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Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών

Επιτακτική ανάγκη η στήριξη επαγγελματιών και επιχειρήσεων
στις πληγείσες περιοχές της Αττικής
Την οδύνη της, την αλληλεγγύη της και τα συλλυπητήρια της νιώθει την ανάγκη να εκφράσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών προς τις
οικογένειες των θυμάτων των πυρκαγιών, που έπληξαν την Αττική.
Αυτές τις δύσκολες ώρες για πολλούς συνανθρώπους μας στην Αττική, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ζητά να υποστηριχθούν ενεργά οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες των περιοχών, που
επλήγησαν, προκειμένου να αντιμετωπίσουν όσο γίνεται πιο ανώδυνα την τεράστια αυτή
δοκιμασία.
Στο πλαίσιο αυτό, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. συντάσσεται με την επιστολή που έστειλε η ΓΣΕΒΕΕ
προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Ι. Δραγασάκη, την Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα. Ε. Αχτσιόγλου, τον Υπουργό
Οικονομικών, κ. Ε. Τσακαλώτο και την Περιφερειάρχη Αττικής, κα. Ρ. Δούρου, με την
οποία καλεί την κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των
έκτακτων αυτών αναγκών.
Στην επιστολή της η ΓΣΕΒΕΕ αναφέρει:
“... Με οδηγό τις προτάσεις μας, αλλά και το πλαίσιο ρυθμίσεων που έλαβαν χώρα σε
άλλες περιπτώσεις καταστροφών στο παρελθόν, είναι αναγκαίο να προωθηθούν οι
παρακάτω παρεμβάσεις μερικές από τις οποίες θα πρέπει να έχουν μόνιμη θεσμική και
νομική ισχύ:
Ι. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[1] Δημιουργία μιας κεντρικής συντονιστικής υπηρεσίας εξυπηρέτησης έκτακτης ανάγκης
για επιχειρήσεις {one stop emergency shop} για την καταγραφή των επιχειρήσεων που
επηρεάζονται και την συγκέντρωση και αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων και δικαιολογητικών δεδομένου ότι πολλές δημόσιες υπηρεσίες υπολειτουργούν ενώ οι επιχειρηματίες δεν διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο για να ασχοληθούν με όλα τα γραφειοκρατικά ζητήματα. Αυτή η υπηρεσία μπορεί να έχει μόνιμο χαρακτήρα και λειτουργεί σε
έκτακτες περιστάσεις σε όλη την επικράτεια.
[2] Πλήρης αποζημίωση των επιχειρήσεων που επηρεάζονται άμεσα από την καταστροφή που έχει συντελεστεί.
[3] Αποζημίωση για τα κατεστραμμένα προϊόντα με βάση τις τρέχουσες τιμές.
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ΑΝΑΓΚΗ Η ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΕΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΣΟΙ
ΕΧΟΥΝ ΜΠΛΟΚΑΚΙ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΜΙΣΘΩΤΟΙ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ
ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ
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ΙΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ
[1] Για όσους επαγγελματίες που αποδεδειγμένα έχουν
υποστεί ζημιές απαλλαγή (και όχι μόνο αναστολή) από την
καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ για ένα εξάμηνο και μεταφορά ασφαλιστικού χρόνου με πλήρες, ωστόσο, δικαίωμα
στην ασφάλιση υγείας.
[2] Απαλλαγή από την καταβολής του τέλους επιτηδεύματος
για όλους τους επιχειρηματίες της περιοχής για το τρέχον
έτος. Απαλλαγή πληρωμής ανταποδοτικών τελών μέχρι το
τέλος του έτους.
[3] Απομείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος για τα
οικονομικά έτη 2018 και 2019.
[4] Παροχή δυνατότητας υπαγωγής σε ρύθμιση για οφειλές
σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Για όσους έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, προτείνεται
η μετάθεση της ρύθμισης και το πάγωμα καταβολής για 6
μήνες.
ΙΙΙ. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
[1] Αναστολή καταβολής δόσεων για δανειακές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Μετά την αποτίμηση των ζημιών, ισοαναλογική απομείωση χρεών.

