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Προς   
∆14 ∆/νση Φ.Π.Α. 
∆15 ∆/νση Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων 
Υπουργείο Οικονοµικών 
 
Κοιν.: κ. Κων/νο Ρόµπα, Προϊστάµενο ∆/νσης Οικονοµικού, Υπ. Υγείας & Κ.Α.   
 

Χαλάνδρι, 14 Ιουνίου 2011 
 

Θέµα: Επιστροφή (rebate) 5% στα νοσοκοµεία 
 
 

Κύριοι, 
 
Σύµφωνα µε το Ν. 3918/2-3-2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) και ειδικότερα της παραγράφου 
2 του άρθρου 35, καθιερώνεται ποσό επιστροφής (rebate) για τις Φαρµακευτικές 
εταιρείες προς τα Νοσοκοµεία του ΕΣΥ. 
 
Ειδικότερα η παράγραφος 2 του άρθρου 35 του Ν 3918/2011 αναφέρει: 
«Καθιερώνεται ποσό επιστροφής (rebate) για τις φαρµακευτικές εταιρείες ή τους 
κατόχους άδειας κυκλοφορίας φαρµακευτικών προϊόντων προς τα νοσοκοµεία του 
ΕΣΥ και των αποκεντρωµένων µονάδων αυτών, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό 
Κέντρο, στο Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου και στο Νοσοκοµείο Ερρίκος Ντυνάν, 
καθώς και σε όλα τα νοσοκοµεία του ∆ηµοσίου οποιασδήποτε µορφής, το οποίο 
υπολογίζεται στο 5% επί της νοσοκοµειακής τιµής, όπως αυτή ορίζεται από τις 
αγορανοµικές διατάξεις. Το ποσό της επιστροφής υπολογίζεται επί του τιµολογίου 
αγοράς και συµψηφίζεται µε τις οφειλές του νοσοκοµείου προς τις φαρµακευτικές 
εταιρείες ή τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας φαρµακευτικών προϊόντων. 
Εξαιρούνται τα φαρµακευτικά προϊόντα που θα ενταχθούν στη διαγωνιστική 
διαδικασία εφόσον η τιµή µε την οποία θα κατακυρωθούν στο διαγωνισµό είναι 
µικρότερη από αυτήν που προκύπτει από την προηγούµενη επιστροφή επί της 
νοσοκοµειακής τιµής». 
 
∆εδοµένου ότι µέχρι σήµερα δεν έχει εκδοθεί καµία διευκρινιστική εγκύκλιος για 
τον τρόπο εφαρµογής του παραπάνω Νόµου και σε συνδυασµό µε την απαίτηση εκ 
µέρους των νοσοκοµείων για έκδοση παραστατικών του ΚΒΣ, µε την παρούσα θα 
θέλαµε να µας διευκρινίσετε τα παρακάτω: 
 

1. Οι φαρµακευτικές εταιρείες ή οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας 
φαρµακευτικών προϊόντων υποχρεούνται στην έκδοση των φορολογικών 
στοιχείων που προβλέπονται από τον ΚΒΣ, δηλαδή τιµολόγια ή πιστωτικά 
τιµολόγια για το παραπάνω ποσό της επιστροφής (rebate) προς τα 
νοσοκοµεία του ΕΣΥ,  σαν συνολική έκπτωση επί του τιµολογίου µε αναφορά 
στο Νόµο και πιο συγκεκριµένα «ΕΚΠΤΩΣΗ (REBATE) 5% ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 35 Ν. 3918/2011» ή εναλλακτικά η επιστροφή (rebate) 
θα διενεργείται απευθείας µέσω παρακράτησης εκ µέρους των νοσοκοµείων 
κατά την πληρωµή των τιµολογίων χωρίς έκδοση παραστατικών του ΚΒΣ; 
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2. Υπό την προϋπόθεση  ότι οι εταιρείες υποχρεούνται στην έκδοση 

παραστατικών του ΚΒΣ, το ποσόν της επιστροφής το οποίο θα 
συµπεριλαµβάνεται στα αντίστοιχα στοιχεία, επιβαρύνεται µε ΦΠΑ; 

 
 
∆εδοµένου ότι έχει δηµιουργηθεί σύγχυση όσον αφορά τον τρόπο εφαρµογής 
του Νόµου για την επιστροφή (rebate) µεταξύ των φαρµακευτικών εταιρειών 
και των διοικήσεων  των νοσοκοµείων, παρακαλούµε όπως µας απαντήσετε το 
συντοµότερο δυνατόν. 
 
Πρόθεσή µας είναι η σύννοµη συµµόρφωση των µελών του Συνδέσµου µε τις 
επιταγές του Νόµου και η οµαλή λειτουργία της αγοράς µέσω σαφών οδηγιών 
από την πλευρά του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 

Με εκτίµηση, 
 
 
 
  
 
 
 
Φώτης Μαγγαλούσης     Βασίλης Νειάδας 
Γενικός ∆ιευθυντής     Αντιπρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Για οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούµε 
απευθυνθείτε στα παρακάτω µέλη του Συνδέσµου.  
 
Κωνσταντίνος Μωραΐτάκης  τηλ. 6947 432605 
Μιχάλης Ξηρουχάκης  τηλ. 6944 555174 
Γιάννης Ρούσσος τηλ. 6947 560200       

   


