
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
(Ως προς τους αποδέκτες)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β’, Δ’- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ 

Αθήνα, 30/05/2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Δ 1082549 ΕΞ 
2017

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. 

Ταχ.Κώδικας : 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3375312
Fax : 210-3375001
Url : www  .  aade  .  gr  

ΘEMA:  «Φορολογική  μεταχείριση  των  ποσών  που  επιστρέφονται  στους

συμβεβλημένους  παρόχους  υπηρεσιών  υγείας,  κατ’  εφαρμογή  του  μηχανισμού

αυτόματης  επιστροφής  (claw back),  συνεπεία  περικοπών  δαπανών,  μετά  από

έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών.»

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. ΔΑ1/Φ1/107-29.05.2017 έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα,

σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

α. ΤΜΗΜΑ Δ’ 

1.  Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251

Α΄/2014), όπως ισχύει,  ορίζεται ότι πιστωτικό είναι το τιμολόγιο, που εκδίδεται για κάθε

περίπτωση εκπτώσεων, επιστροφών ή άλλων διαφορών. 

     Όπως  διευκρινίστηκε  με  την  παράγραφο  11.2.10  περ.  γ’  της  εγκυκλίου  ΠΟΛ.

1003/2014 όπως ισχύει,  για άλλες διαφορές που έχουν σχέση και επηρεάζουν την αξία ή

το περιεχόμενο γενικά του αρχικού τιμολογίου, το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι την

15η ημέρα του επόμενου μήνα, από τη διαπίστωση των διαφορών (θέμα πραγματικό).
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2. Κατόπιν  των  ανωτέρω,  για  τα  ποσά  που  αφορούν  διαφορές,  συνεπεία

περικοπών  δαπανών  στους  παρόχους  υπηρεσιών  υγείας,  μετά  από  έλεγχο  των

δικαιολογητικών  αυτών  και  επανυπολογισμό  του  αρχικά  βεβαιωθέντος  ποσού,  κατ’

εφαρμογή  του  μηχανισμού  αυτόματης  επιστροφής  (claw back),  εκδίδονται  πιστωτικά

τιμολόγια  προς  τον  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,  στη  χρήση  εντός  της  οποίας  διαπιστώνονται  και

εκκαθαρίζονται  τα  εν  λόγω  ποσά  (π.χ.  2017),  ανεξάρτητα  εάν  αφορούν  συναλλαγές

προηγούμενων φορολογικών ετών (π.χ. 2013, 2014), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις

διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013.

Σημειώνεται  ότι,  τα  ως  άνω  πιστωτικά  τιμολόγια  καταχωρούνται  στα  λογιστικά

αρχεία εντός του φορολογικού έτους του οποίου εκδίδονται και ειδικότερα στο μήνα που

εξεδόθησαν (σχετ. εγκύκλιος ΠΟΛ.1191/12.08.2014).

Τέλος,  τα  υπόψη  τιμολόγια θα  περιληφθούν  στις  καταστάσεις  φορολογικών

στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών, που θα υποβληθούν εντός του έτους έκδοσης

αυτών, ανάλογα με την ημερομηνία έκδοσής τους, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αφορούν

συναλλαγές προηγούμενων φορολογικών ετών. 

β. ΤΜΗΜΑ Β’

Οι  δαπάνες  των  οποίων  τα  δικαιολογητικά  εκδίδονται  ή  λαμβάνονται  έως  την

ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού και αφορούν την κλειόμενη χρήση εκπίπτουν από

τα  ακαθάριστα  έσοδα  του  έτους  αυτού.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  μειώνουν  τα

ακαθάριστα έσοδα του έτους εντός του οποίου εκδίδονται τα σχετικά στοιχεία.

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

1. Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 5, περ. α΄, του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), στη

φορολογητέα  αξία  δεν  περιλαμβάνονται  οι  χορηγούμενες  στον  αγοραστή  ή  το  λήπτη

εκπτώσεις,  εφόσον αποδεικνύονται  από στοιχεία,  τα  οποία  εκδίδονται  σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις . 

2.  Όπως  έχει  διευκρινιστεί  (Σχετ.  εγκύκλιος  ΠΟΛ.1191/12.08.2014).  εφόσον  οι

υπηρεσίες του άρθρου 100 του ν.  4172/2013, που παρέχουν οι συμβεβλημένοι με τον

ΕΟΠΥΥ ιδιώτες πάροχοι υγείας, υπάγονται σε ΦΠΑ, το υπερβάλλον ποσό που αναζητείται

εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας,

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 100  του ν. 4172/2013 καθώς και το ποσό επιστροφής

(rebate)  που  οφείλουν  στον  ΕΟΠΥΥ  οι  συμβεβλημένοι  με  αυτόν  ιδιώτες  πάροχοι
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υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ιδίου ως άνω νόμου,

συνιστά  έκπτωση η  οποία  μειώνει  τη  φορολογητέα  αξία,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  19,

παράγραφος  5,  περίπτωση  α΄  του  Κώδικα  ΦΠΑ.  Η  έκπτωση  αυτή  θα  πρέπει  να

αποδεικνύεται με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου και ο αναλογούν ΦΠΑ υπολογίζεται με

εσωτερική υφαίρεση εφαρμόζοντας τον συντελεστή του φόρου που ισχύει κατά το χρόνο

έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1003/2011. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Αποδέκτες πίνακα Γ’
2. Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
3.   Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε.

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.    Γραφείο κ. Υπουργού  
2.    Γραφείο κ. Υφυπουργού
3.  Αποδέκτες πίνακα Η΄ (εκτός 4,10,11)
4.  Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.
5.    Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας
6.    Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
        Αποστόλου Παύλου 12
        Τ.Κ. 151 23, Μαρούσι Αττικής

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2. Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντη Φορολογικής Διοίκησης
3. Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας
       α) Τμήμα Δ’-Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών  
4.   Δ/νση Νομικής Υποστήριξης

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

    
                   ΕΥΘΥΜΙΟΣ   ΣΑΪΤΗΣ
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