Παράλληλα, να εξεταστεί η παροχή διευκολύνσεων με χαμηλότοκα δάνεια για όσους επιθυμούν να επανεπενδύσουν
στην επιχείρηση (ανακατασκευή, αγορά προϊόντων, μεταγκατάσταση κοκ)
[2] Αναστολή αναγγελίας στον Τειρεσία για επιχειρήσεις
που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε δάνεια.
[3] Ειδική ρύθμιση- παράταση για τις ληξιπρόθεσμες επιταγές
[4] Άμεση καταβολή των ποσών που προκύπτουν από ιδιωτική ασφάλιση κτιρίων και αγαθών.
IV. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
[1] Επέκταση του κοινωνικού τιμολογίου στις επιχειρήσεις
και τα νοικοκυριά της πληγείσας περιοχής για χρονικό διάστημα ενός έτους
[2] Απελευθέρωση πόρων από προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την αποκατάσταση των ζημιών.
[3] Ειδικό καθεστώς πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες
και παροχές για τις οικογένειες που έχουν πληγεί
(βρεφονηπιακούς σταθμούς, βοήθεια στο σπίτι, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).”

διορίζονται ως μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών και λαμβάνουν αμοιβή, τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη
Διοικητικού Συμβουλίου Α. Ε. και λαμβάνουν αμοιβή, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τους μισθωτούς, υπολογιζομένων επί της αμοιβής κατ’ αποκοπή.
Όπως διευκρινίστηκε με την εγκύκλιο με αριθ. 4/2017 του
Ε.Φ.Κ.Α., οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της
όποιας μορφής αμοιβής λαμβάνουν τα ανωτέρω πρόσωπα
λόγω της συγκεκριμένης ιδιότητάς τους.

