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1. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΟΠΥΥ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
1.1

Τιμολόγηση ΕΟΠΥΥ από τα Φαρμακεία σήμερα

Κάθε ιδιωτικό, στρατιωτικό και ΕΣΥ φαρμακείο για να πληρωθεί από τον ΕΟΠΥΥ εκδίδει και
υποβάλλει στον ΕΟΠΥΥ (σαν μέρος της μηνιαίας υποβολής του) τιμολόγια με τα ποσά που
απαιτεί από τον ΕΟΠΥΥ έναντι της παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης (μέσω της εκτέλεσης
συνταγών φαρμάκων) σε δικαιούχους του, που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο μήνα
αναφοράς της υποβολής.
Κάθε σύμβαση φαρμακείου οφείλει να είναι πιστοποιημένη στο site του ΚΜΕΣ για να μπορεί
να εκδώσει το ΣΣΥ, που αποτελεί αναγκαίο έντυπο για την υποβολή του.
Από πλευράς τιμολόγησης έχει σήμερα τις εξής δυνατότητες:
1. Να εκδώσει χειρόγραφα τιμολόγια, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα
περιλαμβάνουν με ευκρίνεια τα όσα ρητά αναφέρονται στα αντίστοιχα υποδείγματα
τιμολογίων (βλ. § Υποδείγματα Τιμολογίων).
2. Να εκδώσει μηχανογραφημένα τιμολόγια από το δικό του σύστημα, με την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιλαμβάνουν με ευκρίνεια τα όσα ρητά
αναφέρονται στα αντίστοιχα υποδείγματα τιμολογίων (βλ. § Υποδείγματα
Τιμολογίων).
3. Να τυπώσει τα παραγόμενα από το site του ΚΜΕΣ τιμολόγια (σύμφωνα με τα
καταχωρηθέντα ποσά για την έκδοση του ΣΣΥ).
Με όποιο τρόπο και αν εκδώσει τα τιμολόγιά του, το φαρμακείο πρέπει να τα σφραγίσει –
υπογράψει και να τα συμπεριλάβει στα έντυπα εκτός φακέλων συνταγών της υποβολής του.
Τα ποσά δε των τιμολογίων πρέπει να είναι σύμφωνα με όσα έχει καταχωρίσει στο site του
ΚΜΕΣ κατά τη διαδικασία έκδοσης του ΣΣΥ.
Με τη θέση σε παραγωγή της εφαρμογής «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» το φαρμακείο θα
μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικά τα τιμολόγιά του στον ΕΟΠΥΥ χωρίς να χρειάζεται να τα
συνυποβάλλει σαν έντυπα με τις συνταγές του με τους εξής τρόπους:
4. Τα τιμολόγια που ετοίμασε το site του ΚΜΕΣ να τα αποστείλει στην «Ηλεκτρονική
Τιμολόγηση» (με το πάτημα ενός πλήκτρου) αντί να τα τυπώσει, σφραγίσει και
συμπεριλάβει στην υποβολή του.
5. Αν το σύστημα του φαρμακείου εκδίδει μηχανογραφημένα τιμολόγια, αντί να τα
τυπώσει, σφραγίσει και συμπεριλάβει στην υποβολή του, θα μπορεί το ίδιο το
σύστημά του να στείλει με e‐mail τα τιμολόγια στον ΕΟΠΥΥ μέσω της ηλεκτρονικής
τιμολόγησης.
Στο ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζονται όλοι οι παραπάνω δυνατοί τρόποι τιμολόγησης του
ΕΟΠΥΥ από τα φαρμακεία (με μπλε χρώμα οι τρεις υφιστάμενοι και με πράσινο και κόκκινο
οι νέες δυνατότητες που παρέχει η ηλεκτρονική τιμολόγηση):
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1.2

