ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΉ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΙΝΠΔΔΙ
Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210-38.13.380 - 38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail: eoo@otenet.gr

35
Αριθμ. Πρωτ.

10 Ιανουαρίου 2014

43,65
Φ.

Αθήνα

Προς χους
Προέδρους των
Οδοντιατρικών Συλλόγων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αγαπητέ συνάδελφε,
Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 25,Φ43,65,9-1-2014 εγκυκλίου μας, ο
Πίνακας που περιέχεται αναφέρεται στα ισχύοντα έως 1/1/2013.
Παρακάτω θα δείτε τις αλλαγές που ισχύουν από 1.1.2014
Αλλαγές που ισχύουν από 1.1.2014
Α)1) ΠΟΛ 1001/2.1.2014 παρ. Ια
Εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών οι γιατροί
και οδοντίατροι από 1.1.2014 έως και 31.12.2014.
Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών της ανωτέρω παραγράφου δύνανται να μη
χρησιμοποιούν φορολογική ταμειακή μηχανή του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α ), για
την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών με την προϋπόθεση ότι, στις
εκδιδόμενες αποδείξεις αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του
πελάτη.
2)ΚΦΑΣ Άρθρο 9
1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση
θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή με
τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του νόμου 1809/1988 (Α' 222), επί
μηχανογραφικής έκδοσής αυτών, και των στοιχείων αξίας λιανικών συναλλαγών για
παροχή υπηρεσίας με θεώρηση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Τα οριζόμενα στο
προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζονται για τα εισιτήρια επιχειρήσεων μεταφοράς
προσώπων με λεωφορεία, σιδηρόδρομους και αεροπλάνα, όταν εκτελούν
συγκοινωνίες, καθώς και για τα εισιτήρια πλοίων, εφόσον φορολογούνται κατ' ειδικό
τρόπο και απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει
από την 1η Ιανουαρίου 2014.
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3) ΚΦΑΣ Άρθρο 5
Καταργείται το δελτίο αποστολής, η διακίνηση μπορεί να γίνεται με το τιμολόγιο ή
με δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων (από 1/1/2014 ).
Β) Ν 4093
Άρθρο 4 παρ 23: Παύει να ισχύει από Ins Ιανουαρίου 2014. (Η διασφάλιση των
ασφαλών πληροφοριών για τις συναλλαγές (που γίνεται είτε με την καταχώρηση
χειρόγραφα σε θεωρημένα έντυπα ή επί μηχανογραφικής τήρησης, με τη χρήση
ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του Ν. 1809/ 1988(Α'222) (πρόσθετα βιβλία).
Για χα λοιπά ισχύουν όχι ίσχυε από 1/1/2013 σχεχικά με χην έκδοση χων
σχοιχείων εκχός από αυτές τις αλλαγές που αναφέρονχαι ανωχέρω.
Επειδή, δεν γίνεται αναφορά στην ιδιορρυθμία του επαγγέλματος μας όπου
το "συνεχίζεται" μας κάλυπτε στο Βιβλίο Ασθενών, θα πρέπει οπωσδήποτε όταν
λαμβάνετε αμοιβή, έστω και έναντι να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του
ασθενούς, με αναφορά στο είδος παροχής "οδοντοπροσθετικό ή οδοντοθεραπευτικό",
χωρίς λεπτομερή ανάλυση, των εργασιών.
Τα πιο πάνω απορρέουν από το γεγονός ότι δεν γίνεται σαφής αναφορά στην
εγκύκλιο του Υπουργείου.
Το θέμα της συχνής υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων
θεωρούμε ότι είναι σοβαρότερο και δυσκολότερο στην εφαρμογή του από τον
οδοντίατρο, δεδομένου ότι θα χρειαζόταν η υποστήριξη φοροτεχνικού σε καθημερινή
βάση. Είμαστε εν αναμονή και έχουμε διατυπώσει προς το Υπουργείο τη δυσκολία
τήρησης του μέτρου αυτού.
Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.
4172/2013, ο οποίος αναφέρεται στις εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες(σας
τον αποστέλλουμε συνημμένα) είμαστε υποχρεωμένοι, για έξοδα ιατρείου όπως
προμήθεια υλικών, οδοντοτεχνίτες κ.λ.π., άνω των 500 Ευρώ, η συναλλαγή να
γίνεται μέσω τραπεζικού αποδεικτικού στοιχείου πληρωμής.
Με συναδελφικούς χαιρεχισμοΰς
]χικό Συμβούλιο χης
ιατρικής Ομοσπονδίας
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