Οι αμοιβές που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή στα
μέλη Δ.Σ., διαχειριστές και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό
από τα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, θεωρούνται ως εισόδημα από μερίσματα σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.
4172/2013, και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή δέκα τοις εκατό (15%) με βάση τις διατάξεις των
άρθρων 62 και 64 του ίδιου πιο πάνω νόμου.
Με την παρακράτηση φόρου εξαντλείται η φορολογική
υποχρέωση, για τη συγκεκριμένη αμοιβή, των φυσικών
προσώπων μελών ΔΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.
2 και 3 των άρθρων 36 και 64 αντίστοιχα (βλ. σχετ. εγκ.
ΠΟΛ.1042/26.1.2015 και Δ12Α 1046040 ΕΞ
2014/14.3.2014).
Όσον αφορά στην ασφαλιστική αντιμετώπιση των αμοιβών
ΔΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ’ της παραγράφου
3 του άρθρου 38 του ν.4387/2016, τα πρόσωπα που
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Οι αμοιβές των μελών Δ.Σ. των Ανωνύμων Εταιρειών από
τα κέρδη της εταιρείας, καταβάλλονται σε αυτά αποκλειστικά λόγω της συμμετοχής τους στο Δ.Σ., ως αντάλλαγμα για
τις υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία, και ανεξάρτητα
της συμμετοχής τους ή μη στο εταιρικό κεφάλαιο.
Συνεπώς, οι αμοιβές αυτές, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι
βάσει της φορολογικής νομοθεσίας χαρακτηρίζονται ως
μερίσματα, συνυπολογίζονται με τις λοιπές αμοιβές που
λαμβάνουν τα ανωτέρω πρόσωπα για τον υπολογισμό των
ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 38 παράγραφος 3 περίπτωση δ’ του ν.
4387/2016 (σ.σ. τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών για τις εν λόγω αμοιβές ανέρχονται σε 12,72% για
τον ασφαλισμένο και σε 21.38% για τον εργοδότη, ήτοι σε
συνολικό ποσοστό 34,10%).
Οι εν λόγω αμοιβές πρέπει να απεικονιστούν στην Α.Π.Δ.
και να ασφαλιστούν βάσει του άρθρου 38 του ν.
4387/2016, ενώ φορολογικά θεωρούνται ως εισόδημα
από μερίσματα και πρέπει να δηλωθούν στο αρχείο βεβαιώσεων από μερίσματα με κωδ. 1 (βλ.
ΠΟΛ.1045/2018).
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Στις εφορίες για έλεγχο όσοι έχουν
μπλοκάκι και δηλώνουν μισθωτοί
Να μεταβούν στις εφορίες για έλεγχο των δικαιολογητικών
τους και εφόσον χρειαστεί, να καταθέσουν τροποποιητικές
δηλώσεις, καλεί η ΑΑΔΕ με εγκύκλιό της όσους έχουν
μπλοκάκι και δηλώνουν μισθωτοί, για να κριθεί αν δικαιούνται τελικά την έκπτωση φόρου των 1.900-2.100 ευρώ
(δηλαδή το έμμεσο αφορολόγητο των 8.636-9.545 ευρώ) ή όχι.
Με εγκύκλιο της η ΑΑΔΕ δίνει διευκρινίσεις για το πώς θα
γίνει η εκκαθάριση φόρου για τους αμειβόμενους με μπλοκάκι.
Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι:
Υπό προϋποθέσεις, οι «μπλοκάκηδες» θεωρούνται μισθωτοί και δικαιούνται αφορολόγητο όριο. Οι προϋποθέσεις
που θέτει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος έχουν σύμβαση σε μέχρι 3 εργοδότες ή, εφόσον έχουν περισσότερους από τρεις, το 75% του ακαθάριστου εισοδήματός
τους από «μπλοκάκι» (Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών κλπ)
να προέρχεται από ένα και μόνον από τους εργοδότες αυτούς.
Για να θεωρηθούν μισθωτοί, πρέπει να συντρέχουν και
άλλοι δύο όροι: να μην έχουν δηλώσει σαν επαγγελματική
εγκατάσταση την κατοικία τους (εκτός αν είναι δικηγόροι ή
έχουν σύμβαση εργασίας κλπ) αλλά και να μην έχουν την
εμπορική ιδιότητα.
Η εγκύκλιος κατονομάζει επαγγέλματα για τα οποία έχει
ξεκαθαριστεί ότι δεν έχουν «εμπορική ιδιότητα», όπως:
του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή,
βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου,
γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού,
μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή
ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των
κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη,
σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου
επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή,
λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, καθώς
και αμοιβές που καταβάλλονται σε πραγματογνώμονες,
διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές Α.Ε., εκτελεστές
διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομίας, καθώς και του φωτορεπόρτερφωτοειδησεογράφου, του συγγραφέα, του δικολάβου,
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αλλά και αυτά του αρχαιολόγου, προπονητή, εργοφυσιολόγου, εργοθεραπευτή, γραφίστα, τραγουδιστή, συνθέτη,
διαιτολόγου, διατροφολόγου, συντηρητή αρχαιοτήτων,
μουσικοσυνθέτη, επιμελητή - διορθωτή κειμένων, νοσηλεύτριας ή αποκλειστικής νοσοκόμας.
Με αυτόν τον τρόπο όλα τα επαγγέλματα αυτά δεν έχουν
την εμπορική ιδιότητα και μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις της για φορολόγηση ως μισθωτοί, συμπληρώνοντας
τους κωδικού 307-308 της δήλωσης Ε1.
Αντιθέτως φορολογούμενοι που έχουν την εμπορική ιδιότητα δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις της αυτές
(περ.στ' της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013).
Κατόπιν αυτών, η εγκύκλιος ορίζει ότι:
«Στις περιπτώσεις που φορολογούμενοι έχουν ήδη υποβάλει με επιφύλαξη ηλεκτρονικά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος εξαιτίας του ότι η σχετική εφαρμογή υποβολής
των δηλώσεων αυτών φορολογικού έτους 2017 δεν τους
επέτρεπε να συμπληρώσουν τους κωδικούς 307-308, οφείλουν να προσκομίσουν στη ΔΟΥ τα δικαιολογητικά που
καλύπτουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους» στις διατάξεις αυτές (περ.στ' της παρ.2 του άρθρου 12 του
ν.4172/2013).
Επί της ουσίας, όσοι «μπλοκάκηδες» ζήτησαν να φορολογηθούν ως μισθωτοί αλλά το σύστημα υποβολής δεν τους
άφηνε να το δηλώσουν στους κωδικούς 307-308 του Ε1,
θα πρέπει να πείσουν τον έφορο ότι δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και ότι πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις
(έως 3 εργοδότες, επαγγελματική έδρα διαφορετική από
την κατοικία κλπ) για να εκδοθεί σωστά το εκκαθαριστικό
τους.
Η αρμόδια Δ.Ο.Υ., αφού συνεκτιμήσει τα προσκομισθέντα
