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Αθήνα, 15/2/2018    

Αρ. Πρωτ. 761

  

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της Χώρας 

  

 Δυο σημαντικές εγκύκλιοι έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Εργασίας που αφορούν στο 
θέμα της επιστροφής – συμψηφισμού των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών
εισφορών έτους 2017 λόγω α) της βάσης υπολογισμού τους (εισοδήματα 2015 αντί 2016),
και β) των τυχόν επιπλέον καταβληθέντων ποσών από τις παρακρατήσεις γραμματίων υπέρ
ΕΦΚΑ και άλλη μια για την  ρύθμιση οφειλών μέχρι 50.000 ευρώ.

  

Η κρίσιμη εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας με Α.Π : Δ.15 / Δ / οικ.9290 / 183/14.2.208 για
την διαδικασία επιστροφής / συμψηφισμού ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν
μη μισθωτή δραστηριότητα, αναφέρει μεταξύ άλλων, για τις εισφορές του 2017, τα εξής:

  

Η διαδικασία επιστροφής/συμψηφισμού των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017
αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός Μαρτίου του 2018.

  

Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών προκύψει ότι ο
ασφαλισμένος έχει καταβάλει επιπλέον ποσό (πιστωτικό υπόλοιπο), αυτό επιστρέφεται
αυτόματα στον ασφαλισμένο, εντός διμήνου από την ολοκλήρωση της διαδικασίας
εκκαθάρισης, εκτός και εάν ο ασφαλισμένος υποβάλλει έγγραφο αίτημα προκειμένου το
ποσό να παραμείνει ως πιστωτικό υπόλοιπο στον ΕΦΚΑ.

  

Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 39 παρ. 13 του
ν.4387/2016 για καταβολή μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών από
ασφαλισμένους που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης, το οποίο εκκρεμεί μέχρι την
ημερομηνία εκκαθάρισης, τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί από τον ασφαλισμένο
επιστρέφονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα για τη διαχείριση του πιστωτικού υπολοίπου
της εκκαθάρισης.
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Σε περίπτωση που από τον συμψηφισμό/επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών
προκύπτει διαφορά που πρέπει να καταβληθεί από τον ασφαλισμένο (χρεωστικό υπόλοιπο)
αυτή επιμερίζεται ισομερώς σε 5 μηνιαίες δόσεις (Απρίλιο έως Αύγουστο του 2018),
ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού αυτής, με την τελευταία δόση να είναι πληρωτέα μέχρι
30/9/2018.

  

Ρύθμιση οφειλών έως 50.000 ευρώ

  

Η εγκύκλιος  με αριθμό Β/7/οικ. 7713/466/12.2.2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας
σχετικά με την εφαρμογή της υπ' αρ. οικ.62134/4100/29-12-2017 (Β'4640) Υπουργικής
Απόφασης για την εξειδίκευση των κριτηρίων για τη ρύθμιση οφειλών  έως  50.000 €, κατά
την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν.4469/2017.

  

Σας επισυνάπτουμε τις σχετικές εγκυκλίους 

  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΚΑ

  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
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http://www.pfs.gr/Portals/0/pdf2/egkyklios_ekkatharisis_anadromikon_eisforon_efka.pdf
http://www.pfs.gr/Portals/0/pdf2/egkyklios_gia_rythmisi_asfalistikon_ofeilon.pdf

