DIOSCOURIDES VERSION 2.15.30
Με τθ νζα ζκδοςθ (version 2.15.30), τθν οποία πρζπει να εγκαταςτιςετε οπωςδήποτε ΠΡΙΝ να
εκδόςετε τισ καταςτάςεισ ςυνταγών και τα αντίςτοιχα τιμολόγια του Ιουλίου, καλφπτουμε τισ
απαιτιςεισ των ταμείων , όπωσ αυτζσ διαμορφώκθκαν μετά τθν αλλαγι του ςυντελεςτι ΦΠΑ των
φαρμάκων.
φμφωνα με τθν ΠΟΛ 1160/2015 (ςχετικι ανακοίνωςθ του ΠΦ μπορείτε να βρείτε ςτο
http://farmakopoioi.blogspot.gr/), τα φαρμακεία για το μινα Ιοφλιο κα πρζπει να εκδώςουν δφο (2)
τιμολόγια:



Ζνα με ημερομηνία 19.07.2015 με τισ αξίεσ των φαρμάκων (ςυνταγών) που χορθγικθκαν
μζχρι αυτι τθν θμερομθνία, με ΦΠΑ 6,5%
Και άλλο ζνα με ημερομηνία 31.07.2015 με τισ αξίεσ των φαρμάκων (ςυνταγών) που
χορθγικθκαν ςτον ΕΟΠΤΤ από τισ 20.07.2015 μζχρι 31.07.2015 με ΦΠΑ 6%

Σα τιμολόγια αυτά κα αντιςτοιχοφν ςε ΜΙΑ (1) ενιαία κατάςταςη για όλο το μινα (από 01.07 ζωσ
31.07.2015).
Ειδικά για τον ΕΟΠΤΤ, αν ζχετε εκτελζςει και ςυνταγζσ αναςφάλιςτων ςτο αντίςτοιχο διάςτθμα,
εννοείται οτι κα κοποφν :



δφο (2) τιμολόγια ςτο ςυντελεςτι 6,5% -ζνα για τουσ αςφαλιςμζνουσ και ζνα για τουσ
αναςφάλιςτουσ – και αντίςτοιχα
δφο (2) και για το ςυντελεςτι 6% - ζνα για τουσ αςφαλιςμζνουσ και ζνα για τουσ
αναςφάλιςτουσ.

Σα 4 αυτά τιμολόγια, κα αντιςτοιχουν ςε μια ςυγκεντρωτική κατάςταςη ςτθν οποία κα
περιλαμβάνονται όλεσ οι ςυνταγζσ (αςφαλιςμζνων και αναςφαλίςτων) όπωσ ζχουμε ιδθ επιβεβαιώςει
με τθν ΚΜΕ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΔΟΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΟΠΤΤ ΙΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΧΕΣΙΚΩΝ
ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ




Βιμα 1ο : Ηθτιςτε τθ «υγκεντρωτική» μορφι τθσ κατάςταςθσ μθνόσ Ιουλίου, ορίηοντασ ςαν
διάςτθμα ςυνταγών από 01/07/15 ζωσ 31/07/15 (αν θμερομθνία ζωσ… πρζπει ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ
να ορίςετε τθν 31/07/15)
Βιμα 2ο : Ηθτιςτε –πατώντασ το ςχετικό κουμπί- τθ <Δημιουργία Σιμολογίων>. Θ εφαρμογι
κα ςασ φζρει ςτθν οκόνθ ζνα – ζνα τα ςχετικά τιμολόγια (ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ ΠΟΛ).
Δεν ζχετε παρά να τα εκτυπώςετε πατώντασ το CTRL+P.







