
1 

 

                   
 

                             
                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

             
 

 

ΘΕΜΑ:  Εκκαθάριση εισφορών  Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων 

ΣΧΕΤ.:  1. Τα άρθρ.39, 40, 41 και 98 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85/12.5.2016), όπως  

                 ισχύουν. 

            2. Οι  αρ.61502/3399/30-12-2016 (ΦΕΚ Β΄4330) και αρ.61501/3398/30-12-2016 

                (ΦΕΚ Β΄4330) Υπουργικές Αποφάσεις, όπως ισχύουν. 

   3. Η αρ.πρωτ.Δ15/Δ/οικ.9290/183/14-2-2018   εγκύκλιος   οδηγία   της   Γενικής 

       Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης ΥΠΕΚΑΑ. 

   4. Οι αρ. 1/2017, 3/2017, 11/2017 και 27/2017 εγκύκλιες οδηγίες της Διεύθυνσης  

      Εισφορών Μη Μισθωτών.  

   5. Το αρ.πρωτ. 2128/30-10-2017 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ.  

 

    Με τις διατάξεις του Ν.4387/2016 (σχετ.1) και των Υπουργικών Αποφάσεων (σχετ.2) 

προβλέπεται ότι, από 1.1.2017 η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των 

υπόχρεων Αυτοαπασχολούμενων, Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αγροτών, καθορίζεται με 

βάση το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από την άσκηση δραστηριότητάς τους 

κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. 

  Με τις ίδιες Υπουργικές Αποφάσεις, προβλέπεται ότι η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών 

εισφορών προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος. 

  Τυχόν διαφορά που προκύπτει μετά τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, βάσει 

του πραγματικού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους, αναζητείται και 

συμψηφίζεται, ισομερώς κατανεμημένη, σε μηνιαία βάση, ως το μήνα Δεκέμβριο εκάστου 

έτους. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

 
Γενική Διεύθυνση Εισφορών & Ελέγχων 
Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών 
Τμήμα Προσδιορισμού Εισφορών Μη  
            Μισθωτών 
Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18  
                          10432 Αθήνα 
Πληρ.               :Ελένη Δουλκερίδου 
Τηλ.                  :210 52 85 617 
                         : 210 52 85 598 
                         : 210 52 85 690 
Fax.                  :210 52 85 599 
Email                :tm.eisf.mmisth@efka.gov.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*στις περιπτώσεις που το έγγραφο θα στα  

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ 
 
Αθήνα,  27 /4 / 2018 
Αρ. Πρωτ.:ΔΙΕΙΣΦΜΜ/392/562805 
 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 21 
 
 
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α΄  
 
ΚΟΙΝ.: Ως ο συν/νος Πίνακας  
           Διανομής 
             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΓΜ3465ΧΠΙ-Ζ7Ω



2 

 

  Σύμφωνα με την οδηγία της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης ΥΠΕΚΑΑ (σχετ.3), 

σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών προκύψει ότι ο 

ασφαλισμένος έχει καταβάλει επιπλέον ποσό (πιστωτικό υπόλοιπο), αυτό επιστρέφεται 

αυτόματα με πίστωση του Τραπεζικού Λογαριασμού, μέχρι την 31.1 του επόμενου έτους. 

  Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν επιθυμεί την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου, 

αυτό μπορεί να παραμείνει στον λογαριασμό του και να συμψηφιστεί με τις ασφαλιστικές 

εισφορές του επόμενου ή επόμενων μηνών, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα έως 31.12 του 

έτους που αφορά η εκκαθάριση. 

Τέλος, παρέχονται οδηγίες για τη διαχείριση χρεωστικού και πιστωτικού υπολοίπου κατά την 

πρώτη διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικής οφειλής 2017. 

