ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ 10% 2012-2015 ΜΕ ΤΑ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ REBATE & CLAWBACK 2013-2015

Άμεσα θα αποσταλεί σχετική ειδοποίηση για τον συμψηφισμό του 10% των ετών 2012-2015
με τις οφειλόμενες υπολειπόμενες επιστροφές REBATE & CLAWBACK 2013-2015.
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ 3 ΗΜΕΡΕΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Έχει δημιουργηθεί ένα νέο πεδίο στο ε-δαπυ : ανοιχτή περίθαλψη-επισκέψεις –Διαχείριση
ΔΑΠΥ-Συμψ.οφειλών 12-15

Πατώντας στο πεδίο Συμψ.οφειλών 12-15 ανοίγει το παρακάτω παράθυρο :

Πατώντας στο παράθυρο :κατάσταση οφειλών 12-15 (xls) κατεβάζετε ένα αρχείο excel το
οποίο περιέχει ενημέρωση για όλες τις υποβολές από τον 1ο του 2012 έως τον 12ο του 2015.

Αναλυτικά ο πίνακας περιέχει για κάθε υποβολή πληροφόρηση το ποσό της υποβολής ,τον
αριθμό τιμολογίου ,το υπολοιπόμενο 10% και αν έχει παρακρατηθεί το ΚΑΘΑΡΟ
παρακρατηθέν ποσό (Στήλη συμψηφισθέν) :

Επίσης περιέχει στη στήλη συμψηφισθέν τα καθαρά ποσά που συμψηφίστηκαν τα έτη 2014
και 2015 τα οποία αφορούν τους μήνες 5ος ,6ος και 12ος του 2014 και 5ος ,6ος και 10ος του
2015.

Όπως το παρακάτω παράδειγμα ,όπου η στήλη Ο είναι με τα καθαρά συμψηφισθέντα
ποσά:

Εφόσον ελέγξετε όλες τις στήλες και όλα τα ποσά θα πρέπει να πάτε να κατεβάσετε το
αρχείο με τις οφειλόμενες επιστροφές REBATE & CLAWBACK 2013-2015 από την
Εφαρμογές-ενημέρωση συναλλασσομένων-μηνύματα και κατεβάζετε το αρχείο ‘’καρτέλα
οφειλόμενων επιστροφών………….. :

Στο αρχείο αυτό περιέχονται όλα τα ποσά REBATE & CLAWBACK 2013-2015 σε κατάσταση
όπου για κάθε ποσό υπάρχουν στήλες ΠΟΣΟ ,ΔΙΑΓΡΑΦΕΝ, ΑΠΑΙΤΗΤΟ, ΣΥΜΨΗΦΙΣΘΕΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ :

Ελέγξετε αν το σύνολο των ποσών που αναφέρονται σαν συμψηφισθέντα είναι ακριβώς
όμοια με τα συμψηφισθέντα ποσά της κατάστασης οφειλών 12-15 (xls)
Κατόπιν εφόσον ελέγξετε και αποδέχεστε τα ποσά και τον συμψηφισμό

Τότε επιλέγετε το κουμπί : Ενέργεια-αποδοχή συμψηφισμού οφειλών 12-15 και πατάτε
συνέχεια ,εμφανίζεται ο πίνακας επιβεβαίωση και πατάτε υποβολή:

Αν οφείλετε τιμολόγια θα πρέπει να προσέλθετε στην ΠΕΔΙ για να τα προσκομίσετε, αυτό
αφορά περιπτώσεις (300 περίπου σε αριθμό) που δεν έκοβαν τιμολόγια στο 100% αλλά
στο 90%.
ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΔΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ή ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ θα επιλέξετε το
κουμπί: Ενέργεια –Προσέλευση στην αρμόδια ΠΕΔΙ για τακτοποίηση διαφορών. Θα σας
εμφανίσει τον πίνακα επιβεβαίωση και θα πατήσετε υποβολή:

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΑΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

