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θΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΡΓΟθΕΡΑΠΕΥΤΩΝ από το καθεστώς ΦΠΑ
(ΑΡθΡΟΥ 22 παραγρ.! περίπτωση δ ν.2859/2000)
Αξιότιμοι Κύριοι,

Με αφορμή την ΨrΊφιση του νέου φορσλσγικού νομοσχεδίου , ζητούμε τη ρητή αν αφσρά
του επαγγέλματός μας στην κατηγορία των παροχών υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνου ν τους

Ψυχολόγους, μαίες , νοσοκόμους και Φυσικοθεραπευτές .

Οι παραπάνω ελεύθεροι επαγγελματίες K αταγράΦOVΤαι συγκεκριμένα ως εκτός πεδίου
εφαρμογής του ΦΠΑ στην τροποποίηση διαταξεων του Κώδικα ΦΠΑ του αρθρου

62

παράγραΦος

3

του :

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΝΟΜΟΥ

(ΥΠΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ)

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΦOPOΛOΓlKHΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤιΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

Στο παρελθόν έχουμε αντιμετωπίσει διισταμενε ς απόψεις από τ ις κατά τόπους Δ . Ο.Υ . σε
σχέση με την ένταξη ή μη σε καθεστώς ΦΠΑ κάθε επαγγελματία του χώρου των εργοθεραπευτών

με αποτέλεσμα την δημιουργία σύγχυσης των μελών μας και την διαφορετικότητα εφαρμογής τω ν
διατάξεων ανάλογα με τη ν αρμόδια Δ . Ο .Υ
Για την ενημέρωση

και την

.

διευκόλυνση

της

υπηρεσίας

σας,

σας

συνυποβάλλουμε

σε

παραρτήματα τις παρακάτω αποφασεις του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικώ ν:
Α!(ΠΟΛ

1070 3-4-2008)

(συνημμένο

1)

και

8!(αρ . πρωτ : 1037633/ 715/ΑΟ012) (συ ν ημμέ ν ο 2)

Στο περιεχόμενο των αποΦάσεων των παραρτημάτων της παρούσας αίτησης στηρίζουμε
την πεποίθησή μας ότι οι εργοθεραπευτές ανήκου ν στην ίδια κ ατηγορία παρα·ίατρικών υπηρεσιώ ν
όμοιας με

αυτήν των Φυσικοθεραπευτών και εντάσσονται στις απαλλαγές του αρθρου

παράγραφος 1 περίπτωση δ! του ΝΟΜΟΥ 2859/ 2000 (συνημμένο 3)

22

.

,
(

«η παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περί{JαλιjJης και διάγνωσης. κα{}ώς και οι

στενά συνδεόμενες με αυτές παραδόσεις αγα{}ών και παροχέ.ς υπηρεσιών, που ενεργούνται από
πρόσωπα που ενεργούν νόμιμα .. }»)
Επιπρόσθετα, προς διευκόλυνσή σας, σας ενημερώνουμε ότι με βάση το ΠΔ υπ. αριθμ.157

(περί αμοιβών Ιατρικών και Παρα'ίατρικών Πράξεων·συνημμένο

4),

η Εργοθεραπευτική πράξη

-

συνεδρία κατατάσσεται ρητά ως υποκατηγορία κάτω από την παράγραφο χιv 'Φυσικοθεραπείες'.
Τελειώνοντας, όπως ρητά αναΦέρεται στο υπ. Αριθμ.

Y7y!rn!15201!13-2-2007 έγγραΦο
5) περί διευκρινήσεων σχετικά με
83/7·2·89, άρθρο 3, περΙ επαγγελματικών

του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (συνημμένο
το επάγγελμα του

Εργοθεραπευτή,

δικαιωμάτων (συνημμένο

6),

και στο

ΠΔ

οι Εργοθεραπευτές παρέχουν υπηρεσίες υγείας, αποκατάστασης και

εκπαίδευσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ)
Ελπίζοντας στη θετική σας τοποθέτηση, παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα στις απαραίτητες
ενέργειες.

ΜεεκτΙμηση

το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων EO'να~Iέ
Κεραμιώτου Κυριακή, Πρόεδρος
Κουλουμπή Μαρία, Αντιπρόεδρος
Καραμπέτσου Μαρία, Γεν. Γραμματέας

ΖωγράΦου Φωτεινή, Ταμίας

Κανταρτζή Σάρα, Ειδικός Γραμματέα'5ς,-",--,;;:~~·~~::'
Καγιάς Σέργιος, Μέλος
Καγκιλέρης Παναγιώτ ης, Μέλος

10)
10703-4-2008)

Ιυvημμtvα: (σελίδες

1.
2.
3.

ΒΙ(αρ.πρωτ:1037633/715/Α0Ο12)

4.

ΠΔ υπ. αρι~μ.157

5.
6.

υπ. Aριίtμ. Υ7γ/ΓΠ/15201/13-2-2ΟΟ7

ΑΙ(ΠΟΛ

Νόμος

ΠΔ

2859/2000,

83/l-2-89,

άρ~ρo

άρίtρo

22, παρ. 1, περίπτωση δΙ

3

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μ. Ξενογιαννακοπούλου

-Υπουργό Παιδείας, κ. Α. Διαμαντοπούλοu

-Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγυης, Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας, Διευθυνση
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρ όνοιας