 

  Για την πληρέστερη κατανόηση της διαδικασίας υλοποίησης και των κανόνων εκκαθάρισης 

που έχουν δρομολογηθεί σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, παρέχονται οι πιο κάτω οδηγίες – 

διευκρινίσεις: 

ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

  Όπως είναι γνωστό, ο προσδιορισμός της βάσης και ο υπολογισμός των εισφορών, μέχρι τη 

λήψη των εισοδημάτων του προηγούμενου φορολογικού έτους, προκύπτει από τα 

εισοδήματα του πιο πρόσφατου εκκαθαρισμένου έτους. Με τις πιο πάνω σχετικές εγκύκλιες 

(σχετ.4) της Διεύθυνσης Εισφορών Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες. 

Τα στοιχεία που αφορούν το προηγούμενο φορολογικό έτος, διατίθενται στον ΕΦΚΑ μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων.  

Για την υλοποίηση της διαδικασίας εκκαθάρισης ακολουθούνται οι πιο κάτω ενέργειες: 

- Αποστέλλεται από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 

αρχείο ενεργών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων. 

- Η  ΑΑΔΕ δημιουργεί αρχείο που περιλαμβάνει εισοδήματα (ΚΦΑ) προηγούμενου έτους από 

ασφαλιστέες Επιχειρηματικές και Αγροτικές δραστηριότητες.  

- Προσδιορίζονται οι ασφαλιστέες ιδιότητες (Μη Μισθωτή-Μισθωτή Απασχόληση), κατά το 

έτος εκκαθάρισης. 

- Υπολογίζονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές, με βάση το ΚΦΑ του προηγούμενου 

έτους, συνυπολογιζομένων τυχόν μειώσεων και εκπτώσεων.  

- Υπολογίζονται τα ποσά που έχουν καταβληθεί προς εξόφληση εισφορών του έτους 

εκκαθάρισης, συμπεριλαμβανομένων Γραμματίων Προείσπραξης Δικηγορικών Συλλόγων και 

λοιπών Πιστώσεων και Χρεώσεων. 

- Συγκρίνονται τα ανωτέρω ποσά και προσδιορίζεται το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης. 

- Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό και αντιμετωπίζεται, κατά 

περίπτωση, ως εξής: 
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Χρεωστικό (Υπόλοιπο προς εξόφληση ετήσιας εισφοράς) 

  Το χρεωστικό υπόλοιπο καταβάλλεται τμηματικά σε ισόποσες δόσεις, ο αριθμός των οποίων 

καθορίζεται από τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους. Η δόση εκκαθάρισης 

θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη του επόμενου 

μήνα. 

 Μετά την ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής, οι δόσεις καθίστανται ληξιπρόθεσμες και 

επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις (Ν.4158/2013). 

Το ποσό της επιβάρυνσης αναζητείται με επόμενη δόση ή εάν έχουν εξοφληθεί οι δόσεις, 

παραμένει ως χρεωστικό υπόλοιπο της εκκαθάρισης. 

  Κατά τους μήνες καταβολής δόσεων εκκαθάρισης (έως το τέλος του έτους) δεν 

εκδίδονται τρέχουσες εισφορές, καθόσον έχουν συμπεριληφθεί στην εκκαθάριση 

και εξοφλούνται μέσω των δόσεων. 

Πιστωτικό Υπόλοιπο (Ποσό προς επιστροφή) 

  Το πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται, εφόσον υπερβαίνει  το ποσό των 50€, ακόμη και στις 

περιπτώσεις που υπάρχει οφειλή άλλου χρονικού διαστήματος,  για οποιαδήποτε αιτία, προς 

τον ΕΦΚΑ ή το ΚΕΑΟ ή Φορείς για τους οποίους ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές ή τηρείται 

ενεργή ρύθμιση. 

  Εάν το ποσό υπολείπεται των 50€, παραμένει ως πιστωτικό υπόλοιπο συμψηφιζόμενο με 

επόμενη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά. 

  Για τους υπόλοιπους μήνες του έτους δεν προκύπτει τρέχουσα εισφορά, καθόσον 

έχει εξοφληθεί μέσω εκκαθάρισης. 

Μηδενικό Υπόλοιπο 

Ανάλογη του πιστωτικού αντιμετώπιση, ως προς τις τρέχουσες εισφορές, ακολουθείται στην 

περίπτωση μηδενικής διαφοράς εκκαθάρισης.  

