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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ : Ενεργοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών παραβόλων Ε.Ο.Φ μέσω της διαδικτυακής
εφαρμογής e - Παράβολο της Γ.Γ.Π.Σ.
Κατόπιν της υποχρεωτικής , βάση της παρ.3 του άρθρου 29 του Ν.3943/2011 και της ΠΟΛ
1163/3-7-2013 (ΦΕΚ 1675/Β/2013), κατάργησης των φυσικών συναλλαγών στα ταμεία των Δ.Ο.Υ., ο
Ε.Ο.Φ. ( Εθνικός Οργανισμός φαρμάκων ) από 22 / 05 / 2014 έχει ενταχθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή
e-Παράβολο της Γ.Γ.Π.Σ. (Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων).
Ώς εκ τούτου, οι επιχειρήσεις προϊόντων αρμοδιότητος Ε.Ο.Φ. & και συγκεκριμένα οι υπόχρεοι
υποβολής δηλώσεων, και πληρωμής:
1. Παγίου Τέλους Φαρμακοτεχνικών Μορφών,
2. Τέλους Ετοιμότητας Ιατροτεχνολογικών προϊόντων,
3. Εισφοράς 1% επίτωνπωλήσεωνκαλλυντικώνπροϊόντων,
ο
4. Ελληνικής Φαρμακοποιίας Έκδοσης V 4 συμπλήρωμα 2009,
θα πρέπει να εισέρχονται site της Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr και συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στην
παρακάτω εικόνα :

Για τις ως άνω περιπτώσεις παραβόλων (1), (2) & (3) , οι συναλλασσόμενες επιχειρήσεις θα
κάνουν χρήση της εφαρμογής ως Πιστοποιημένοι Χρήστες, ενώ για ειδικά για την περίπτωση (4)
αποδεκτός τρόπος συναλλαγής μπορεί προαιρετικά να είναι και για μη Πιστοποιημένους Χρήστες, όπως
φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα :

Σημαντική πληροφορία
Το ηλεκτρονικό παράβολο , αντικαθιστά τις φυσικές πληρωμές των υπόχρεων επιχειρήσεων,
μέσω του Διπλότυπου Είσπραξης των Δ.Ο.Υ.
Το e-Παράβολο, το αποδεικτικό πληρωμής της τράπεζας, με την αντίστοιχη δήλωση (ίδια
δήλωση όπως γινόταν πάντα για τις ως άνω περιπτώσεις (1),(2) & (3)), οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τα
υποβάλλουν στον Ε.Ο.Φ. (προς το Τμήμα Ελέγχου Είσπραξης Πόρων της Δ/νσης Οικονομικού μέσω
1
πρωτοκόλλου) υποχρεωτικά, μέσα σε 10 (δέκα) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής ,
διαφορετικά η πληρωμή καθίσταται άκυρη με συνέπεια να επιβάλλονται πρόστιμα ή και τόκοι
2
υπερημερίας .
Για την ως άνω περίπτωση (4), η χορήγηση της Ελλ/κής Φαρμακοποιίας έκδοση V Συμπλήρωμα 2009 θα
καθίσταται δυνατή μόνο με την προσκόμιση του αποδεικτικού του ηλεκτρονικού παραβόλου και του
αποδεικτικού πληρωμής της τράπεζας στο αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Πληροφόρησης και Δημοσίων
Σχέσεων.

1

βλέπε αναλυτικές οδηγίες ανά τύπο παραβόλου για τον τρόπο διαμόρφωσης της καταληκτικής
ημερομηνίας πληρωμής.
2
βλέπε αναλυτικές οδηγίες ανά τύπο παραβόλου.



Ο Ε.Ο.Φ επιφυλάσσεται για μελλοντικές τροποποιήσεις στο νομικό, οικονομικό και
μηχανογραφικό καθεστώς ηλεκτρονικών συναλλαγών παραβόλων, είτε με υπαιτιότητα
της Γ.Γ.Π.Σ, είτε λόγω εξειδικευμένων αναγκών του Οργανισμού.
Σε κάθε περίπτωση ο Ε.Ο.Φ θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες έγκαιρης
ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων, με ανακοινώσεις , δελτία τύπου και
επικαιροποιημένες οδηγίες στην κεντρική σελίδα του http://www.eof.gr.
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