Νέοι Τρόποι Τιμολόγησης του ΕΟΠΥΥ από τα Φαρμακεία

Από τη θέση σε παραγωγή της εφαρμογής – διαδικασίας της «Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης»
τα φαρμακεία θα έχουν τη δυνατότητα να τιμολογήσουν τον ΕΟΠΥΥ και με τους εξής δύο
νέους τρόπους:
4. Αποστολή τιμολογίων στην ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω του site του ΚΜΕΣ
Το site του ΚΜΕΣ, αφού πρώτα το φαρμακείο καταχωρίσει ότι πρέπει για την έκδοση του
Συνοδευτικού Σημειώματος της Υποβολής του (ΣΣΥ), δημιουργεί τα τιμολόγια προς τον
ΕΟΠΥΥ. Το site του ΚΜΕΣ τον υποχρεώνει να καταχωρίσει τον αριθμό και την ημερομηνία
έκδοσης κάθε τιμολογίου. Το φαρμακείο ελέγχει την ορθότητά τους και πατά το πλήκτρο
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ».
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση μόλις παραλάβει τα τιμολόγια, αποστέλλει e‐mail παραλαβής
στο φαρμακείο. Τα τιμολόγια που φθάνουν στην ηλεκτρονική τιμολόγηση από το ΚΜΕΣ
δεν χρειάζεται να τα ελέγχει η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Θεωρούνται εκ προοιμίου
σωστά.
5. Αποστολή τιμολογίων στην ηλεκτρονική τιμολόγηση από το σύστημα του φαρμακείου
Τα φαρμακεία που εκδίδουν μηχανογραφημένα τιμολόγια από το δικό τους σύστημα θα
έχουν τη δυνατότητα (αφού πάρουν τις κατάλληλες προδιαγραφές από τον ΕΟΠΥΥ) να
αποστέλλουν απ’ ευθείας με e‐mail στην ηλεκτρονική τιμολόγηση τα τιμολόγια τους.