 

  Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, γνωστοποιείται στους ασφαλισμένους 

(Ειδοποιητήριο, Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) και ενημερώνεται η μηχανογραφική εφαρμογή 

«Ασφάλιση – Έσοδα Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων». Άμεσα θα ακολουθήσουν οδηγίες-

ενημέρωση για τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στις εφαρμογές αυτές. 

  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2017 

  Πρέπει να επισημανθεί ότι η ανάλυση των προδιαγραφών, ο σχεδιασμός, η 

παραμετροποίηση εφαρμογών και η υλοποίηση, πραγματοποιούνται για πρώτη φορά και 

αποτελούν τη βάση επί της οποίας θα εκτελείται εφεξής η ετήσια εκκαθαριστική διαδικασία. 

  Σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίστηκαν, για την 

περίοδο έως την εκκαθάριση, με βάση το ΚΦΑ έτους 2015 ή του πιο πρόσφατου 

εκκαθαρισμένου έτους. 
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    Τα εισοδήματα Μη Μισθωτών ασφαλισμένων έτους 2016, εστάλησαν από την 

ΑΑΔΕ στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ και έχει δρομολογηθεί η εκκαθάριση εισφορών έτους 2017, 

κατά προτεραιότητα, για τους ασφαλισμένους που έχουν μία ή περισσότερες 

Επιχειρηματικές ή Αγροτικές δραστηριότητες. 

 

  Ειδικά για την εκκαθάριση εισφορών έτους 2017, η διαχείριση των χρεωστικών και 

πιστωτικών υπολοίπων σε συνδυασμό με τις τρέχουσες εισφορές 2018, θα εφαρμοστεί ως 

εξής: 

-  Το χρεωστικό υπόλοιπο θα αναζητηθεί ισόποσα κατανεμημένο σε πέντε (5) μηνιαίες δόσεις, 

της πρώτης καταβαλλομένης έως την 31.5.2018 (τελευταία δόση 28.9.2018). 

      Οι τρέχουσες εισφορές 2018 θα εκδίδονται κανονικά, καθόσον δεν αποτελούν 

ασφαλιστική οφειλή του έτους εκκαθάρισης (2017). 

-  Το πιστωτικό υπόλοιπο εκκαθάρισης 2017 θα συμψηφιστεί με ενδεχόμενες οφειλές 

τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018 κατά την ημερομηνία εκκαθάρισης και, 

εφόσον προκύπτει εναπομείναν υπόλοιπο, αντιμετωπίζεται ως εξής: 

α. Ποσό των 50,01€ και άνω, δύναται να παραμείνει στο λογαριασμό του ασφαλισμένου, 

προκειμένου να συμψηφιστεί με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μηνών, εφόσον υποβληθεί 

σχετικό αίτημα έως 31.5.2018. Η αίτηση υποβάλλεται διαδικτυακά, μέσω των Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών ΕΦΚΑ ή στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ. 

    Μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής της αίτησης, το εναπομείναν πιστωτικό 

υπόλοιπο, θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, που δεν έχουν υποβάλει 

σχετική αίτηση.  

    Υπενθυμίζεται ότι, για τη συμπλήρωση του Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), έχει 

δημιουργηθεί σχετική Ηλεκτρονική Υπηρεσία (σχετ. το αρ.πρωτ. ΔΙΕΙΣΦΜΜ/87/108618/22-1-

2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Εισφορών Μη Μισθωτών). 

      β. Πιστωτικό υπόλοιπο έως 50,00€, όπως προαναφέρθηκε, θα συμψηφιστεί με επόμενη 

τρέχουσα εισφορά. 

-  Εφόσον η διαφορά εκκαθάρισης είναι μηδενική, παραμένει μόνο η υποχρέωση καταβολής 

τρεχουσών εισφορών 2018. 

 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

Για τη γνωστοποίηση της εκκαθάρισης στους ασφαλισμένους δημιουργείται 

«ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ». 

Το ειδοποιητήριο περιλαμβάνει: 

- Πίνακα συγκεντρωτικών στοιχείων που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό της ετήσιας 

ασφαλιστικής οφειλής. 

