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Θέμα: Φορολογικές απαλλαγές φαρμακευτικών εταιρειών 

Χαλάνδρι, 3 Σεπτεμβρίου 2014  

Αγαπητή κα Σαββαϊδου, 

Με βάση την εγκύκλιο ΠΟΛ 1191/12-8-2014 «Φορολογική μεταχείριση των ποσών 
επιστροφής κατ' εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του 
κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (rebate), από τους 
συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και με βάση τις διατάξεις του 
άρθρου 100 του ν. 4172/2013», δίδεται η δυνατότητα στους παρόχους υγείας (εκτός 
φαρμάκου), να έχουν φορολογικές απαλλαγές για τα ποσά που συμψηφίζουν rebate & 
clawback. 

Η διάταξη αυτή είναι απόλυτα σωστή, δεδομένου ότι τα ποσά που συμψηφίζονται, δεν 
αποτελούν έσοδο για τις φαρμακευτικές εταιρείες  και κατά συνέπεια δεν θα έπρεπε να  
επιβάλλονται στις τελευταίες  κρατήσεις επί μη εισπραχθέντων τιμολογίων. Εν τούτοις για  
τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, έχει εκδοθεί η εγκύκλιος ΠΟΛ 1078/28-3-2012 
“Φορολογική μεταχείριση του καταβληθέντος ποσού (rebate), από τις φαρμακευτικές 
εταιρείες και τα φαρμακεία καθώς και του τέλους εισόδου από τις φαρμακευτικές 
εταιρείες”.  

Η εν προκειμένω  εγκύκλιος είναι ελλιπής καθόσον δεν περιλαμβάνει το clawback, ενώ 
παράλληλα δεν μέριμνα για τις φορολογικές επιβαρύνσεις που μας επιβάλλονται επί των 
τιμολογίων για τα ποσά που συμψηφίζονται με rebate & clawback.  

Συνεπώς, θα πρέπει άμεσα να αρθεί και να αποκατασταθεί η διακριτική  αυτή  μεταχείριση  
σε βάρος της φαρμακοβιομηχανίας, με την οποία εξαιρείται το φάρμακο από τις εν 
προκειμένω φορολογικές απαλλαγές και κατά συνέπεια να εκδοθεί άμεσα αναθεωρημένη 
διορθωτική εγκύκλιος. 

Για το λόγο αυτό, και για λόγους ισότητας ως προς την αντιμετώπιση των παρόχων, 
ζητάμε με αναδρομική ισχύ την προσαρμογή της ΠΟΛ 1078/28-3-2012 στις ρυθμίσεις της 
ΠΟΛ 1191/12-8-2014 και κατά συνέπεια την ισότιμη αντιμετώπισή  της 
φαρμακοβιομηχανίας με τους άλλους παρόχους υγείας. 

  

 
Με εκτίμηση, 

 
         
Νίκος Κεφαλάς       Μιχάλης Χειμώνας 
Αντιπρόεδρος        Γενικός Διευθυντής  
     


