ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. )
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΤΑΑ/ΤΑΝ

ΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΘΕΜΑ :

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ & ΕΤΑΑ ΤΕΑ∆ µε Ν.4152/2013, όπως ισχύει.
Με τις διατάξεις των υποπαραγράφων ΙΑ.1 και ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ’ του άρθρου
πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α’/9-5-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις
παρ.1,2 & 3 του άρθρου δεύτερου του Ν.4158/13 και τις σχετικές ΥΑ Β/7/15878/2915/13 &
ΥΑ Β /7/15877/2914/13 (ΦΕΚ 1265/τΒ’/24-5-2013), παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης
καθυστερούµενων οφειλών προς ΤΑΝ και ΤΕΑ∆ του ΕΤΑΑ µε την επιλογή µίας εκ των
παρακάτω δυνατοτήτων :
Ένταξη των καθυστερούµενων έως την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης οφειλών µετά
των νόµιµων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων (χωρίς
έκπτωση) στην «Πάγια» ρύθµιση της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παρ.ΙΑ’ του πρώτου
άρθρου του Ν.4152/13, µε κεφαλαιοποίηση της οφειλής του προηγούµενου της αίτησης
µήνα και καταβολής της σε 12 ισόποσες µηνιαίες δόσεις.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ στη ρύθµιση «Νέας Αρχής» ή «Πάγια ρύθµιση» πρέπει να
αποδεικνύεται η αδυναµία εξόφλησης της οφειλής τη δεδοµένη χρονική στιγµή καθώς και η
βιωσιµότητα του διακανονισµού, σύµφωνα µε τα υποβαλλόµενα στοιχεία.
Επίσης πρέπει να υποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά :
•

i.

ii.

Υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ότι δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα,
τελεσίδικα ή αµετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.
και
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του οφειλέτη (φυσικού ή νοµικού
προσώπου) ή του νόµιµου εκπροσώπου του µε κύρια οφειλή άνω των 5000 € και έως
50.000 € για την «Πάγια ρύθµιση» ή έως 75.000 € για τη ρύθµιση «Νέας Αρχής» στην
οποία δηλώνονται λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε το σύνολο των περιουσιακών του
στοιχείων (κινητές αξίες και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε µορφής, όπως αναφέρονται
στο Ε9 ή µε προσκόµιση Ε9 ή ΕΤΑΚ), τα οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης ή το ετήσιο
εισόδηµα (όπως αναφέρεται το οικογενειακό εισόδηµα στη φορολογική δήλωση ή µε
προσκόµιση του εκκαθαριστικού σηµειώµατος του τελευταίου οικονοµικού έτους), τους
αριθµούς των τραπεζικών του λογαριασµών (ΙΒΑΝ- Τραπεζικό ίδρυµα-ποσό), οχήµατα των
οποίων έχει την κυριότητα (στοιχεία κυκλοφορίας, κυβικά εκατοστά κινητήρα, έτος πρώτης
κυκλοφορίας), απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαµβάνουν
οφειλές του σε ασφαλιστικά ταµεία ή άλλες υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα και άλλες πάγιες
υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και αναµενόµενο εισόδηµα/κύκλος
εργασιών. Σε περίπτωση που κάποιο από τα άνω στοιχεία δεν υπάρχει θα σηµειωθεί
αρνητικά στην υπεύθυνη δήλωση. Η αξιολόγηση των στοιχείων γίνεται από τις αρµόδιες
υπηρεσίες βάσει της υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλεται.
Για οφειλέτες φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε κύρια οφειλή άνω των 50.000 € για την «Πάγια
ρύθµιση» ή άνω των 75.000 € για τη ρύθµιση «Νέας Αρχής» επιπλέον των
δικαιολογητικών της περ. i προσκοµίζει και βεβαίωση που υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης,
από τρίτο ανεξάρτητο εκτιµητή, περί της ορθότητας των δηλούµενων οικονοµικών στοιχείων
καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναµία εξόφλησης της

iii.