- Επιμέρους πίνακες, στους οποίους αναλύονται οι συγκεντρωτικές εγγραφές. 
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- Πίνακα δοσολογίου με ποσά δόσεων και ημερομηνίες εμπρόθεσμης πληρωμής. 

- Μηνύματα προς τους ασφαλισμένους 

- Στοιχεία πληρωμής. 

 

Ειδικότερα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Ο πίνακας περιλαμβάνει τα πιο κάτω ποσά: 

Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα: Εισοδήματα από Επιχειρηματική και Αγροτική 

Δραστηριότητα, όπως έχουν δοθεί από την ΑΑΔΕ. 

Εισφοροδοτηθέν Εισόδημα: Το εισόδημα επί του οποίου έγινε η εισφοροδότηση 

λαμβανομένου υπόψη του χρόνου ασφάλισης (μήνες ασφάλισης x μηνιαία βάση). 

Εισφορές που αναλογούν: Το ποσό εισφορών που αναλογεί στο εισφοροδοτηθέν 

εισόδημα κατά το χρόνο ασφάλισης. 

Μειώσεις/Εκπτώσεις: Το συνολικό ποσό εκπτώσεων ή μειώσεων κατά το χρόνο 

ασφάλισης. 

Καταβλητέες Εισφορές: Το ποσό εισφορών που αντιστοιχεί στο έτος εκκαθάρισης. 

Καταβληθείσες Εισφορές: Το σύνολο των ποσών που έχουν καταβληθεί προς εξόφληση 

εισφορών, συμπεριλαμβανομένων των Γραμματίων Προείσπραξης Δικηγορικών Συλλόγων και  

λοιπών Πιστώσεων/Χρεώσεων. 

Ποσό προς επιστροφή: Το ποσό του πιστωτικού υπολοίπου. 

Υπόλοιπο Ασφαλιστικής Οφειλής: Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί με δόσεις. 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 

Περιλαμβάνονται στοιχεία του συγκεντρωτικού πίνακα, ανά κατηγορία, ως εξής: 

- Καταβληθείσες Εισφορές 

 Πληρωμές: Ποσά που έχουν καταβληθεί μέσω Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ). 

 Γραμμάτια Προείσπραξης Δικηγορικών Συλλόγων 

 Πιστώσεις 

 Χρεώσεις 

(Για το περιεχόμενο των Πιστώσεων και Χρεώσεων θα ακολουθήσει σχετικό έγγραφο) 

- Μειώσεις / Εκπτώσεις 

Περιλαμβάνονται τα ποσά μειώσεων λόγω: 

 Εισοδημάτων ( άρθρο 98 Ν.4387/2016) 

 Μητρότητας ( άρθρο 141 Ν.3655/2008) 

 Πολυετούς Ασφάλισης (40 έτη- παρ.13 άρθρο 39 Ν.4387/2016) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΟΥ 

    Απεικονίζονται: 
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 Α/Α: δόσεων 

 Ποσό: Το ποσό κάθε δόσης 

 Εμπρόθεσμη ημερομηνία πληρωμής: Η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα 

καταβολής 

 Προσαυξήσεις: Το σύνολο των προσαυξήσεων που αναλογεί σε εκπρόθεσμη 

καταβολή. 

 Πληρωτέο μέχρι (ημερομηνία): το σύνολο του ποσού που πρέπει να καταβληθεί μέχρι 

την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα πληρωμής (ποσό δόσης + προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής) 

ΣΤΟΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

  Η καταβολή του Υπολοίπου της Ασφαλιστικής Οφειλής μπορεί να γίνει εφάπαξ ή τμηματικά, 

με τη χρήση του κωδικού εντολής πληρωμής των τρεχουσών εισφορών. 

 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 

Όπως ήδη προαναφέρθηκε μετά την έκδοση της εκκαθάρισης δεν εκδίδονται τρέχουσες 

ασφαλιστικές εισφορές έως το τέλος του έτους, καθόσον έχουν συμπεριληφθεί στην 

εκκαθάριση.  

