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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Οδηγίες για εφαρμογή του άρθρου 48 παρ. 3 του Ν.3370/11-7-05 ( ΦΕΚ 176 Α΄) σχετικά με την
πληρωμή του « Τέλους Ετοιμότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων »
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.1316/83 άρθρο 11 παρ. 1 εδάφιο (δ) , σχετικές με την υποχρέωση
καταβολής Παγίου Τέλους για τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που κυκλοφορούν στην
Ελλάδα.
2. Τις διατάξεις του Ν.1965/91, άρθρο 1 παρ. 1 εδάφιο (1) , στο οποίο καθορίζονται τα
βασικά χαρακτηριστικά των « Ιατρικών Βοηθημάτων » και περιγράφονται αναλυτικά.
3. Τις διατάξεις του Ν.3370/05 άρθρο 48 παρ. 3 , με τις οποίες καθιερώνεται
αντικατάσταση του Παγίου Τέλους για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα – Ιατρικά
Βοηθήματα , με το « Τέλος Ετοιμότητας », καθώς και ο νέος τρόπος υπολογισμού του.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3918/11 και της αριθμ. 2/37867/0020/20-5-2011
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
Εκδίδουμε την παρακάτω εγκύκλιο :
1. Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό άρθρο 48 παρ. 3 του Ν. 3370/05 , τα ιατρικά
βοηθήματα ( ιατροτεχνολογικά προϊόντα ) , όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο
άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο ( 1 ) του Ν.1965/91 , υπόκεινται στην υποχρέωση για καταβολή
« Τέλους Ετοιμότητας ».
2. Η πληρωμή θα γίνεται έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και κάθε
καθυστέρηση καταβολής επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας.
3. Ως βάση υπολογισμού για την εφαρμογή των ποσοστών της κλίμακας , λαμβάνονται οι
καθαρές αξίες πωλήσεων των ειδών αυτών , που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο
έτος.
4. Στο ποσόν του Τ.Ε. που προκύπτει για καταβολή , προστίθεται ποσοστό 2% χαρτόσημο
και επί του χαρτοσήμου , ποσοστό 20% υπέρ Ο.Γ.Α.
5. Η πληρωμή γίνεται στην Δ.Ο.Υ. που υπάγεται η επιχείρηση , με βάση την κατάσταση
( ως το υπόδειγμα ) , αντίγραφο της οποίας μαζί με το αποδεικτικό της πληρωμής ,
υποβάλλεται στον Ε.Ο.Φ. μέσα σε 10 μέρες από την ημέρα πληρωμής.
6. Στο αποδεικτικό πληρωμής της Δ.Ο.Υ. πρέπει από 2-6-2011 να αναγράφεται εντύπως ο
Κ.Α.Ε. 3538 του Ε.Ο.Φ. , για το ποσό του Τ.Ε. , ώστε να θεωρείται έγκυρη η πληρωμή
του.

7. Παραθέτουμε παράδειγμα υπολογισμού :
Έστω ότι η επιχείρηση Α είχε το έτος 2005 , πωλήσεις υπαγόμενες 5.000.000,00 € .
Το ποσόν του Τ.Ε. υπολογίζεται αναλυτικά ως εξής:
ΚΑΘΑΡΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ €
Για τα πρώτα
100.000,00
Για τα επόμενα
150.000,00
Για τα επόμενα
750.000,00
Για τα επόμενα
4.000.000,00
ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ €
100.000,00

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΟΣΟ Τ.Ε.€

ΣΥΝΟΛΟ

1%

1000,00

1000,00

250.000,00

0,5%

750,00

1.750,00

1.000.000,00

0,25%

1.875,00

3.625,00

5.000.000,00

0,2%

8.000,00

11.625,00

5.000.000,00

11.625,00

Δηλαδή , για συνολικές πωλήσεις 5.000.000,00 € , το συνολικό ποσό του « Τέλους
Ετοιμότητας » , είναι 11.625,00 €
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