Warszawa, 16.03.2020 r.
Szanowni Państwo,
z szacunku do Państwa jako naszych Klientów oraz troski o Waszych pacjentów, chcielibyśmy
się odnieść do pojawiających się od jakiegoś czasu informacji o produkcie, który jest pozornie
podobny do naszego aparatu EEGDigiTrack Biofeedback.
Z przykrością informujemy, że jeden z naszych byłych współpracowników Pan Michał
Karpiński działający pod firmą HPM – Michał Karpiński prowadzi obecnie dystrybucję
urządzenia do badania EEG i terapii biofeedback, wykorzystując bezprawnie dokumenty
rejestracyjne urządzeń ELMIKO. Oznacza to, że wprowadzone na rynek przez tę firmę aparaty
nie są zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych,
a zatem nie są w świetle polskiego prawa urządzeniami medycznymi.
Zaniepokojeni powyższą sytuacją, która może zagrażać zdrowiu, a nawet życiu Państwa
pacjentów, niezwłocznie podjęliśmy szereg kroków prawnych, poczynając od złożenia
zawiadomienia do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zawiadomiliśmy
także Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych o wprowadzaniu na rynek urządzeń
medycznych, które nie zostały zarejestrowane. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Klentów
skierowano zgłoszenie o wprowadzaniu w błąd klientów i podszywaniu się pod markę
ELMIKO. Ponadto w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów z zakresu podatku od
towarów i usług zmuszeni zostaliśmy do zawiadomienia Krajowej Administracji Skarbowej
o bezprawnej sprzedaż niezarejestrowanych wyrobów medycznych z obniżoną stawką podatku
VAT – 8 proc, zamiast właściwej w takim wypadku – 23 proc. stawki tego podatku.
Spowodowało to zaniżenie obowiązku podatkowego i działanie na szkodę Skarbu Państwa,
a także nieświadomych nabywców, którzy odliczyli ten podatek w niewłaściwej wysokości.
Z posiadanych obecnie informacji wynika, że organy ścigania w dniu 21 lutego 2020 r. wszczęły
postępowanie karne w tej sprawie, zaś dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej przekazał
dokumenty w celu przeprowadzenia kontroli podatkowej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Kozienicach.
Mamy nadzieję, że przedstawione okoliczności nie wpłynęły negatywnie na Państwa pracę.
Zależy nam, abyście Państwo otrzymali wszelkie niezbędne informacje, dlatego w przypadku
pytań zapraszamy do kontaktu:
info@elmikomedical.com, tel. 22 644 37 37 lub tel. kom. 606 44 08 08 .

Z wyrazami szacunku,
Zarząd ELMIKO