Ως εκ τούτου, στην Πάγια διαδικασία για κάθε έτος που έχει εκκαθαριστεί δεν υφίστανται 

πλέον ανεξόφλητες τρέχουσες εισφορές αλλά (ενδεχομένως) ανεξόφλητες δόσεις 

εκκαθάρισης.   

  Δεδομένου ότι η εκκαθάριση 2017 ολοκληρώνεται εντός του 2018 και έχουν 

δημιουργηθεί τρέχουσες εισφορές του νέου έτους, θα εξοφλούνται συνδυαστικά 

οι απαιτητές δόσεις εκκαθάρισης και οι τρέχουσες εισφορές 2018 

(συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας μη ληξιπρόθεσμης κατά την ημερομηνία 

πληρωμής εισφοράς), ως εξής: 

Α. Δεν οφείλονται τρέχουσες εισφορές 

Εάν κατά την ημερομηνία καταβολής δεν υπάρχουν οφειλές από τρέχουσες εισφορές, 

εξοφλούνται οι δόσεις εκκαθάρισης (μία ή περισσότερες). 

Παράδειγμα 

Γενικές Παραδοχές  

Ασφαλιστική οφειλή 2017 ποσού 1.000€, καταβαλλόμενο εφάπαξ ή σε πέντε (5) δόσεις των 

200,00€. 

α. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 200,00€. 

Εξοφλείται η πρώτη δόση εκκαθάρισης. 

β. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 450,00€ 

Εξοφλούνται: 

- Η 1η και η 2η δόση εκκαθάρισης   400,00€ 
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- Μερικώς η 3η δόση                       50,00€ 

γ. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 1.000,00€ 

Εξοφλούνται όλες οι δόσεις της εκκαθάρισης 

 

Β. Οφείλεται η τρέχουσα μη ληξιπρόθεσμη εισφορά 

Εάν καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο της δόσης εκκαθάρισης, εξοφλείται η δόση και το 

υπερβάλλον ποσό εξοφλεί ολικά ή μερικά την τρέχουσα εισφορά (2018), έστω και αν δεν 

είναι ληξιπρόθεσμη. Σε περίπτωση που το ποσό υπερβαίνει το απαιτούμενο για την εξόφληση 

της εισφοράς, το εναπομείναν ποσό εξοφλεί τις επόμενες υπό έκδοση δόσεις εκκαθάρισης.  

Παράδειγμα 

Γενικές Παραδοχές 

Ασφαλιστική οφειλή 2017 ποσού 1.000€, καταβαλλόμενο εφάπαξ ή σε πέντε (5) δόσεις των 

200,00€. 

Απαιτητή τρέχουσα εισφορά Μαρτίου 2018,  167,95€. 

α.  Ο ασφαλισμένος καταβάλει 300,00€. 

Εξοφλούνται:  

- Η 1η δόση εκκαθάρισης                    200,00€ 

- Μερικώς η εισφορά Μαρτίου 2018     100,00€ 

β.  Ο ασφαλισμένος καταβάλει 400,00€. 

Εξοφλούνται:  

- Η 1η δόση εκκαθάρισης                    200,00€ 

- Η εισφορά Μαρτίου 2018                 167,95€ 

- Μερικώς η 2η δόση εκκαθάρισης         32,05€ 

γ.  Ο ασφαλισμένος καταβάλει 1.000,00€. 

 Εξοφλούνται: 

- Η 1η δόση εκκαθάρισης                    200,00€ 

- Η εισφορά Μαρτίου 2018                 167,95€ 

- Οι τρεις επόμενες δόσεις (2η -4η )      600,00€ 

- Μερικώς η 5η δόση                            32,05€ 

 

Γ. Οφείλονται περισσότερες της μίας τρέχουσες εισφορές 

Εάν καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο της δόσης εκκαθάρισης, εξοφλείται η δόση και το 

υπερβάλλον ποσό εξοφλεί ολικά ή μερικά τις απαιτητές εισφορές, από την παλαιότερη προς 

την τρέχουσα, ως ανωτέρω. 

Παράδειγμα 

Γενικές Παραδοχές 
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Ασφαλιστική οφειλή 2017 ποσού 1.000€, καταβαλλόμενο εφάπαξ ή σε πέντε (5) δόσεις των 

200,00€. 

