
                                                   ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΥΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α. 

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΥΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α. 
1 

 

  

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ                               Αθήνα,    27  Οκτωβρίου   2021 

ΔΙΟΙΚΗΗ                                                                        Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2198 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΑΜΕΗ 

ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑΣΑ Β΄, Α΄ 

Σαχ. Δ/νση : Καρ. ερβίας 10   

Σαχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα 

Σηλέφωνο : 210 – 3375456 

Fax : 210 – 3375001 

E-Mail : deaf.b@aade.gr    

Url : www.aade.gr  

 

ΠΡΟ: Ψς Π.Δ. 

 

 

ΘΕΜΑ: υμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 αναφορικά με τη φορολογική 

μεταχείριση των ποσών επιστροφής (rebate) που καταβάλλονται κατ’ εφαρμογή 

των διατάξεων των άρθρων 34 και 35 του ν. 3918/2011, καθώς και των ποσών 

της αυτόματης επιστροφής (clawback) που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις 

του άρθρου 11 του ν.4052/2012. 

 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Α) ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Εγκύκλιος που αφορά στη συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου αναφορικά με τη 

φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής (rebate) που καταβάλλονται κατ’ εφαρμογή 

των διατάξεων των άρθρων 34 και 35 του ν. 3918/2011, καθώς και των ποσών της 

αυτόματης επιστροφής (clawback) που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 11 

του ν.4052/2012 

 

Β) ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ 

Περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι η αποσαφήνιση του χρόνου έκπτωσης των ποσών επιστροφής 

(rebate) και αυτόματης επιστροφής (clawback) που καταβάλλονται κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων των άρθρων 34 και 35 του ν. 3918/2011 και των διατάξεων του άρθρου 11 του 

ν.4052/2012, αντίστοιχα. Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι έχουν ανάλογη εφαρμογή τα όσα 

αναφέρονται στην ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιο μας αναφορικά με τις αντίστοιχες διατάξεις του 

άρθρου 100 του ν.4172/2013, ήτοι εκπίπτουν κατά το χρόνο που αφορούν εφόσον τα σχετικά 

δικαιολογητικά εκδίδονται ή λαμβάνονται μέχρι την προθεσμία που ορίζεται για την κατάρτιση 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4308/2014  και 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/6/paragraph/3
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/6
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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αφορούν την κλειόμενη χρήση. ε διαφορετική περίπτωση, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 

έσοδα του έτους εντός του οποίου εκκαθαρίζονται και εκδίδονται τα σχετικά στοιχεία. 

 

 

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

Η εγκύκλιος αφορά στα ποσά που καταβάλλονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 

34 και 35 του ν. 3918/2011 και των διατάξεων του άρθρου 11 του ν.4052/2012. 

 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:  

1. ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013, κατά τον προσδιορισμό του 

κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με 

την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Υ.Ε., οι οποίες: α) πραγματοποιούνται προς 

το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, β) αντιστοιχούν 

σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της 

αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Υορολογική Διοίκηση, γ) εγγράφονται στα 

τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία 

πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά. 

2. Με την ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιό μας, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι ανωτέρω 

διατάξεις, διευκρινίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι αναφορικά με το χρόνο έκπτωσης των δαπανών, 

αυτές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 (π.χ. χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών, 

κ.λπ.). Οι δαπάνες των οποίων τα δικαιολογητικά εκδίδονται ή λαμβάνονται έως την 

ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού και αφορούν την κλειόμενη χρήση επίσης εκπίπτουν 

από τα ακαθάριστα έσοδα του έτους που αφορούν. υνεπώς, λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες 

των οποίων τα δικαιολογητικά εκδίδονται ή λαμβάνονται  μέχρι την προθεσμία που ορίζεται για 

την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την παρ. 3 του άρθρου 6 του 

ν. 4308/2014 (Α' 251) (σχετ: Ε.2110/2021 εγκύκλιος). 

3. Επίσης. με την ΠΟΛ.1113/2015 διευκρινίσθηκε ότι όσον αφορά στα ποσά εκπτώσεων που 

χορηγούνται από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας προς τον ΕΟΠΤΤ 

κατ' εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης πληρωμής (clawback) και του κλιμακούμενου 

ποσοστού επί των ποσοστών του ΕΟΠΤΤ (rebate) με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 

5 του άρθρου 100 του ν.4172/2013, αυτά μειώνουν τα ακαθάριστα έσοδα του έτους εντός 

του οποίου εκκαθαρίζονται και εκδίδονται τα σχετικά στοιχεία. 