1.3

Προδιαγραφές Εντύπων που αποστέλλονται στην ηλεκτρονική
τιμολόγηση

Τα έντυπα θα πρέπει να είναι σε μορφή A4 portrait. Το κάθε παραστατικό θα πρέπει να
αποστέλλεται σε ξεχωριστό pdf. Το pdf δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 512KB μέγεθος και
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δεν θα πρέπει να έχει κρυπτογράφηση ή να είναι συμπιεσμένο (zip, κλπ) ή οποιαδήποτε
άλλη μορφή που δεν επιτρέπει την απευθείας ανάγνωσή του.
Το περιεχόμενο του pdf δεν θα πρέπει να είναι εικόνα και θα πρέπει να ακολουθεί
επακριβώς την διάταξη της θέσης και τα λεκτικά όπως προσδιορίζονται στα υποδείγματα.
Οι γραμματοσειρές που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι Arial Greek ή
Tahoma.
Τα πεδία που προσδιορίζονται μέσα στο έντυπο θα πρέπει να είναι text και όχι εικόνες.
Τα πεδία που προσδιορίζουν αξία θα πρέπει να είναι της μορφής XXX.XXX,XX δηλαδή το
σύμβολο διαχωρισμού των χιλιάδων είναι το «.» και το σύμβολο διαχωρισμού των
δεκαδικών είναι το «,».
Η σελίδα καταλαμβάνει έναν χώρο όπου η γραμμή ξεκινάει από αριστερά προς δεξιά και
παίρνει την τιμή X=0 έως X=586, προσδιορίζοντας το χώρο που μπορούν να καταλάβουν οι
χαρακτήρες μέσα σε μία γραμμή. Οι πληροφορίες μπορούν να εκτυπωθούν κατά ύψος όπου
το ύψος υπολογίζεται από την Υ=0 όπου είναι η πρώτη γραμμή στην πάνω αριστερά γωνία
έως την τελευταία θέση στον έντυπο Υ= 826.
Όπου αναγράφονται λεκτικά θα πρέπει να είναι με ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες.
Ακολούθως περιγράφονται αναλυτικά οι θέσεις που θα πρέπει να καταλάβουν τα πεδία
μέσα στο έντυπο με βάση τα υποδείγματα που περιγράφονται στην ενότητα 2.
1. Πληροφορίες επικεφαλίδας τιμολογίου
a. Επωνυμία. Είναι αλφαριθμητικό πεδίο και δεν προηγείται πριν την επωνυμία
κάποιο λεκτικό. Η θέση του θα πρέπει να είναι εντός του πλαισίου Χ=0 έως
Χ=210, Υ=80 έως Υ=95. Είναι υποχρεωτικό πεδίο.
b. ΑΦΜ φαρμακείου. Είναι αριθμητικό πεδίο πρέπει να έχει 9 ψηφία. Η θέση
του θα πρέπει να είναι εντός του πλαισίου Χ=39 έως Χ=129, Υ=118 έως
Υ=137. Θα πρέπει πριν τον ΑΦΜ να υπάρχει εκτυπωμένο το λεκτικό
«ΑΦΜ:». Είναι υποχρεωτικό πεδίο.
c. Αριθμός σύμβασης. Είναι αριθμητικό πεδίο πρέπει να έχει 10 ψηφία. Η θέση
του θα πρέπει να είναι εντός του πλαισίου Χ=31 έως Χ=172, Υ=136 έως
Υ=149. Θα πρέπει πριν τον αριθμό σύμβασης να υπάρχει εκτυπωμένο το
λεκτικό «ΣΥΜΒΑΣΗ:» Είναι υποχρεωτικό πεδίο.
d. Πελάτης. Θα πρέπει να αναγράφει πάντα την επωνυμία «Εθνικός
Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – ΕΟΠΥΥ» και η θέση αναγραφής
είναι μετά το λεκτικό «ΠΕΛΑΤΗΣ:» και εντός του πλαισίου Χ=91 έως Χ=424,
Υ=186 έως Υ=207. Είναι υποχρεωτικό πεδίο.