Απαιτητές τρέχουσες εισφορές Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2018, έκαστη 167,95€. 

α.  Ο ασφαλισμένος καταβάλει 300,00€. 

Εξοφλούνται:  

- Η 1η δόση εκκαθάρισης                           200,00€ 

- Μερικώς η εισφορά Φεβρουαρίου 2018     100,00€ 

β.  Ο ασφαλισμένος καταβάλει 1.000,00€. 

 Εξοφλούνται: 

- Η 1η δόση εκκαθάρισης                    200,00€ 

- Τρέχουσες εισφορές δύο μηνών        335,90€ 

- Δύο επόμενες δόσεις (2η -3η )           400,00€ 

- Μερικώς η 4η δόση                            64,10€ 

 

 Δ. Οφείλονται περισσότερες της μίας δόσεις και τρέχουσες εισφορές 

Εξοφλούνται με σειρά παλαιότητας, οι δόσεις εκκαθάρισης και στη συνέχεια, με την ίδια 

σειρά, οι τρέχουσες  εισφορές. 

Παράδειγμα 

Γενικές Παραδοχές 

Ασφαλιστική οφειλή 2017 ποσού 1.000€, καταβαλλόμενο εφάπαξ ή σε πέντε (5) δόσεις των 

200,00€. 

Απαιτητές τρέχουσες εισφορές Απριλίου και Μαΐου 2018 , έκαστη 167,95€. 

Απαιτητές δύο (2) δόσεις εκκαθάρισης. 

Ο ασφαλισμένος καταβάλει 800,00€. 

  Εξοφλούνται κατά σειρά: 

   - Η 1η και 2η δόση εκκαθάρισης                                               400,00€ 

- Τρέχουσες εισφορές δύο μηνών                                             335,90€ 

- Μερικώς η 3η δόση εκκαθάρισης                                              64,10€ 

 

  Όπου στις ανωτέρω περιπτώσεις περιλαμβάνονται επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης 

καταβολής δόσης εκκαθάρισης, εξοφλούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, 

καθόσον αφορούν τις παλαιότερες εισφορές.  

Παράδειγμα 

Γενικές Παραδοχές 

Ασφαλιστική οφειλή 2017 ποσού 1.000€, καταβαλλόμενο εφάπαξ ή σε πέντε (5) δόσεις των 

200,00€. 

Απαιτητές τρέχουσες εισφορές Απριλίου και Μαΐου 2018 , έκαστη 167,95€. 
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Εκπρόθεσμη καταβολή 1ης δόσης εκκαθάρισης  (ημερομηνία πληρωμής 4.6.2018) 

Απαιτητή η 2η δόση εκκαθάρισης. 

Ο ασφαλισμένος καταβάλει 800,00€. 

Εξοφλούνται: 

   -Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 1ης δόσης εκκαθάρισης      1,33€ 

   - Η 2η δόση εκκαθάρισης                                                         200,00€ 

- Τρέχουσες εισφορές δύο μηνών                                             335,90€ 

- Η 3η δόση εκκαθάρισης                                                         200,00€ 

- Μερικώς η 4η δόση εκκαθάρισης                                              62,77€ 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

  Με το αρ.πρωτ.ΔΙΕΙΣΦΜΜ/1228/1490270/15-11-2017 έγγραφο των Διευθύνσεων     

Εισφορών Μη Μισθωτών και Μισθωτών ΕΦΚΑ, έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση 

ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Συγκεκριμένα:  

«Μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι που αιτούνται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, 

λαμβάνουν βεβαίωση εξάμηνης διάρκειας, εφόσον έχουν καταβάλει τις απαιτητές εισφορές 

κατά το μήνα χορήγησης της βεβαίωσης. 

  Ειδικά για το διάστημα από 1.1.2017 και μέχρι την εκκαθάριση των ασφαλιστικών 

εισφορών, βάσει εισοδημάτων του προηγούμενου έτους, θεωρούνται ενήμεροι εφόσον έχουν 

καταβάλει κατ’ ελάχιστο το ποσό που αντιστοιχεί στην, κατά περίπτωση, κατώτατη μηνιαία 

βάση υπολογισμού εισφορών (κατώτατο όριο). 

