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Ιανουάριος 2020

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον συμψηφισμό 
clawback με δαπάνες έρευνας, ανάπτυξης και επενδυτικών σχεδίων

Στις 24 Ιανουαρίου 2020 δημοσιεύθηκε η κοινή απόφαση των Υπουργών υγείας, ανάπτυξης και 
επενδύσεων και οικονομικών (στο εξής ΚΥΑ), με την οποία καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι και 
προϋποθέσεις συμψηφισμού της αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
(clawback) με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων 
ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής.

Ποιο είναι το συνολικό ποσό συμψηφιζόμενων δαπανών;

Το συνολικό ποσό δαπανών για το έτος 2019, το οποίο θα κατανεμηθεί ισόποσα στις δύο ανωτέρω 
αναφερόμενες κατηγορίες, δεν θα ξεπεράσει τα 50.000.000 €. 

Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να ανέλθει σε 100.000.000 € για τα φορολογικά έτη 2020 και εφεξής.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Δικαιούχοι του εν λόγω κινήτρου είναι οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμάκων ανθρώπινης 
χρήσης ή οι τοπικοί αντιπρόσωποί τους στην Ελλάδα, και γενικά κάθε φαρμακευτική επιχείρηση που 
υποχρεούται σε καταβολή clawback και νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης.

Εντούτοις, οι ανωτέρω δικαιούχοι θα πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, να έχουν 
ρυθμίσει τα τυχόν οφειλόμενα από αυτούς ποσά clawback, φαρμακευτικής δαπάνης και rebate των 
προηγούμενων ετών, καθώς και να καταβάλουν εμπρόθεσμα τα ποσά rebate από το 2020 και εξής.

Επιπρόσθετα, οι δικαιούχοι θα πρέπει να αυτοχρηματοδοτούν τα έργα έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) 
καθώς και τα Επενδυτικά Σχέδια (Ε.Σ.) που υλοποιούν και να μην χρηματοδοτούνται ολικά ή μερικά από 
οποιονδήποτε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνή φορέα.

Ποιες δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες ανά υπαγόμενη δραστηριότητα;

Οι υπαγόμενες - υπό περιορισμούς - δραστηριότητες Ε&Α (κατηγορία 1) είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:

 εργαστηριακή Ε&Α φαρμακοτεχνικής μορφής, Ε&Α πρώτης ύλης για την παραγωγή φαρμάκου
 μέθοδοι ανάλυσης και ανάπτυξης λογισμικού ερευνητικών εφαρμογών
 δοκιμές φάσεων 1, 2 και 3

Οι επιλέξιμες - υπό περιορισμούς ως προς το υπαγόμενο ποσοστό και εξαιρέσεις - δαπάνες που 
σχετίζονται με τις ανωτέρω δραστηριότητες Ε&Α είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:

 αγορά / κατασκευή κτιρίων και αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού 
 αμοιβές κάθε βαθμίδας προσωπικού κατά το διάστημα υλοποίησης του έργου Ε&Α
 υπεργολαβίες για την εκτέλεση τμήματος του ερευνητικού έργου



Οι υπαγόμενες - υπό περιορισμούς - δραστηριότητες για επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης προϊόντων, 
υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής (κατηγορία 2) είναι συνοπτικά οι εξής:

 εγκατάσταση νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων
 βελτίωση υφιστάμενων διαδικασιών παραγωγής
 αύξηση της δυναμικότητας της παραγωγικής διαδικασίας

Οι επιλέξιμες - υπό περιορισμούς ως προς το υπαγόμενο ποσοστό και εξαιρέσεις - δαπάνες που 
σχετίζονται με τις ανωτέρω δραστηριότητες είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:

 αγορά ή κατασκευή κτιριακών / βοηθητικών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
 αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση καινούριων ή μεταχειρισμένων μηχανημάτων
 μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, 

ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις

Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά τους αρχεία, στα οποία θα 
καταχωρούνται οι δαπάνες συμψηφισμού.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για δαπάνες έργων Ε&Α και δαπάνες Ε.Σ. του δεύτερου εξαμήνου του 
φορολογικού έτους 2019 και εξής.

Ωστόσο, προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι σε άλλο σημείο της ΚΥΑ αναφέρονται ως επιλέξιμες οι 
δαπάνες για τις οποίες έχουν υπογραφεί συμβάσεις από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά.

Ποια είναι η διαδικασία υπαγωγής;

Αφού η υλοποίηση των σχετικών δαπανών πιστοποιηθεί αρχικά από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική 
εταιρεία και στη συνέχεια από ειδικές Επιτροπές Πιστοποίησης, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και 
Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις, τις οποίες κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές. Έπειτα, οι 
δικαιούχοι, εντός 10 ημερών από την παραλαβή του εντύπου της επιβολής clawback, καταθέτουν τη 
βεβαίωση της Γ.Γ.Ε.Τ. στον αρμόδιο φορέα, ανάλογα με το clawback (εξω-νοσοκομειακό ή νοσοκομειακό) 
που αναμένουν να συμψηφίσουν.

Ποιες είναι οι προθεσμίες;

Τα αιτήματα υπαγωγής υποβάλλονται στη Γ.Γ.Ε.Τ. εντός του πρώτου τετραμήνου μετά την ολοκλήρωση 
του φορολογικού έτους. Η εξέτασή τους ολοκληρώνεται ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της προθεσμία 
υποβολής ή τη συγκρότηση των Επιτροπών Πιστοποίησης, με δυνατότητα μετάθεσης της προθεσμίας 
ολοκλήρωσης κατά ένα ακόμη μήνα, εφόσον απαιτηθεί. 

Ποιες ενέργειες απαιτούνται από τους δικαιούχους;

Βάσει των ανωτέρω αναφερόμενων, κρίνεται σκόπιμο οι δικαιούχοι του εν λόγω κινήτρου άμεσα να:

 εντοπίσουν τα ποσά τα οποία δικαιούνται προς συμψηφισμό,
 προετοιμάσουν τα λογιστικά τους αρχεία για την παρακολούθηση των ανωτέρω ποσών,
 καταρτίσουν τους φακέλους τεκμηρίωσης των δαπανών με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
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