στοιχεία και λαμβάνοντας υπόψη τα νόμιμα, θα αποφανθεί
αν συντρέχει περίπτωση υπαγωγής των αμοιβών που εισπράττουν τα παραπάνω πρόσωπα στην περ. στ' της παρ.2
του άρθρου 12 του ν.4172/2013 (φορολόγηση ως μισθωτοί).
Αντιθέτως, στις περιπτώσεις φορολογουμένων που σύμφωνα με τα παραπάνω δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα,
αλλά παρόλα αυτά έχουν υποβάλει με επιφύλαξη τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 και
η αρμόδια ΔΟΥ δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς τους
περί ένταξής τους στις διατάξεις για φορολόγηση ως μισθωτοί, δύναται τώρα να επανέλθουν και να υποβάλουν
σχετική τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμα και τόκους, ως μισθωτοί και συμπληρώνοντας τους κωδικούς
307-308.
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Τα πρόστιμα για τις τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις
Οι φορολογούμενοι που υποβάλλουν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις θα πρέπει να γνωρίζουν πως εάν αυτές υποβληθούν μετά την παρέλευση της διορίας που έχει
δώσει η εφορία θα επιβαρυνθούν με πρόστιμα από 100
έως 500 ευρώ.
Συγκεκριμένα, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος επιβάλλεται πρόστιμο 500
ευρώ για νομικά πρόσωπα που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, 250 ευρώ για νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα
με επιχειρηματική δραστηριότητα που τηρούν απλογραφικά
βιβλία και 100 ευρώ για φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν
βιβλία. Δηλαδή μισθωτοί και συνταξιούχοι που δεν έχουν
έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Το πλαίσιο που διέπει ευρύτερα τις τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις είναι περίπλοκο.
Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης
είναι μηδενικό και κατά την εκκαθάριση της τροποποιητικής
δήλωσης προκύψει ποσό για καταβολή, τότε βεβαιώνεται
το οφειλόμενο ποσό και καταβάλλεται αυτό σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις για τη φορολογία εισοδήματος
φυσικών προσώπων.
Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης
είναι μηδενικό και με την εκκαθάριση της τροποποιητικής
δήλωσης προκύψει ποσό προς επιστροφή, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται.
Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης
είναι πιστωτικό και κατά την εκκαθάριση της τροποποιητικής δήλωσης προκύψει μείωση του πιστωτικού αποτελέσματος ή μηδενικό αποτέλεσμα τότε βεβαιώνεται η διαφορά ως αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό και καταβάλλεται
αυτό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.
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Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης
είναι πιστωτικό και κατά την εκκαθάριση της τροποποιητικής δήλωσης προκύψει αύξηση του πιστωτικού αποτελέσματος, τότε η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται.
Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης
είναι πιστωτικό και κατά την εκκαθάριση της τροποποιητικής δήλωσης προκύψει αποτέλεσμα χρεωστικό, τότε βεβαιώνεται το ποσό που αφορά το πιστωτικό αποτέλεσμα
της αρχικής δήλωσης ως αχρεωστήτως εισπραχθέν καθώς
και το οφειλόμενο ποσό βάσει της τροποποιητικής δήλωσης και καταβάλλονται αυτά σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης
είναι χρεωστικό και κατά την εκκαθάριση της τροποποιητικής δήλωσης προκύψει αύξηση του χρεωστικού αποτελέσματος, τότε βεβαιώνεται η επιπλέον διαφορά και καταβάλλονται τα οφειλόμενα ποσά της αρχικής και της τροποποιητικής δήλωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη
φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης
είναι χρεωστικό και κατά την εκκαθάριση της τροποποιητικής δήλωσης προκύψει μείωση του χρεωστικού αποτελέσματος ή μηδενικό αποτέλεσμα, τότε μειώνεται η αρχική
βεβαίωση κατά το ποσό της διαφοράς και καταβάλλεται το
εναπομένον υπόλοιπο αυτής σύμφωνα με την αρχική βεβαίωση.
Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης
είναι χρεωστικό και κατά την εκκαθάριση της τροποποιητικής δήλωσης προκύψει πιστωτικό αποτέλεσμα, τότε μηδενίζεται η αρχική βεβαίωση και το προς επιστροφή βάσει
της τροποποιητικής δήλωσης ποσό επιστρέφεται.
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Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών
εισφορών σε εργοδότες και μισθωτούς
ασφαλισμένους
Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α.,
συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές, ρυθμισμένες ή μη, των δικαιούχων προς τον
Ε.Φ.Κ.Α. και τους τρίτους φορείς, για τους οποίους ο
Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει εισφορές.
Ως αχρεώστητες καταβληθείσες εισφορές νοούνται, τα χρηματικά ποσά των εισφορών που καταβάλλονται στον
Ε.Φ.Κ.Α. για οποιαδήποτε αιτία και για τα οποία, βάση της
κείμενης νομοθεσίας, δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους. Ενδεικτικές περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών αποτελούν η καταβολή εισφορών υψηλότερων των απαιτητών ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν),
η υπερβάλλουσα καταβολή εισφορών πάνω από το οφειλόμενο ποσό, η μεταβολή χρόνου ασφάλισης, η υπερείσπραξη από το μέτρο της κατάσχεσης εις χείρας Τρίτων, η
επιστροφή εισφορών λόγω διπλής ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη σε φορέα πριν την έναρξη του Ε.Φ.Κ.Α.
κ.λ.π.
Δε θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές
εισφορές. χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί σε περιπτώσεις που προκύπτει ακύρωση χρόνου, λόγω δόλιας ή
εικονικής ασφάλισης. (Σχετ. 47882/10027/12-9-53
Έγγραφον Γεν. Δ/νσεως LK.A., Άρθρο 903 Α.Κ.).
Εφόσον μετά τη διενέργεια ελέγχου (ΔηλωθέντωνΚαταβληθέντων και Ουσιαστικού) και την πραγματοποίηση
συμψηφισμού προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, αυτό επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους.
Κατ’ εξαίρεση, το πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται εντόκως. μόνο έπειτα από αμετάκλητη απόφαση του αρμόδιου

