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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

Θετική απόφαση της ΑΑΔΕ για τον εξορθολογισμό του 
ΦΠΑ στο rebate, αποκαθιστά μια σημαντική στρέβλωση 
και μειώνει το διοικητικό κόστος για τις φαρμακευτικές 
επιχειρήσεις. 

Μια σημαντική ταμειακή στρέβλωση στη λειτουργία της φαρμακοβιομηχανίας επιλύεται με την 
έκδοση της πρόσφατης απόφασης από την ΑΑΔΕ (όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 235/5-2-19) για 
τον ΦΠΑ στο rebate. Η απόφαση αυτή της ΑΑΔΕ βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση δείχνοντας το 
δρόμο για την επίλυση και άλλων εκκρεμών επιχειρηματικών θεμάτων, συμβάλλοντας έτσι στη 
δημιουργία του επιδιωκόμενου θετικού επενδυτικού κλίματος. 

Οι φαρμακευτικές εταιρίες μέχρι σήμερα κατέβαλαν ΦΠΑ ακόμα και για το ποσό της 
υποχρεωτικής έκπτωσης (rebate), με συνέπεια την καταβολή σημαντικών αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών εις  βάρος των αποτελεσμάτων τους.  

Σημειώνεται ότι ανάλογο πρόβλημα υπήρχε στο παρελθόν και με το clawback, το οποίο 
επιλύθηκε το 2016. Πλέον, με την τροποποίηση της ΠΟΛ 1115/2016, ο χειρισμός του ΦΠΑ στο 
rebate ακολουθεί την ίδια λογική που ισχύει και στο clawback. Ειδικότερα, προβλέπεται η 
φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών και της χορήγησης εκπτώσεων 
από τους κατόχους αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων προς τους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης. Ο χειρισμός ακολουθεί την πρακτική της έκδοσης πιστωτικού τιμολόγιου από τους 
κατόχους αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων. 

Πέραν την ταμειακής αποκατάστασης, πλέον ο ομοιόμορφος χειρισμός των δυο περιπτώσεων 
καταβολής / επιστροφής ΦΠΑ μειώνει το διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις. 

Την ανάγκη εξορθολογισμού του ΦΠΑ και στο rebate είχε έγκαιρα αναδείξει η Επιτροπή 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων του ΣΕΒ (μια στρατηγική συνεργασία του ΣΕΒ και της 
Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας) με συνεχή υπομνήματα και τεχνικές συζητήσεις με 
τους συναρμόδιους φορείς. Στην προώθηση και διαβούλευση του θέματος προς τη δημόσια 
διοίκηση συνεργάστηκαν από κοινού ΣΕΒ – ΠΕΦ - ΣΦΕΕ καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες της 
ΑΑΔΕ, γεγονός που καταδεικνύει πως όταν υπάρχει συναντίληψη των προβλημάτων και διάθεση 
για επίλυση η δημόσια διοίκηση μπορεί να δώσει λύσεις με αναπτυξιακό αποτύπωμα. 
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Το παρόν συντάχθηκε από τον Τομέα Βιομηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών & Δικτύων του ΣΕΒ 

Διευθυντής: Γιώργος Ξηρογιάννης 

Σύμβουλος Διοίκησης, Φορολογική Πολιτική: Κώστας Σφακάκης 

  

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Τομέας Βιομηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών και Δικτύων | Ε: industrial@sev.org.gr 

 

 

 

 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
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*      ποσοστό επί του συνόλου ICAP 
**     κέρδη κερδοφόρων ως ποσοστό επί του συνόλου κερδών κερδοφόρων ICAP 
***   ποσοστό επί του συνόλου τακτικών αποδοχών/ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στο IKA 
****  ποσοστό επί του συνόλου εσόδων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων  

 
 
Όραμα  

Οραματιζόμαστε την Ελλάδα ως τη χώρα, που κάθε 
πολίτης του κόσμου θα θέλει και θα μπορεί να 
επισκεφθεί, να ζήσει και να επενδύσει.  
Οραματιζόμαστε μια ανοιχτή, κοινωνικά υπεύθυνη και 
οικονομικά φιλελεύθερη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που προτάσσει την ισχυρή ανάπτυξη ως 
παράγοντα κοινωνικής συνοχής. Θέλουμε μια Ελλάδα 
δυναμικό κέντρο της ευρωπαϊκής περιφέρειας, με 
στέρεους θεσμούς, ελκυστικό κοινωνικό και οικονομικό 
περιβάλλον, που προάγει τις εξαγωγές, την καινοτόμο 
επιχειρηματικότητα, την παραγωγή και τις ποιοτικές 
υπηρεσίες, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη γνώση, τη 
συνοχή, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου.       
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Αποστολή  
Ηγεσία & Γνώση  
Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική, 
εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία, ως 
ανεξάρτητος και υπεύθυνος εκπρόσωπος της 
ιδιωτικής οικονομίας.  
Κοινωνικός Εταίρος  
Ο ΣΕΒ, ως κοινωνικός εταίρος που πιστεύει στη 
λειτουργία των θεσμών, προωθεί στα αρμόδια όργανα 
της Πολιτείας και της Ε.Ε. τις απόψεις και θέσεις της 
επιχειρηματικής κοινότητας.  
Ισχυρός Εκπρόσωπος  
Ο ΣΕΒ διαμορφώνει θέσεις, αναλύσεις και προτάσεις 
πολιτικής για την οικονομία, τη βιομηχανία, την 
καινοτομία, την απασχόληση, την παιδεία και τις 
εργασιακές δεξιότητες, τον κοινωνικό διάλογο, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την εταιρική υπευθυνότητα.  
Φορέας Δικτύωσης  
Ο ΣΕΒ δικτυώνει τα μέλη του μεταξύ τους και με τα 
κέντρα αποφάσεων (εγχώρια και διεθνή), με στόχο τη 
δημιουργία προστιθέμενης αξίας. 

 

Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://twitter.com/SEV_Fed
https://twitter.com/SEV_Fed
file:///C:/Users/mmitsopoulos/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MQG0EDV5/youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
file:///C:/Users/mmitsopoulos/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MQG0EDV5/youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
https://www.facebook.com/SEVfacts/
https://www.facebook.com/SEVfacts/

