ΤΣΑΥ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2011

Τρίτη, 13 Δεκέμβριος 2011 21:01

ΤΣΑΥ:9/11/2011ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΣΑΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β'
2011

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Ταμείο στην προσπάθειά του για εκσυγχρονισμό και βελτίωση των παρεχομένων
υπηρεσιών του προς τους ασφαλισμένους ξεκινάει την αποστολή ατομικών ειδοποιητηρίων
σε κάθε ασφαλισμένο με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών ,που θα πρέπει να
καταβάλει για το β εξάμηνο του 2011.
Σκοπός της Διοίκησης του Ταμείου είναι να τεθεί σε εφαρμογή η πλήρης και ορθή
μηχανογραφική έκδοση των ειδοποιητηρίων, προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση της
ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων, η εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων στην υπηρεσία, καθώς
και η πλήρης ηλεκτρονική παρακολούθηση των εισφορών .
Για το λόγο αυτό το Ταμείο, σε συνεργασία με τη διαχειρίστρια Τράπεζα EFG Eurobank,
έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία έκδοσης ειδοποιητηρίων με το ύψος των ασφαλιστικών
εισφορών, τα οποία θα αποσταλούν ταχυδρομικά στις διευθύνσεις που έχετε δηλώσει και
περιέχονται στα στοιχεία του ασφαλιστικού σας φακέλου.
Από τις υπηρεσίες του Ταμείου γίνεται προσπάθεια, τα ειδοποιητήρια να έχουν αποσταλεί
στους παραλήπτες το αργότερο μέχρι 15.12.2011, παρά το γεγονός ότι οι πρόσφατες
νομοθετικές ρυθμίσεις, που αφορούν σε επιβολή προσθέτων εισφορών ανέτρεψαν τον
αρχικό σχεδιασμό για αποστολή των ειδοποιητηρίων μέχρι 31.10.2011, ώστε να υπάρχει
αρκετός χρόνος για την καταβολή των εισφορών και την διόρθωση τυχόν λαθών.
Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.3863/2010, από
1/1/2011, η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρως ασκούντων το
επάγγελμα υγειονομικών θα πρέπει να διενεργείται υποχρεωτικά μέσω Τραπεζικού
Συστήματος ή ΕΛΤΑ.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνει
διατραπεζικά ,μέσω των Τραπεζών που αναφέρονται στο τέλος του παρόντος
εγγράφου, με τη χρήση του διατραπεζικού κωδικού πληρωμής που βρίσκεται στην
πρώτη σελίδα του ειδοποιητηρίου καθώς και τις λοιπές οδηγίες, που αναφέρονται
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σε αυτό .
Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών έχει βασιστεί στα στοιχεία που
περιέχονται στον ασφαλιστικό φάκελο και επομένως σε περίπτωση, που τα
στοιχεία αυτά είναι ανεπαρκή, ο υπολογισμός των εισφορών ενδέχεται να είναι
λανθασμένος.
Για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων δείτε σχετικές οδηγίες εδώ .
Οι εισφορές Β εξαμήνου 2011 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα
υγειονομικών θα πρέπει να καταβληθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
μέχρι 31.12.2011.
Σας ενημερώνουμε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές του β εξαμήνου 2011 είναι οι ίδιες με
εκείνες του α εξαμήνου, αλλά με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις επιβλήθηκαν
πρόσθετες εισφορές και αλλαγές, ως ακολούθως:
1. Με τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 επιβλήθηκε
αναδρομικά, από 1.1.2011, μηνιαία εισφορά ύψους 10,00 € υπέρ του Ειδικού
Λογαριασμού Ανεργίας των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων. Η
εισφορά αυτή καταβάλλεται από όλους τους υγειονομικούς ανεξάρτητα
απασχολούμενους (παλαιούς και νέους ασφαλισμένους του Ταμείου), και
συμβεβαιώνεται και συνεισπράττεται με τις λοιπές ασφαλιστικές εισφορές.
2.Με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 44 του ιδίου νόμου και τις διατάξεις της
παρ 5 του άρθρου 20 του Ν 4019/2011 οι ελευθέρως ασκούντες το επάγγελμα
υγειονομικοί ,ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992(Παλαιοί Ασφαλισμένοι) καταβάλλουν
από 1.7.2011: Πρόσθετη Μηνιαία Εισφορά η οποία ανέρχεται σε: 13,87 € για τον
κλάδο Σύνταξης,4,51 € για τον Κλάδο Υγείας,2,77 € για τον Κλάδο Πρόνοιας και 6,93
€ για την εισφορά μονοσυνταξιούχου , για όσους έχουν υπαχθεί στον Κλάδο αυτό.
3.Με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 και της παρ 5 του
άρθρου 20 του Ν.4019/2011 οι ασφαλισμένοι του Ταμείου ,που έχουν υπαχθεί στην
ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης .από 1.1.1993 (Ν.Α.)και εφεξής
και ασφαλίζονται στον ΤΣΑΥ ,ως ελεύθεροι επαγγελματίες κατά την πρώτη
υπαγωγή τους στην ασφάλιση , κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία και
μετατάσσονται στις επόμενες κατηγορίες ανά 3ετία .Συνεπώς οι ασφαλισμένοι
της κατηγορίας αυτή από 1.7.2011 ,εφόσον έχουν συμπληρώσει 3ετία στην
ασφάλιση, μετατάσσονται στη 2η ασφαλιστική κατηγορία.
Επειδή όμως έχουν προκύψει προβληματισμοί, τόσο ως προς την ερμηνεία όσο και
ως προς την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι ασφαλισμένοι (Ν.Α), που έχουν
υπαχθεί στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, θα καταβάλλουν τις ασφαλιστικές
εισφορές της κατηγορίας αυτής και οι τυχόν διαφορές ,που θα προκύψουν από την
μετάταξη τους στη 2η ασφαλιστική κατηγορία αναδρομικά από 1.7.2011, θα
καταβληθούν χωρίς αναπροσαρμογές και επιβαρύνσεις εντός του α εξαμήνου του
2012.
ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΦΙΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΔΩ .
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