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Άµεσα θα αποδίδονται οι επιστροφές του ΕΟΠΥΥ µετά τον συµψηφισµό
 By: Ιοκάστη Αλειφεροπούλου - Virus Διευκρινήσεις επί της διαδικασίας συµψηφισµού του 10% των ετών
2012-2015 µε το αναλογούν rebate-clawback των ετών 2013-2015, ζήτησε από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ). Όπως αποσαφηνίστηκε, τα ποσά θα αποδίδονται άµεσα
στις περιπτώσεις που ο πάροχος έχει να λαµβάνει µετά από το συµψηφισµό. “Όσον αφορά την διαδικασία
αυτή, γίνεται εκκαθάριση έτος-έτος και συµψηφισµός των οφειλόµενων 10% του έτους µε το οφειλόµενο
και υπολειπόµενο (εφόσον υφίσταται) rebate-clawback του έτους” σηµειώνει ο πρόεδρος του Συλλόγου, Π.
Λυµπερίδης. Υπενθυµίζεται ότι µέχρι και το 2014 θα παρακρατηθεί φόρος υπέρ τρίτων 3,072%. “Για το 2015
δεν θα παρακρατηθεί, αλλά η βεβαίωση για τα ποσά αυτά θα χορηγηθεί και πρέπει να αφαιρεθούν από τα
έσοδα σαν έξοδο” σηµειώνει ο κ. Λυµπερίδης. Επισηµαίνεται ότι στις τοπικές ΠΕΔΙ έχουν σταλεί µόνο οι
καταστάσεις των µηνών µε τα ποσά που πρόκειται να αποδοθούν (εφόσον υπάρχουν µετά τον συµψηφισµό)
και όχι οι καταστάσεις των µηνών που έχουν συµψηφιστεί. Σύµφωνα µε τον κ. Λυµπερίδη, οι µήνες αυτοί
εµφανίζονται στο e-ΔΑΠΥ (επιλέγοντας πορεία εκκαθάρισης και µετά τη δεύτερη στήλη) όπου φαίνεται αν
έχει συµψηφιστεί το 10% ή εκκρεµεί για πληρωµή. “Στην περίπτωση που έχει συµψηφιστεί, αυτό έχει και
ηµεροµηνία έγκρισης πληρωµής µέσα στο 2017” καταλήγει ο πρόεδρος του ΠΣΦ. medispin
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Άµεσα θα αποδίδονται οι επιστροφές του ΕΟΠΥΥ µετά τον συµψηφισµό
Διευκρινήσεις επί της διαδικασίας συµψηφισµού του 10% των ετών 2012-2015 µε το αναλογούν rebate-
clawback των ετών 2013-2015, ζήτησε από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ).

Όπως αποσαφηνίστηκε, τα ποσά θα αποδίδονται άµεσα στις περιπτώσεις που ο πάροχος έχει να λαµβάνει
µετά από το συµψηφισµό. “Όσον αφορά την διαδικασία αυτή, γίνεται εκκαθάριση έτος-έτος και
συµψηφισµός των οφειλόµενων 10% του έτους µε το οφειλόµενο και υπολειπόµενο (εφόσον υφίσταται)
rebate-clawback του έτους” σηµειώνει ο πρόεδρος του Συλλόγου, Π. Λυµπερίδης.

Υπενθυµίζεται ότι µέχρι και το 2014 θα παρακρατηθεί φόρος υπέρ τρίτων 3,072%. “Για το 2015 δεν θα
παρακρατηθεί, αλλά η βεβαίωση για τα ποσά αυτά θα χορηγηθεί και πρέπει να αφαιρεθούν από τα έσοδα
σαν έξοδο” σηµειώνει ο κ. Λυµπερίδης.

Επισηµαίνεται ότι στις τοπικές ΠΕΔΙ έχουν σταλεί µόνο οι καταστάσεις των µηνών µε τα ποσά που
πρόκειται να αποδοθούν (εφόσον υπάρχουν µετά τον συµψηφισµό) και όχι οι καταστάσεις των µηνών που
έχουν συµψηφιστεί.

Σύµφωνα µε τον κ. Λυµπερίδη, οι µήνες αυτοί εµφανίζονται στο e-ΔΑΠΥ (επιλέγοντας πορεία εκκαθάρισης
και µετά τη δεύτερη στήλη) όπου φαίνεται αν έχει συµψηφιστεί το 10% ή εκκρεµεί για πληρωµή. “Στην
περίπτωση που έχει συµψηφιστεί, αυτό έχει και ηµεροµηνία έγκρισης πληρωµής µέσα στο 2017” καταλήγει ο
πρόεδρος του ΠΣΦ.
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