οφειλής τη δεδοµένη χρονική στιγµή, καθώς και τη βιωσιµότητα του διακανονισµού. Η
δαπάνη για την αµοιβή του εκτιµητή βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη.
Για οφειλέτες φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε κύρια οφειλή άνω των 150.000 € για την
«Πάγια ρύθµιση» ή άνω των 300.000 € για τη ρύθµιση «Νέας Αρχής» επιπλέον των
στοιχείων της περ. i και ii, απαιτείται σύσταση εγγύησης για τη διασφάλιση της οφειλής, η
οποία µπορεί να συνίσταται (διαζευκτικά ή σωρευτικά) σε : - προσκόµιση εγγυητικής
επιστολής τράπεζας για όλο το διάστηµα της ρύθµισης για το σύνολο της ρυθµιζόµενης
οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων, - πλήρη διασφάλιση της οφειλής µε εγγραφή υποθήκης
επί ακινήτου ελευθέρου βαρών αντικειµενικής αξίας τουλάχιστον ίσης µε το ύψος της
συνολικής οφειλής ή επί βεβαρηµένου ακινήτου αντικειµενικής αξίας, αφαιρουµένων των
ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη, τουλάχιστον ίσης µε τη συνολική οφειλή, εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου και - οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό
από τις αρµόδιες αρχές των ασφαλιστικών οργανισµών. Σε περίπτωση επαρκών χρηµατικών
διαθέσιµων η οφειλή δεν υπάγεται στη ρύθµιση και γίνεται άµεσα απαιτητή.
Τα άνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΕΤΑΑ/ΤΑΝ ή στέλνονται µε συστηµένη επιστολή
εντός 30 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.
Ως ανεξάρτητοι εκτιµητές ορίζονται οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές, οι λογιστές - φοροτεχνικοί
και οι ∆ικηγόροι. Η βεβαίωση από τους άνω εκτιµητές πιστοποιεί όλες τις υποχρεώσεις του
οφειλέτη προς το κράτος και προς τρίτους, την περιουσιακή του κατάσταση ως προς την
παροχή επαρκών εγγυήσεων για τη χορήγηση ρύθµισης, καθώς και τα αποτελέσµατα επί της
αναµενόµενης ρευστότητας από την ενδεχόµενη υπαγωγή του οφειλέτη σε άλλους
διακανονισµούς µε το δηµόσιο ή τρίτους φορείς. Η προσκόµιση βεβαίωσης από ορκωτούς
ελεγκτές – λογιστές δεν απαιτεί περαιτέρω αξιολόγηση από τις υπηρεσίες των ΦΚΑ,
αντιθέτως σε περίπτωση βεβαίωσης από λογιστή ή δικηγόρο η αρµόδια υπηρεσία του Φορέα
αξιολογεί τα προσκοµισθέντα στοιχεία. Προσφερόµενο ακίνητο για την εγγραφή υποθήκης
πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση εκτίµησης της αξίας του από µηχανικό, ενώ η δαπάνη
βαρύνει τον οφειλέτη.

ΑΠΩΛΕΙΑ ρύθµισης ( µε συνέπεια την απώλεια των ευεργετηµάτων αυτής και την υποχρεωτική άµεση
καταβολή της οφειλής και την άµεση επιδίωξη της είσπραξής της µε τη λήψη αναγκαστικών ή
άλλων µέτρων & κατάπτωση των εγγυήσεων ) επέρχεται εάν :
•
•

•

Ο οφειλέτης δεν καταβάλλει εµπρόθεσµα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές σε όλη τη
διάρκεια της ρύθµισης και µέχρι την εξόφλησή της.
Ο οφειλέτης δεν καταβάλλει εµπρόθεσµα µία δόση της ρύθµισης πέραν της µίας φοράς.
Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωµής µίας (1) δόσης και η
καταβολή της γίνεται µε προσαύξηση 15% µέχρι την ηµεροµηνία καταβολής της επόµενης
δόσης.
Εφόσον σε διάστηµα 6 µηνών από την καταβολή της πρώτης δόσης διαπιστωθεί από τη
διοίκηση η υποβολή ανακριβών ή ανεπαρκών στοιχείων από τον οφειλέτη προκειµένου να
του χορηγηθεί η ρύθµιση.
Γενικά στη περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθµισης ότι δεν
πληρούνται οι όροι των διατάξεων της υποπ.ΙΑ.1 ή ΙΑ.2 του Ν.4152/13 και των σχετικών
υπουργικών αποφάσεων, η ρύθµιση απόλλυται και ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήµατα της
ρύθµισης και καταπίπτουν οι προσφερθείσες εγγυήσεις.

