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Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση ποσοστού 3% το οποίο ορίσθηκε από τις
διατάξεις του άρθρου 35 § 6 του νόμου 3697/2008 (ΦΕΚ Α΄194/25.09.2008)
Από τις διατάξεις της ΚΥΑ ΔΥΓ3α/ΓΠ οικ.59716 η οποία εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 35 § 6 του νόμου 3697/2008 (ΦΕΚ Α΄194/25.09.2008) ορίσθηκε ο
τρόπος υπολογισμού του οφειλόμενου ποσού και ο τρόπος απόδοσης του από τις
φαρμακευτικές εταιρείες.
Με την απόφαση στις φαρμακευτικές εταιρείες / κατόχους αδειών κυκλοφορίας
γνωστοποιείται εντός δύο (2) μηνών το ποσό το οποίο έχει υπολογισθεί από τον Ε.Ο.Φ. , και
οι φαρμακευτικές εταιρείες στη συνέχεια αποδίδουν αυτό σε λογαριασμό που τηρείται στη
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεως, μέσω του οποίου οι δικαιούχοι ασφαλιστικοί
οργανισμοί και ο ΟΠΑΔ αναζητούν το ποσό που τους αναλογεί, σύμφωνα με τη συμμετοχή
εκάστου στη συνολική φαρμακευτική δαπάνη.
Ο λογαριασμός αυτός είναι ο υπ΄αριθμό 54004737 (ΛBKA Λογαριασμός βελτίωσης
Κοινωνικής Ασφάλισης) που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος IBAN GR 45 0110
0800 0000 08054004 737 SWIFT (BIC) ETHNGRAA, όπως αυτός αναφέρεται στην επιστολή
γνωστοποίησης του ΕΟΦ προς τις φαρμακευτικές εταιρείες.
Εκθέτοντας τα ανωτέρω θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τα εξής:
1. Εάν η καταβολή του ποσού στο ΛΒΚΑ αποτελεί δαπάνη (έξοδο) για τις
φαρμακευτικές εταιρείες ή το ποσό αυτό θα νοείται ως έκπτωση επί του κύκλου
εργασιών;
2. Δεδομένου ότι υπάρχει περίπτωση να αναφέρεται και σε προηγούμενες χρήσεις,
αυτό θα θεωρείται ότι βαρύνει τη χρήση στην οποία γνωστοποιήθηκε από τον ΕΟΦ ή
κατά το χρόνο καταβολής του ποσού στο ΛΒΚΑ;
Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση ή συμπληρωματική πληροφορία
που τυχόν θα κρίνετε αναγκαία.
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