e. ΑΦΜ Πελάτη. Θα πρέπει πάντα να αναγράφει το 997478553. Η θέση του θα
πρέπει να είναι εντός του πλαισίου Χ=185 έως Χ=283, Υ=215 έως Υ=232.
Είναι υποχρεωτικό πεδίο.
f. Σειρά. Είναι αλφαριθμητικό πεδίο. Η θέση του θα πρέπει να είναι εντός του
πλαισίου Χ=420 έως Χ=461, Υ=83 έως Υ=120. Είναι προαιρετικό πεδίο.
g. Αριθμός Παραστατικού. Είναι αριθμητικό πεδίο με τουλάχιστον ένα ψηφίο.
Η θέση του θα πρέπει να είναι εντός του πλαισίου Χ=463 έως Χ=560, Υ=86
έως Υ=121. Είναι υποχρεωτικό πεδίο.
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h. Ημερομηνία παραστατικού. Είναι της μορφή DD/MM/YYYY δηλαδή 2 ψηφία
για την ημέρα ακολουθούμενη από «/», 2 ψηφία για τον μήνα
ακολουθούμενη από «/» και 4 ψηφία για το έτος. Η θέση του θα πρέπει να
είναι εντός του πλαισίου Χ=417 έως Χ=570, Υ=126 έως Υ=148. Είναι
υποχρεωτικό πεδίο.
i. Τύπος παραστατικού. Οι τύποι παραστατικών που υποστηρίζονται από το
σύστημα αναγράφονται στο τέλος της παρούσας ενότητας. Θα πρέπει το
έντυπο να αναγράφει έναν από τους συγκεκριμένους τύπους. Η θέση του θα
πρέπει να είναι εντός του πλαισίου Χ=50 έως Χ=560, Υ=151 έως 179. Είναι
υποχρεωτικό πεδίο.
j. ΔΟΥ. Θα πρέπει να προηγείται της ΔΟΥ το λεκτικό «ΔΟΥ:». Η θέση του θα
πρέπει να είναι εντός του πλαισίου Χ=280 έως Χ=405, Υ=214 έως 233. Είναι
υποχρεωτικό πεδίο.
k. Για
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
(Φάρμακα
Ασφαλισμένων
&
Δικαιούχων
Ν.4368/2016). Υπάρχει λεκτικό που εκτυπώνετε και αναγράφει «Για
φάρμακα που χορηγήθηκαν σε ασφαλισμένους & δικαιούχους N.4368/2016
κατά το μήνα ΧΧΧΧΧ του ΥΥΥΥ». Η θέση του θα πρέπει να είναι εντός του
πλαισίου Χ=136 έως Χ=670, Υ=240 έως Υ=271. Όπου ΧΧΧΧΧ θα πρέπει
λεκτικά να αναγράφεται ο μήνας και οι υποστηριζόμενες τιμές είναι
 Ιανουάριο
 Φεβρουάριο
 Μάρτιο
 Απρίλιο
 Μάιο
 Ιούνιο
 Ιούλιο
 Αύγουστο
 Σεπτέμβριο
 Οκτώβριο
 Νοέμβριο
 Δεκέμβριο
ενώ όπου ΥΥΥΥ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το τρέχον έτος (2017) ή
μεγαλύτερο με τη χρήση 4 ψηφίων. Η θέση που θα πρέπει να αναγράφεται ο
μήνας ακολουθημένος από το λεκτικό «του» και την χρονιά θα πρέπει να
είναι εντός του πλαισίου Χ=136 έως Χ=670, Υ=240 έως Υ=271.
l. Για ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Φάρμακα Ευρωπαίων Ασφαλισμένων). Υπάρχει λεκτικό που
εκτυπώνετε και αναγράφει «Για φάρμακα που χορηγήθηκαν σε ευρωπαίους
ασφαλισμένους κατά το μήνα ΧΧΧΧΧ του ΥΥΥΥ». Η θέση του θα πρέπει να
είναι εντός του πλαισίου Χ=37 έως Χ=420, Υ=236 έως Υ=258. Όπου ΧΧΧΧΧ θα
πρέπει λεκτικά να αναγράφεται ο μήνας και οι υποστηριζόμενες τιμές είναι
 Ιανουάριο
 Φεβρουάριο
 Μάρτιο
 Απρίλιο
 Μάιο
 Ιούνιο
 Ιούλιο
 Αύγουστο
 Σεπτέμβριο
 Οκτώβριο
 Νοέμβριο
Page 6 of 13