4. Με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του ν.3918/2011 καθιερώνεται ποσό επιστροφής 

(rebate) από ιδιωτικά φαρμακεία και ποσό έκπτωσης (rebate) των φαρμακευτικών εταιρειών 

προς τους Υορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Υ.Κ.Α.), αντίστοιχα. Επίσης, με τις διατάξεις του 

άρθρου 11 του ν.4052/2012 καθορίζεται η μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη των Υ.Κ.Α. και των 

φαρμακευτικών εταιρειών (clawback). 

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του ν. 3918/2011, 

όπως ισχύουν και του άρθρου 11 του ν.4052/2012, οι οποίες καθορίζουν ποσά επιστροφής 

(rebate) και αυτόματης επιστροφής (clawback) που καταβάλλονται από ιδιωτικά φαρμακεία, 

φαρμακευτικές εταιρείες και Υ.Κ.Α., είναι αντίστοιχες των διατάξεων του άρθρου 100 του 

ν.4172/2013 οι οποίες εφαρμόζονται σε παρόχους υγείας. 

υνεπώς, αναφορικά με τον χρόνο έκπτωσης των ποσών επιστροφής (rebate) και αυτόματης 

επιστροφής (clawback) που καταβάλλονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 34 και 

35 του ν. 3918/2011 και των διατάξεων του άρθρου 11 του ν.4052/2012, αντίστοιχα, έχουν 

ανάλογη εφαρμογή τα όσα αναφέρονται στην ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιο μας αναφορικά με τις 

αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 100 του ν.4172/2013, ήτοι εκπίπτουν κατά το χρόνο που 

αφορούν εφόσον τα σχετικά δικαιολογητικά εκδίδονται ή λαμβάνονται μέχρι την προθεσμία 

που ορίζεται για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την παρ. 

https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/6/paragraph/3


                                                   ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΥΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α. 

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΥΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α. 
3 

 

3 του άρθρου 6 του ν. 4308/2014  και αφορούν την κλειόμενη χρήση. ε διαφορετική 

περίπτωση, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του έτους εντός του οποίου εκκαθαρίζονται 

και εκδίδονται τα σχετικά στοιχεία. 

 

 

 

 

 

                                                        Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΔΕ 

 

                                                                                                ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Δ/νση τρατηγικής Σεχνολογιών Πληροφορικής (με την παράκληση να αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.) 

2. Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΑΔΕ (με την παράκληση να αναρτηθεί στο 

διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε.)  

3. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη ΑΑΔΕ  

4. Αποδέκτες πίνακα Γ΄ (εκτός του αριθμού 2 αυτού) 

5. Επιχειρησιακή Δ/νση ΔΟΕ Αττικής και Επιχειρησιακή Δ/νση ΔΟΕ  Μακεδονίας 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γραφείο κ. Τπουργού Οικονομικών 

2. Γραφείο κ. Τφυπουργού Οικονομικών 

3. Γραφείο Γενικής Γραμματείας Υορολογικής Πολιτικής & Δημόσιας Περιουσίας 

4. Αποδέκτες πινάκων Α΄, Β΄ (εκτός των αριθ.1 και 2 αυτού), Ζ΄, Η΄, Θ΄, Ι΄, ΙΒ΄, ΙΓ΄, ΙΔ΄, 

 ΙΕ΄, ΙΣ΄, ΙΖ΄, ΙΗ΄, ΙΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ και ΚΓ΄ 

5. ΔΣΔ – Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Υορείς 

6. Τπουργείο Οικονομικών, Επιτροπή Λογιστικής Συποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΣΕ), Βουλής 7 - 

105 62, Αθήνα 

7. Τπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας 

Καταναλωτή,  Γενική Δ/νση Αγοράς, Δ/νση Εταιρειών, Πλ. Κάνιγγος, Σ.Κ. 10181 Αθήνα 

8. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΨΡΗΗ» 

 

ΙΙΙ. ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

2. Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή  Υορολογικής Διοίκησης 

3. Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών ΑΑΔΕ  

4. Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Υορολογίας – Σμήματα Α΄, Β΄, Γ΄  

5. Διεύθυνση Νομικής Τποστήριξης  

6. Αυτοτελές Σμήμα υντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας 

 


