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ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ, ΤΕΛΟΥΣ
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 1%
Ο ΕΟΦ διευκρινίζει ότι:
1. Βάσει του Ν. 1316/83 και τις τροποποιήσεις του, της αρίθμ. ΔΥΓ3(α)/83657
κοινής Υπουργικής Απόφασης, οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων
από τον ΕΟΦ, ανεξάρτητα από την χώρα που εμπορεύονται τα αντίστοιχα
σκευάσματα, υποχρεούνται σε καταβολή παγίου τέλους ήτοι (102,71) ευρω
πλέον χαρτοσήμου (2,05)ευρω και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου (0,41)ευρω ανά
είδος και ανά μορφή .
2. Η καταβολή αυτή γίνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.( και όχι στο λογαριασμό
του ΕΟΦ στη Τράπεζα της Ελλάδος που κατατίθενται τα τέλη του
άρθρου 48 του Ν.2519/97 ΦΕΚ 165 Α) και προυποθέτει η υπόχρεη
εταιρεία να διαθέτει Ελληνικό Α.Φ.Μ είτε η ίδια είτε ο τοπικός της
αντιπρόσωπος.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι υπεύθυνοι κυκλοφορίας που έχουν έδρα
είτε στην Ελλάδα είτε στο Εξωτερικό (Ε.Ε. ή Τρίτες Χώρες) :
α) ιατροτεχνολογικών προιόντων για την καταβολή του τέλους ετοιμότητας
επί των ετήσιων πωλήσεών τους βάσει του Ν 3370/05 και
β) καλλυντικών προιόντων για την καταβολή της μηνιαίας εισφοράς 1% επί
των πωλήσεών τους βάσει των Ν 1316/83 και Ν 1965/91 .
4. Η υποχρέωση για ΑΦΜ υφίσταται , διότι όπως ορίζεται από το άρθρο 31 του
Ν. 2515/97 χορηγείται υποχρεωτικά ΑΦΜ σε όλα τα πρόσωπα που
διενεργούν πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και ότι οι
αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν δέχονται καταβολή ποσού από πρόσωπα που δεν
διαθέτουν ΑΦΜ. .

5. Το παραστατικό βάσει του οποίου θα γίνει η καταβολή των ως άνω τελών
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (οι συμπληρωμένες φόρμες που επισυνάπτονται) ,μαζί
με τη διπλότυπη απόδειξη της πληρωμής, πρέπει εντός (10) ημερών να
αποστέλλονται στον ΕΟΦ στο Τμήμα Ελέγχου Είσπραξης Πόρων της Δ/νσης
Οικονομικού προς καταχώρηση.
6. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω προκειμένου να
εξασφαλίζεται η νομιμότητα της καταβολής .
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΦ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ

Συν.: 1. Κατάσταση πληρωμής παγίου τέλους προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ
2. Κατάσταση πληρωμής τέλους ετοιμότητας Ιατροτεχνολογικών
Προϊόντων
3. Μηνιαία κατάσταση εισφοράς 1% καλλυντικών προϊόντων