 Δεκέμβριο
ενώ όπου ΥΥΥΥ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το τρέχον έτος (2017) ή
μεγαλύτερο με τη χρήση 4 ψηφίων. Η θέση που θα πρέπει να αναγράφεται ο
μήνας ακολουθημένος από το λεκτικό «του» και την χρονιά θα πρέπει να
είναι εντός του πλαισίου Χ=136 έως Χ=670, Υ=240 έως Υ=271.
2. Πληροφορίες ανάλυσης γραμμών. Ο χώρος που το σύστημα αναζητεί για να
εξαγάγει τις πληροφορίες για τις περιγραφές των ειδών είναι εντός του πλαισίου Χ=0
έως Χ=587, Υ=265 έως Υ=578. Μέσα σε αυτόν τον χώρο με βάση τα υποδείγματα θα
πρέπει να υπάρχει ένας πίνακας που αναγράφει τα είδη που τιμολογούνται και να
ακολουθείται από έναν δεύτερο πίνακα με την ανάλυση του «ΜΕΙΟΝ (από συνταγές
που υπόκεινται στο 1€)». Οι πίνακες πρέπει να χρησιμοποιούν τα λεκτικά όπως
ακριβώς στα υποδείγματα, να έχουν το ίδιο πλήθος στηλών και να έχουν ως
περιγραφές είδη που περιγράφονται στην ενότητα 1.4. Οι στήλες που
υποστηρίζονται είναι :
a. Περιγραφή είδους. Είναι υποχρεωτικό πεδίο και αναγνωρίζει συγκεκριμένες
περιγραφές όπως αναγράφονται στην ενότητα 1.4 και πρέπει να
εκτυπώνονται εντός του πλαισίου Χ=0 έως Χ=261.
b. Ποσοστό ΦΠΑ. Είναι δεκαδικό πεδίο, δέχεται συγκεκριμένες τιμές που
περιγράφονται στην ενότητα 1.4. Θα πρέπει να είναι εντός του πλαισίου
Χ=261 έως Χ=298.
c. Καθαρή αξία. Είναι υποχρεωτικό πεδίο που δέχεται τιμές της μορφής
ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ. Θα πρέπει να είναι εντός του πλαισίου Χ=299 έως Χ=375.
d. Ποσό ΦΠΑ. Είναι υποχρεωτικό πεδίο που δέχεται τιμές της μορφής
ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ. Θα πρέπει να είναι εντός του πλαισίου Χ=383 έως Χ=450.
e. Μεικτή Αξία . Είναι υποχρεωτικό πεδίο που δέχεται τιμές της μορφής
ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ. Θα πρέπει να είναι εντός του πλαισίου Χ=451 έως Χ=570
3. Πληροφορίες υποσέλιδου τιμολογίου. Στην ενότητα του υποσέλιδου υπάρχει η
ενότητα ανακεφαλαίωση ανά συντελεστή ΦΠΑ για ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Φάρμακα
Ασφαλισμένων & Δικαιούχων Ν.4368/2016), ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Φάρμακα Ευρωπαίων
Ασφαλισμένων) καθώς και η ενότητα των συνόλων. Αναλυτικά:
a. Ενότητα Συνόλων
i. Συνολική καθαρή Αξία. Είναι υποχρεωτικό πεδίο που δέχεται τιμές
της μορφής ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ. Θα πρέπει να είναι εντός του πλαισίου
Χ=442 έως Χ=523 και Υ=614 έως Υ=632.
ii. Συνολικό ποσό ΦΠΑ. Είναι υποχρεωτικό πεδίο που δέχεται τιμές της
μορφής ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ. Θα πρέπει να είναι εντός του πλαισίου Χ=442
έως Χ=523 και Υ=633 έως Υ=649.
iii. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ. Είναι υποχρεωτικό πεδίο που δέχεται τιμές της μορφής
ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ. Θα πρέπει να είναι εντός του πλαισίου Χ=442 έως Χ=523
και Υ=650 έως Υ=669.
b. Ανακεφαλαίωσης ανά συντελεστή ΦΠΑ
i. Ποσοστό πρώτου συντελεστή ΦΠΑ. Είναι υποχρεωτικό πεδίο που
δέχεται τιμές της μορφής ΧΧ%. Θα πρέπει να είναι εντός του
πλαισίου Χ=136 έως Χ=200 και Υ=600 έως Υ=614.
ii. Ποσοστό δεύτερου συντελεστή ΦΠΑ. Είναι υποχρεωτικό πεδίο που
δέχεται τιμές της μορφής ΧΧ%. Θα πρέπει να είναι εντός του
πλαισίου Χ=227 έως Χ=285 και Υ=600 έως Υ=614.
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iii. Ποσοστό τρίτου συντελεστή ΦΠΑ. Είναι υποχρεωτικό πεδίο που
δέχεται τιμές της μορφής ΧΧ%. Θα πρέπει να είναι εντός του
πλαισίου Χ=288 έως Χ=349 και Υ=600 έως Υ=614.
iv. Καθαρή αξία πρώτου συντελεστή ΦΠΑ. Είναι υποχρεωτικό πεδίο που
δέχεται τιμές της μορφής ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ. Θα πρέπει να είναι εντός του
πλαισίου Χ=125 έως Χ=200 και Υ=618 έως Υ=631.
v. Καθαρή αξία δεύτερου συντελεστή ΦΠΑ. Είναι υποχρεωτικό πεδίο
που δέχεται τιμές της μορφής ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ. Θα πρέπει να είναι εντός
του πλαισίου Χ=203 έως Χ=267 και Υ=618 έως Υ=631.
vi. Καθαρή αξία τρίτου συντελεστή ΦΠΑ. Είναι υποχρεωτικό πεδίο που
δέχεται τιμές της μορφής ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ. Θα πρέπει να είναι εντός του
πλαισίου Χ=268 έως Χ=350 και Υ=618 έως Υ=631.
vii. Ποσό πρώτου συντελεστή ΦΠΑ. Είναι υποχρεωτικό πεδίο που
δέχεται τιμές της μορφής ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ. Θα πρέπει να είναι εντός του
πλαισίου Χ=200 και Υ=633 έως Υ=646.
viii. Ποσό δεύτερου συντελεστή ΦΠΑ. Είναι υποχρεωτικό πεδίο που
δέχεται τιμές της μορφής ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ. Θα πρέπει να είναι εντός του
πλαισίου Χ=203 έως Χ=267 και Υ=633 έως Υ=646.
ix. Ποσό τρίτου συντελεστή ΦΠΑ. Είναι υποχρεωτικό πεδίο που δέχεται
τιμές της μορφής ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ. Θα πρέπει να είναι εντός του πλαισίου
Χ=350 και Υ=633 έως Υ=646.
x. Συνολική αξία πρώτου συντελεστή ΦΠΑ. Είναι υποχρεωτικό πεδίο
που δέχεται τιμές της μορφής ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ. Θα πρέπει να είναι εντός
του πλαισίου Χ=125 έως Χ=200 και Υ=650 έως Υ=665.
xi. Συνολική αξία δεύτερου συντελεστή ΦΠΑ. Είναι υποχρεωτικό πεδίο
που δέχεται τιμές της μορφής ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ. Θα πρέπει να είναι εντός
του πλαισίου Χ=203 έως Χ=267 και Υ=650 έως Υ=665.
xii. Συνολική αξία τρίτου συντελεστή ΦΠΑ. Είναι υποχρεωτικό πεδίο που
δέχεται τιμές της μορφής ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ. Θα πρέπει να είναι εντός του
πλαισίου Χ=268 έως Χ=350 και Υ=650 έως Υ=665.

