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Ππορ ηην  

Γενική Γπαμμαηέα Δημοζίων Εζόδων 

κα Αικαηεπίνη αββαΐδος 

Καπ. επβίαρ 10 

ΣΚ: 101 84 ΑΘΗΝΑ 

 

 

Κα αββαΐδνπ,  

 

Λόγσ ηεο κεγάιεο ζύγρπζεο πνπ επηθξαηεί ζηνπο θνξνηερληθνύο ζρεηηθά κε ην θνξνινγηθό 

θαζεζηώο πνπ ηζρύεη γηα ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο ηαηξνύο (θπζηθά πξόζσπα) θαη λνκηθά 

πξόζσπα πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ ΔΟΠΤΤ, ζαο παξαζέηνπκε ζύληνκν ηζηνξηθό:  

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 8ηνπ Ν 4172/2013, ρξόλνο θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ζεσξείηαη ο σπόνορ 

πος ο δικαιούσορ απέκηηζε ηο δικαίωμα είζππαξήρ ηος. 

Βάζεη ηεο ΠΟΛ 1191/2014 γηα ηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 100 

ηνπ λ. 4172/2013: 

«Καη’εμαίξεζε, γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ απνθηνύλ εηζόδεκα από παξνρή 

ππεξεζηώλ ζην Γεκόζην θαη ηα Ννκηθά Πξόζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ), σπόνορ 

κηήζηρ ηος ειζοδήμαηόρ ηοςρ θεωπείηαι ο σπόνορ είζππαξήρ ηος». 

Δπηπιένλ θαηόπηλ πξνζθάηνπ εγγξάθνπ ηνπ ΔΟΠΤΤ, αλαθέξεηαη ξεηά ε  ππνρξέσζε από 

όινπο ηνπο παξόρνπο πγείαο (θπζηθά πξόζσπα θαη κε) ζε έθδνζε ηηκνινγίνπ ππνρξεσηηθά 

αλά κήλα ζε εθαξκνγή ηνπ Ν.4308/άξζξν 11 (ΦΔΚ 251/24.11.14),ζηο 100% ηηρ 

ςποβληθείζαρ δαπάνηρ και όσι ζηο 90% ηηρ πληπωηέαρ πποκαηαβολήρ, αζσέηωρ ηος 

σπόνος είζππαξηρ, παξόιν πνπ ν ζπγθεθξηκέλνο λόκνο αλαθέξεη όηη: 

«Όηαλ ν αγνξαζηήο ησλ αγαζώλ ή ππεξεζηώλ είλαη ην Γεκόζην ή λνκηθό πξόζσπν 

δεκνζίνπ δηθαίνπ, ην ηηκνιόγην δύλαηαη λα εθδίδεηαη κέρξη ην ηέινο ηεο εηήζηαο πεξηόδνπ 

κέζα ζηελ νπνία έγηλε … ε παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ή η οπιζηικοποίηζη ηηρ ζςναλλαγήρ 

από ηον αγοπαζηή, καηά πεπίπηωζη».  

Δπίζεο ηελ : ΠΟΛ.1003/31-12-2014: 

 

Άξζξν 11 παξ. 11.2.9 : «πγθεθξηκέλα νξίδεηαη όηη ην ηηκνιόγην δύλαηαη λα εθδίδεηαη 

κέρξη ην ηέινο ηεο εηήζηαο πεξηόδνπ κέζα ζηελ νπνία έγηλε … ε παξνρή ησλ ππεξεζηώλ … 
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ή ε νξηζηηθνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο από ηνλ αγνξαζηή, θαηά πεξίπησζε. Η πεξίπησζε 

αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ ζηελ πξαθηηθή ησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηώλ πποβλέπεηαι η 

διαδικαζία ηηρ “οπιζηικοποίηζηρ” ηηρ πώληζηρ από ηηο αξκόδηεο αξρέο. 

Δάλ ιάβνπκε ππόςηλ όηη : 

• ν ΔΟΠΤΤ έρεη νθεηιέο πέξα ησλ ηξηώλ κελώλ, κε ηελ πξόβιεςε όηη γηα ην 2015, 

ζα πιεξώζεη ην 50% ησλ απαηηήζεσλ κέρξη ηέινο ηνπ έηνπο, 

• ππάξρεη ε κλεκνληαθή δέζκεπζε ηεο πξνθαηαβνιήο θόξνπ θαηά 75% γηα ην 2015 

θαη 100% ην 2016,  

• κεγαιύηεξν θνξνινγηθό ζπληειεζηή ζην 29% θαη θόξνο επηηεδεύκαηνο 600 επξώ,  

• δέζκεπζε είζπξαμεο πνζώλ θνπξέκαηνο clawbackrebate γηα 2015 από ηνλ 

ΔΟΠΤΤ, κε πξάμε ζπκςεθηζκνύ θαη ινγηζηηθνύ θαηαινγηζκνύ αλείζπξαθησλ πνζώλ 

από ην 2012, όπνπ εθθξεκεί ε ηειηθή εθθαζάξηζή ηνπο, 

Από ηα αλσηέξσ, πξνθύπηεη αβίαζηα ην ζπκπέξαζκα, όηη γηα ηα θπζηθά θαη λνκηθά 

πξόζσπα πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ ΔΟΠΤΤ, ην θνξνινγεηέν εηζόδεκα είλαη ππεξβνιηθά 

δηνγθσκέλν ζε ζρέζε κε ην πξαγκαηηθό, κε απνηέιεζκα ην πνζό ηνπ θαηαβιεηένπ θόξνπ λα 

είλαη ίζν ή κεγαιύηεξν από ηα εηζπξαρζέληα πνζά από ηνλ ΔΟΠΤΤ, θαζηζηώληαο κε 

βηώζηκα ηα ζπλεξγαδόκελα ηαηξεία θαη εξγαζηήξηα. 

Παξαθαινύκε λα απαληήζεηε κε ζαθήλεηα γηα ην εάλ κεηά ηνλ Ν. 4172/2013 θαη ηελ ΠΟΛ 

1191/14, ην εηζόδεκα πνπ απνθηνύλ νη πάξνρνη (θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα) από ηνλ 

ΔΟΠΤΤ, ζα θνξνινγεζεί ζην έηνο πνπ απηό εηζπξάηηεηαη ή όηαλ εθδίδεηαη ην Σηκνιόγην. 

Καηόπηλ ηνύηνπ παξαθαινύκε λα πξνβείηε ζε δίθαηε ξύζκηζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, 

έηζη ώζηε λα κελ πξνζηεζνύλ λέα πιήγκαηα ζηνπο παξόρνπο ηνπ ΔΟΠΤΤ, νη νπνίνη, κε 

απηό ην ηξόπν θαινύληαη λα πιεξώζνπλ θόξνπο γηα πνζά πνπ δελ έρνπλ εηζπξάμεη. 

 

 

 

 

 