δικαστηρίου, από τα διαλαμβανόμενα της οποίας θα προκύπτει ρητά η έντοκη επιστροφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 21 του Κώδικα Νόμων περί
δικών του Δημοσίου (κ.δ της 26.6/10.07.1944, Φ.Ε.Κ
139, τ.Α ‘), όπως ισχύουν.
Ο συμψηφισμός ή η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, αφορούν χρηματικά ποσά που έχουν
καταβληθεί αχρεώστητα υπέρ της κύριας ασφάλισης και
λοιπών κλάδων-παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και χρηματικά ποσά που συνεισπράττονται από τον Ε.Φ.Κ.Α., υπέρ
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., Ε.Ο.Π.Π.Υ., Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και οποιουδήποτε
άλλου φορέα.
Για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών απαιτείται η υποβολή αίτησης (επισυναπτόμενα
έντυπα) από τους δικαιούχους, εργοδότες και μισθωτούς
που ασφαλίζονται μέσω Α.Π.Δ., στις αρμόδιες Υπηρεσίες
Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α ..
Μετά την υποβολή αυτής, θα πρέπει να ακολουθούνται τα
κάτωθι:
• Καταχώρηση της αίτησης επιστροφής στο Ο.Π.Σ./τ. Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ.
• Πρόσκληση στον εργοδότη για την προσκόμιση των
έγγραφων στοιχείων απασχόλησης, αυτεπάγγελτη αναζήτηση αυτών, όπου είναι δυνατό, μέσω της εφαρμογής
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΡΓ ΑΝΗ» και διενέργεια ουσιαστικού
ελέγχου έως την τελευταία απαιτητή μισθολογική περίοδο.
• Διεκπεραίωση των εκκρεμών Καταγγελιών-Δηλώσεων
απασχόλησης, έλεγχος και διεκπεραίωση των Δελτίων Ελέγχου (επιτόπιοι έλεγχοι), των εκκρεμών Δελτίων Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης (Δ.Μ.Σ.Α.), των διαπιστώσεων
πραγματικής απασχόλησης κ.λ.π ..
• Διενέργεια Ελέγχου Δηλωθέντων Καταβληθέντων (Ε.Δ.Κ.).
• Έκδοση αποφάσεων συμψηφισμού εφόσον προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο.
• Έκδοση Απόφασης Επιστροφής (ΑΠ.ΕΠ.).
Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις υποβληθεισών αιτήσεων επιστροφής εισφορών που έχουν καταχωρηθεί στο
Ο.Π.Σ/τ. Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ. και έχουν εκδοθεί αποφάσεις επιστροφής ενώ εκκρεμεί η έγκρισή τους, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Υποκ/των Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α., θα πρέπει να
προβούν σε οίκοθεν ακύρωση αυτών.

Δεν λαμβάνετε το newsletter στο email σας;
Γραφτείτε στην λίστα παραληπτών μας για να λαμβάνετε τα
ενημερωτικά της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. απευθείας στο email σας.

Πανελλήνια Ομοσπονδία
Φοροτεχνικών Ελευθέρων
Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε)
Ιουλιανού 42-46,
Αθήνα, Τ.Κ. 10434
Τηλ: 210.82.53.445
Φαξ: 210.82.53.446
Email: info@pofee.gr

Μην ξεχάσετε να κάνετε
like στην σελίδα της
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στο Facebook

Για περισσότερες πληροφορίες
και εγγραφή πατήστε εδώ
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Website: www.pofee.gr
Facebook:
www.fb.com/pofee.gr
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