1.4

Έλεγχοι Τιμολογίων από την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Τύποι Τιμολογίων
00
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Φάρμακα Ασφαλισμένων & Δικαιούχων Ν.4368/2016)
10
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Φάρμακα Ευρωπαίων Ασφαλισμένων)
Περιγραφή Είδους
1
Λοιπά Φάρμακα
2
Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ)
3
ΜΕΙΟΝ (από συνταγές που υπόκεινται στο 1€)
4
ΜΕΙΟΝ (από συνταγές που υπόκεινται στο 1€) (ΦΥΚ)

Οι έλεγχοι που πραγματοποιεί η ηλεκτρονική τιμολόγηση όταν παραλαμβάνει ένα
ηλεκτρονικό τιμολόγιο είναι:
1. Υπάρχει η Επωνυμία του Φαρμακείου.
2. Υπάρχουν τα στοιχεία διεύθυνσης του φαρμακείου.
3. Υπάρχει η αρμόδια ΔΟΥ του φαρμακείου
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4. Ο ΑΦΜ και ο αριθμός σύμβασης αντιστοιχούν σε μια υπαρκτή εγγραφή στο μητρώο
φαρμακείων.
5. Αν το τιμολόγιο έχει έρθει μέσω e‐mail το e‐mail account που το έστειλε πρέπει να
αντιστοιχεί στην ίδια εγγραφή του μητρώου που αντιστοιχεί το ΑΦΜ και ο αριθμός
σύμβασης.
6. Ο αριθμός του τιμολογίου αποτελείται μόνο από ψηφία 0,1,…,9 και δεν μπορεί να
είναι 0.
7. Δεν υπάρχει άλλο τιμολόγιο στο archiving από το ίδιο φαρμακείο, ίδιου τύπου
(χρεωστικό), με ίδιο αντικείμενο (Φάρμακα Ασφαλισμένων & Δικαιούχων
Ν.4368/2016, Φάρμακα Ευρωπαίων Ασφαλισμένων), αριθμό και ημερομηνία
έκδοσης.
8. Η ημερομηνία έκδοσης που αναγράφεται στο τιμολόγιο πρέπει να είναι αποδεκτής
μορφής, να είναι υπαρκτή ημερομηνία του ημερολογίου, να είναι μεγαλύτερη ή το
πολύ ίση με την 1η του έτους‐μήνα αναφοράς του τιμολογίου και μικρότερη ή ίση
από την τρέχουσα ημερομηνία του συστήματος και πάντως να μην απέχει από την
τρέχουσα ημερομηνία του συστήματος πάνω από 60 ημέρες. Επίσης θα πρέπει ο
ΦΠΑ που ισχύει στην ημερομηνία έκδοσης να είναι ίδιος με τον ΦΠΑ που ισχύει
στον μήνα αναφοράς (για πιθανές μελλοντικές αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ).
9. Υπάρχει ο τύπος («ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ») και το αντικείμενο του τιμολογίου (ένα
από τα «(Φάρμακα Ασφαλισμένων & Δικαιούχων Ν.4368/2016», «Φάρμακα
Ευρωπαίων Ασφαλισμένων»).
10. Υπάρχουν τα στοιχεία του πελάτη και μάλιστα το ΑΦΜ πρέπει να είναι το
«997478553».
11. Υπάρχει η περιγραφή των τιμολογούμενων αγαθών και φαίνεται το έτος και ο μήνας
αναφοράς που πρέπει να είναι αποδεκτά (αποδεκτός μήνας και έτος μικρότερο ή ίσο
του τρέχοντος έτους).
12. Έλεγχος για το format των πεδίων ποσών (πρέπει να είναι της μορφής xxx.xxx.xxx,xx).
13. Έλεγχος για υποχρεωτικά πεδία. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά εκτός από τα:
a. Σειρά παραστατικού (μη υποχρεωτικό)
14. Αποδεκτά ποσοστά ΦΠΑ : Όλοι οι συντελεστές ΦΠΑ ενός τιμολογίου πρέπει να είναι
από ένα set από τα (6%, 13%, 24%) και (4%, 9%, 17%).
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Πεδία που εξαρτώνται μόνο από το φαρμακείο και δεν μπορούν να ελεγχθούν:

A. Για «ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Φάρμακα Ασφαλισμένων & Δικαιούχων Ν.4368/2016)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μεικτή αξία λοιπών φαρμάκων ΦΠΑ_1
Μεικτή αξία λοιπών φαρμάκων ΦΠΑ_2
Μεικτή αξία λοιπών φαρμάκων ΦΠΑ_3
Μεικτή αξία ΦΥΚ ΦΠΑ_1
Μεικτή αξία ΦΥΚ ΦΠΑ_2
Εισπραχθέν ποσό από συνταγές που υπόκεινται στο 1€

Μια τουλάχιστον από τις μεικτές αξίες πρέπει να μην είναι μηδέν.

B. Για «ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Φάρμακα Ευρωπαίων Ασφαλισμένων)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μεικτή αξία λοιπών φαρμάκων ΦΠΑ_1
Μεικτή αξία λοιπών φαρμάκων ΦΠΑ_2
Μεικτή αξία λοιπών φαρμάκων ΦΠΑ_3
Μεικτή αξία ΦΥΚ ΦΠΑ_1
Μεικτή αξία ΦΥΚ ΦΠΑ_2
Εισπραχθέν ποσό από συνταγές που υπόκεινται στο 1€