  Μετά την οριστικοποίηση της ετήσιας ασφαλιστικής οφειλής (εκκαθάριση) και εφόσον 

προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών, για τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής 

ενημερότητας είναι απαραίτητη η καταβολή του πλήρους ποσού της/των απαιτητών δόσεων 

της εκκαθάρισης». 

    Σε εκτέλεση των οδηγιών, μετά την εκκαθάριση εισφορών 2017, οι Μη Μισθωτοί 

ασφαλισμένοι θεωρούνται ενήμεροι εφόσον έχουν καταβάλει: 

- Τις εισφορές έως 2016 

- Την / τις απαιτητές δόσεις εκκαθάρισης 2017 

- Το πλήρες ποσό εισφορών 2018 ή το κατ’ ελάχιστο ποσό που αντιστοιχεί στην, κατά 

περίπτωση, κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών (κατώτατο όριο). 

  Στις περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών, ισχύει η χορήγηση βεβαίωσης μηνιαίας διάρκειας 

σύμφωνα με τις οδηγίες του πιο πάνω εγγράφου. 
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ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

- Με την έναρξη της εκκαθαριστικής διαδικασίας η δυνατότητα τμηματικής μηνιαίας 

αναζήτησης αναδρομικών εισφορών ή διαφορών (Απόφαση ΔΣ ΕΦΚΑ 24/27/29-6-2017) 

παύει.  

Οι αναδρομικές εισφορές/διαφορές έτους 2017 περιλαμβάνονται στην εκκαθάριση ενώ οι 

αναλογούσες στο 2018, θα αναζητούνται εφάπαξ στον πρώτο επόμενο μήνα έκδοσης 

εισφορών. 

- Η διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών με παράλληλη Μισθωτή 

Απασχόληση (άρθρο 36 Ν.4387/2016) καθώς και των ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις 

ρυθμίσεις της παρ. 9 του άρθρου 39 τον Ν.4387/2016, θα πραγματοποιηθεί σε 

μεταγενέστερο χρόνο και θα ακολουθήσουν σχετικές οδηγίες.  

- Δεδομένου ότι η εκκαθαριστική διαδικασία λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά (τόσο ως 

θεσμικό πλαίσιο όσο και ως υλοποίηση Μηχανογραφικών Εφαρμογών), παρακαλούμε με 

ευθύνη των Προϊστάμενων Διευθύνσεων και Τμημάτων να οργανωθούν σχετικές 

συναντήσεις με το προσωπικό των Υπηρεσιών προκειμένου να αναλυθεί το σκεπτικό της 

παρούσης. 

 

 

Ο  ΑΝ/ΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ   

Λ. ΣΕΜΠΟΣ 

                                                                                              Ακριβές αντίγραφο  

                                                                               Η ΠΡ/ΝΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                                                                                                                                             
                                                                                    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

  
 

              Μ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ 

 
1 Γρ. κ. Διοικητή ΕΦΚΑ 

dioikitis@efka.gov.gr 

2 Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών ΕΦΚΑ 

ypod1.@efka.gov.gr, ypod2@efka.gov.gr 

3 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ΓΓΚΑ, Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα 

4 ΗΔΙΚΑ ΑΕ 
Λυκούργου 10, 105 51 Αθήνα 

protokolo@idika.gr 

5 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών 

info@acsmi.gr 

6 Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 

info@acci.gr 

7 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

Νίκης 4, 102 48 Αθήνα 
tee@central.tee.gr 

8 ΓΣΕΒΕΕ 

gsevee@gsevee.gr 

9 ΕΣΕΕ 
info@esee.gr 

10 Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας 

keeuhcci@uhc.gr 

11 Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών 
pol@otenet.gr 

12 Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών 

Ιουλιανού 42-46, 104 34 Αθήνα 

efeea@otenet.gr 

13 Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας 

Ιουλιανού 42-46, 104 34 Αθήνα 

info@pofee.gr 
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