγιο που θα κατατεθεί
προς τον ΕΟΠΥΥ μαζί με τις συνταγές Δεκεμβρίου.   

            Το πιστωτικό τιμολόγιο δύναται να είναι ένα (1) και να συμπεριλαμβάνει το rebate
καθώς επίσης και τις πιθανές περικοπές , σε ένα (1) φύλλο)             (αιτιολογία/περιγραφή
“παρακράτηση υπέρ φορέων κοινωνικής ασφάλισης (REBATE) σύμφωνα με τον νόμο
3918/2011 για τον ΕΟΠΥΥ (έτος 2018)” και αν έχετε κόψει ένα συνολικά και για περικοπές,
θα προσθέσετε και                
“...και περικοπές συνταγών ΕΟΠΥΥ έτους 2018”.
 
2. 
Για την έκδοση του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής από την ίδια πύλη δεν πρέπει να
ξεχάσετε να σημειώσετε τον αριθμό 1 στο πεδίο "Πλήθος πιστωτικών τιμολογίων" ώστε να
εμφανιστεί και στο ΣΣΥ.
 
3. 
Στο αντίγραφο του πιστωτικού τιμολογίου που θα δώσετε στο λογιστήριό σας καλό είναι να
συρράψετε και ένα αντίγραφο της βεβαίωσης παρακρατήσεων.
 
4. 
Το πιστωτικό τιμολόγιο και φωτοτυπία της βεβαίωσης επισυνάπτονται μαζί με το
πρωτότυπο τιμολόγιο φαρμάκων Δεκεμβρίου προς ΕΟΠΥΥ 
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