Μια τουλάχιστον από τις μεικτές αξίες πρέπει να μην είναι μηδέν.
Υπολογιζόμενα Ποσά – Σειρά Πράξεων (Αποδεκτή διαφορά 0,01€) – Έλεγχοι
1. ΦΔ: Φαρμακευτική Δαπάνη = Άθροισμα των μεικτών αξιών.
2. 1Ε: Εισπραχθέν ποσό από συνταγές που υπόκεινται στο 1€, 1Ε ≤ ΦΔ (εκτός από
τιμολόγια αναλωσίμων).
3. ΠΛΠ: Πληρωτέο από τον ΕΟΠΥΥ ποσό = ΦΔ – 1Ε.
4. Σε κάθε αναλυτική γραμμή
a. Καθαρή Αξία = Μεικτή Αξία / (1 + ποσοστό ΦΠΑ)
b. Ποσό ΦΠΑ = Μεικτή Αξία – Καθαρή Αξία
5. Όπου σύνολα, το άθροισμα της αντίστοιχης στήλης.
6. Αλγόριθμος υπολογισμού επί μέρους ποσών του «ΜΕΙΟΝ από συνταγές που
υπόκεινται στο 1€»
a. Τιμολόγιο Φαρμάκων Ασφαλισμένων & Δικαιούχων Ν.4368/2016:
Αν η μεικτή αξία λοιπών φαρμάκων ΦΠΑ_1 φτάνει για να κρατήσουμε όλο το
ποσό του 1€, το αφαιρούμε όλο από αυτή, αλλιώς αφαιρούμε από το ποσό
του 1€ μόνο το ισόποσο της μεικτής αξία λοιπών φαρμάκων ΦΠΑ_1 και το
υπόλοιπο το αφαιρούμε από τη μεικτή αξία ΦΥΚ ΦΠΑ_1 κ.ο.κ. συνεχίζοντας
με τις μεικτές αξίες λοιπών φαρμάκων ΦΠΑ‐2, ΦΥΚ ΦΠΑ_2 και λοιπών
φαρμάκων ΦΠΑ_3 με τη σειρά ακριβώς που αναγράφονται.
b. Τιμολόγιο Φαρμάκων Ευρωπαίων Ασφαλισμένων:
Αν η μεικτή αξία λοιπών φαρμάκων ΦΠΑ_1 φτάνει για να κρατήσουμε όλο το
ποσό του 1€, το αφαιρούμε όλο από αυτή, αλλιώς αφαιρούμε από το ποσό
του 1€ μόνο το ισόποσο της μεικτής αξία λοιπών φαρμάκων ΦΠΑ_1 και το
υπόλοιπο το αφαιρούμε από τη μεικτή αξία ΦΥΚ ΦΠΑ_1 κ.ο.κ. συνεχίζοντας
με τις μεικτές αξίες λοιπών φαρμάκων ΦΠΑ‐2, ΦΥΚ ΦΠΑ_2 και λοιπών
φαρμάκων ΦΠΑ_3 με τη σειρά ακριβώς που αναγράφονται.
7. Αλγόριθμος υπολογισμού επί μέρους ποσών της παραγράφου «Ανακεφαλαίωση»:
Τα ποσά κάθε συντελεστή ΦΠΑ υπολογίζονται σαν το άθροισμα των αντίστοιχων
ποσών με ίδιο συντελεστή ΦΠΑ των αναλυτικών γραμμών της πρώτης παραγράφου
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μείον το άθροισμα των αντίστοιχων ποσών με ίδιο συντελεστή ΦΠΑ της 2ης
παραγράφου (ΜΕΙΟΝ από συνταγές που υπόκεινται στο 1€). Τα σύνολα είναι
αθροίσματα των ποσών των στηλών.
8. Η συνολική καθαρή αξία και το συνολικό ποσό ΦΠΑ υπολογίζονται σαν το άθροισμα
των αντίστοιχων ποσών ανεξαρτήτως συντελεστή ΦΠΑ των αναλυτικών γραμμών της
πρώτης παραγράφου μείον το άθροισμα των αντίστοιχων ποσών ανεξαρτήτως
συντελεστή ΦΠΑ της 2ης παραγράφου (ΜΕΙΟΝ από συνταγές που υπόκεινται στο
1€). Η τελική αξία είναι το άθροισμα της συνολικής καθαρής αξίας και του συνολικού
ποσού ΦΠΑ.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν ισχύει κάτι από τα παραπάνω το τιμολόγιο απορρίπτεται.
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2
2.1

Υποδείγματα τιμολογίων
Χρεωστικά
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