Όςοι εκδίδετε χειρόγραφα τα τιμολόγια, πατιςτε το κουμπί <Αξίεσ Σιμολογίων> για να δείτε
ι/και να εκτυπώςετε υποδείγματα με βάςθ τα οποία μπορείτε να ςυμπλθρώςετε τα αντίςτοιχα
χειρόγραφα παραςτατικά ςασ.
Βιμα 3ο : Μετά τθν ζκδοςθ των τιμολογίων, ηθτιςτε από το ςχετικό κουμπί τθν <Εκτφπωςη τησ
Κατάςταςησ>. Θ ενζργεια αυτι κα ςασ φζρει ςτθν οκόνθ –κατά τα γνωςτά- πρώτα το
υπόδειγμα ςυμπλιρωςθσ τθσ φόρμασ Τποβολισ τθσ ΚΜΕ. Και ςε αυτό ζχουν γίνει οι
απαραίτθτεσ τροποποιιςεισ. Αφοφ εκτυπώςετε το υπόδειγμα ζρχεται ςτθν οκόνθ ςασ θ
ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ (κακωσ και θ καταςταςθ για το ΕΣΤΑΠ για τθν Αττικι). Εκτυπώςτε
τθν και ζχετε τελειώςει ςε ότι αφορά τισ καταςτάςεισ και τα τιμολόγια μθνόσ Ιουλίου.
Βιμα 4ο : Όςοι ζχετε ενςωματωμζνο το Τποςφςτθμα <Ζςοδα – Ζξοδα>, μθν ξεχάςετε να
ηθτιςετε εκ νζου μεταφορά των κινιςεων τθσ 19/07/2015. Όςοι δεν διακζτετε το υποςφςτθμα,
αλλά εκδίδετε κακθμερινά το Σαμείο Θμζρασ εκτυπώςτε εκ νζου το ταμείο τθσ 19/07/2015 και
ςτείλτε αυτό ςτο λογιςτι ςασ.

ΕΡΩΣΗΕΙ – ΑΠΑΝΣΗΕΙ
1. Πόςεσ ςυγκεντρωτικζσ καταςτάςεισ θα υποβάλουμε για τον Ιοφλιο ςτον ΕΟΠΥΥ ;
Απάντθςθ : Μία υγκενρωτικι κατάςταςθ, που κα περιλαμβάνει όλεσ τισ ςυνταγζσ από 01/07 ζωσ
31/07
2. Πόςα τιμολόγια θα εκδώςουμε ςτον ΕΟΠΥΥ για τον Ιοφλιο ;
Απάντθςθ : Σο πολφ τζςςερα (4). Ζνα για κάκε κατθγορία (αςφαλιςμζνων, αναςφάλιςτων) για κάκε
ςυντελεςτι ΦΠΑ (6,5%, 6%).
3. Δεν είχα καμία ςυνταγή αναςφάλιςτων τον Ιοφλιο, πόςα τιμολόγια θα μου τυπώςει το
πρόγραμμα ;
Απάντθςθ : Δφο (2) ζνα με θμερομθνία 19/07 και ΦΠΑ 6,5% για τισ αξίεσ των ςυνταγών από 01μζχρι
και 19 Ιουλίου και ζνα με θμερομθνία 31/07 με ΦΠΑ 6% για τισ αξίεσ των ςυνταγών από 20/07 ζωσ και
31/07.
4. Είχα εκτελζςει ςυνταγζσ αναςφάλιςτων πριν την 20η Ιουλίου. Πόςα τιμολόγια θα μου
τυπώςει το πρόγραμμα ;
Απάντθςθ : Σρία (3). Ζνα αςφαλιςμζνων με ΦΠΑ 6,5% (19/07), ζνα αναςφάλιςτων επίςθσ με ΦΠΑ 6,5%
(19/07)και ζνα ςαφαλιςμζνων με ΦΠΑ 6% (31/07).
5. Πόςα τιμολόγια θα μου εκτυπώςει για κάθε ζνα από τα υπόλοιπα ταμεία (π.χ. ΤΥΠΕΤ,
Δημοςιογράφοι, ΕΥΔΑΠ κλπ) ;
Απάντθςθ : Μζχρι 2 για κάκε ταμείο, ανάλογα με το αν ζχετε ςυνταγζσ και πριν και μετά τθν
20/07/2015.

