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Προς  
Οικονομική Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ
Κα Ταμπάκη, 
 
 
  
Σε προσωπικά μηνύματα που στάλθηκαν στους παρόχους, ζητήθηκαν 
συμπληρωματικές υποβολές τιμολογίων ώστε να «συμφωνηθεί το συνολικό ποσό 
τιμολογίων με το ποσό εκκαθάρισης με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, αφού προηγηθεί 
επικοινωνία με την αρμόδια Περιφερειακή Δι
  
Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε τα κάτωθι:

1. Τιμολόγια έχουν ήδη υποβληθεί για το πληρωτέο ποσό της εκκαθάρισης με 
πρόχειρο λογιστικό έλεγχο που αφορά την προκαταβολή του 90% της 
δαπάνης ενώ η διαφορά του 10% στο τελικό ποσό αφορά στην εκκαθάριση 
με πλήρη λογιστικό έλεγχο

2. Με ποιο χρονοδιάγραμμα δρομολογείται από το ταμείο η
εκκαθάριση του 10% για τα έτη 2012

3. Πάροχοι που υπόκεινται σε
μέσω clawback rebate
τιμολόγιο για χρήματα που δεν θα αποδοθούν; Πως προβλέπεται η 
αντίστοιχη φορολογική τακτοποίηση;

  
Αναμένοντας την απάντησή σας, 
  
  

 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
-Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ 
-ΠΕ.ΔΙ Αχαΐας 
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ικονομική Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ 

Σε προσωπικά μηνύματα που στάλθηκαν στους παρόχους, ζητήθηκαν 
συμπληρωματικές υποβολές τιμολογίων ώστε να «συμφωνηθεί το συνολικό ποσό 
τιμολογίων με το ποσό εκκαθάρισης με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, αφού προηγηθεί 
επικοινωνία με την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση». 

Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε τα κάτωθι: 
Τιμολόγια έχουν ήδη υποβληθεί για το πληρωτέο ποσό της εκκαθάρισης με 
πρόχειρο λογιστικό έλεγχο που αφορά την προκαταβολή του 90% της 
δαπάνης ενώ η διαφορά του 10% στο τελικό ποσό αφορά στην εκκαθάριση 
πλήρη λογιστικό έλεγχο που δεν έχει ακόμη αποδοθεί. 

Με ποιο χρονοδιάγραμμα δρομολογείται από το ταμείο η
εκκαθάριση του 10% για τα έτη 2012-2013; 
Πάροχοι που υπόκεινται σε παρακράτηση χρημάτων 

rebate, υποχρεούνται να υποβάλουν συμπλη
τιμολόγιο για χρήματα που δεν θα αποδοθούν; Πως προβλέπεται η 
αντίστοιχη φορολογική τακτοποίηση; 
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Σε προσωπικά μηνύματα που στάλθηκαν στους παρόχους, ζητήθηκαν 
συμπληρωματικές υποβολές τιμολογίων ώστε να «συμφωνηθεί το συνολικό ποσό 
τιμολογίων με το ποσό εκκαθάρισης με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, αφού προηγηθεί 

Τιμολόγια έχουν ήδη υποβληθεί για το πληρωτέο ποσό της εκκαθάρισης με 
πρόχειρο λογιστικό έλεγχο που αφορά την προκαταβολή του 90% της 
δαπάνης ενώ η διαφορά του 10% στο τελικό ποσό αφορά στην εκκαθάριση 

Με ποιο χρονοδιάγραμμα δρομολογείται από το ταμείο η πλήρης 

παρακράτηση χρημάτων 
, υποχρεούνται να υποβάλουν συμπληρωματικό 

τιμολόγιο για χρήματα που δεν θα αποδοθούν; Πως προβλέπεται η 
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