Αν ο οφειλέτης απολέσει το δικαίωµα συνέχισης της ρύθµισης της «Νέας Αρχής» µπορεί να
υπαχθεί στις διατάξεις της «Πάγιας ρύθµισης» µε την υποβολή αίτησης, καθώς η υπαγωγή
στις διατάξεις της «Νέας Αρχής» υποβάλλεται άπαξ.
Κατά τη διάρκεια των άνω ρυθµίσεων και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτών, αναστέλλεται η
λήψη (ή η συνέχιση της διαδικασίας) αναγκαστικών µέτρων που έχουν εκδοθεί πριν την
καταβολή της πρώτης δόσης ή της εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής. Για τους οφειλέτες που
υπαχθούν στις άνω ρυθµίσεις και τηρούν τους όρους αυτών, χορηγείται βεβαίωση
ασφαλιστικής ενηµερότητας µηνιαίας ισχύος.

Με την περίπτωση 11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ.ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του
Ν.4152/2013, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε την παρ.4 του άρθρου δεύτερου του
Ν.4158/2013 (ΦΕΚ Α’126/4-6-2013) τα προβλεπόµενα πρόσθετα τέλη του εδαφ.δ’ της παρ.1
του άρθρου 27 του ΑΝ 1846/51, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 21 του
Ν.4075/2012, παύουν να ισχύουν για ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΕΤΑΑ από 1/1/2013
και εφεξής, οι οποίες δεν καταβάλλονται εµπρόθεσµα και αντικαθίστανται από ένα ετήσιο
επιτόκιο που ισούται µε το επιτόκιο αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, συν ένα περιθώριο 800 µονάδων βάσης ( δηλαδή 8,50 % ), υπολογισµένο σε
ετήσια βάση και µε αναδροµική εφαρµογή από 1/1/2013.
Έντυπα αιτήσεων βρίσκονται στον ιστότοπο του Τοµέα (www.tnomik.gr).

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ «ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ» ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΩΣ 5.000 €
•
•

•

•

Φορολογική ενηµερότητα
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του οφειλέτη που να δηλώνεται η
αδυναµία εξόφλησης εφάπαξ της οφειλής τη δεδοµένη χρονική στιγµή, καθώς και η
βιωσιµότητα του διακανονισµού.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του οφειλέτη ότι δεν έχει καταδικαστεί για
φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αµετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί εναντίον του
ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.
Πιστοποίηση από την ΕΤΕ για την πάγια εντολή αυτόµατης χρέωσης.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ «ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ» ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 5.000 €
•
•
•

•

Φορολογική ενηµερότητα
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του οφειλέτη, όπως αναφέρεται στις
προϋποθέσεις υπαγωγής.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του οφειλέτη ότι δεν έχει καταδικαστεί για
φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αµετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί εναντίον του
ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.
Πιστοποίηση από την ΕΤΕ για την πάγια εντολή αυτόµατης χρέωσης.

Ηµερ.:
Αρ. Πρωτ.:
∆ικηγόροι – Ένσηµα
ΤΑΝ – ΤΕΑ∆ ενιαίο ένσηµο 2 €
& ΤΠ∆Α 1,15 € - ∆ικ/ροι ∆ΣΑ

ΠΡΟΣ
Ε.Τ.Α.Α.
ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΤΕΑ∆
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ
Σωκράτους 53 - 104.31 ΑΘΗΝΑ
www.tnomik.gr

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΜ / ΤΑΝ………………………………………..
ΑΜΚΑ…..........................................................
Παρακαλώ να υπαχθώ στη «πάγια»
ΕΠΩΝΥΜΟ ………………………….…………
ΟΝΟΜΑ …………….………………………….

ρύθµιση του Ν. 4152/13 υποπ. ΙΑ.1 &
Ν. 4158/13 σε 12 δόσεις.

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ………………………..………..…...

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Α∆Τ …………………………………………….

(φορολογική ενηµερότητα, υπεύθυνες
δηλώσεις, πιστοποίηση ΕΤΕ κλπ) θα

∆/ΝΣΗ ……………………………………….…
ΠΟΛΗ …………….………….…Τ.Κ.……….…

υποβληθούν σε 30 εργάσιµες µέρες από
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.

ΤΗΛ.……..……….……………..………………
…………………………………………………..
FAX …….…………………………..…………..

Ηµεροµηνία …………………………..…….
Ο αιτών/Η αιτούσα

(υπογραφή- σφραγίδα)

mail
ΑΦΜ……………..……………………………..
∆ΟΥ…………………………..…………………

ΚΑΘΕ ΑΙΤΗΣΗ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΑΝ (ΜΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ
ΕΝΣΗΜΟ 2 € ΤΑΝ & ΓΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ∆.Σ.Α. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΣΗΜΟ ΤΥ∆Α 1,15 €.

FAX: 210-5296.129

