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Τρειςδιατάξεις –ανάσα για τους οφειλέτες αλλά και γενικότερα τους συναλλασσομένους με τα
ταμεία περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο το οποίο έφερε το περασμένο Σαββάτο στη δημόσια
διαβούλευση το Υπ. Εργασίας.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ένταξη και των πρόσθετων τελών στη ρύθμιση των 120 δόσεων.
Αυτό σημαίνει πως τα πρόσθετα τέλη θα "κουρεύονται" κατά 50% σε περίπτωση που ένας
εργοδότης έχει εντάξει τις ασφαλιστικές οφειλές του στις 120 δόσεις. Για όποιον εργοδότη, εξοφλεί
εφάπαξ την κύρια οφειλή του προς τα ταμεία, τα πρόσθετα τέλη επί της κύριας οφειλής του θα
"κουρεύονται" κατά 100%.
Επίσης, στο νομοσχέδιο προβλέπονται ρήτρες διαγραφής ανείσπρακτων ασφαλιστικών οφειλών
έως 200 ευρώ, αν αυτές έχουν "κλείσει" 20ετία το 2021. Εξάλλου, προτείνεται η δυνατότητα
ηλεκτρονικής έκδοσης δικαιολογητικών (πχ ασφαλιστική ενημερότητα) από τα ταμεία.
Πιοαναλυτικά, κατά πρώτον, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το νομοσχέδιο, στο σύνολο των
ασφαλιστικών οφειλών των εργοδοτών που δημιουργήθηκαν έως και την 31η /12/2018 και οι
οποίες μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων εντάσσονται όχι μόνο όλες οι
προσαυξήσεις και τόκοι λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, αλλά και όλα τα πρόσθετα τέλη.
Επίσης και για τα πρόσθετα τέλη (όπως και για τις προσαυξήσεις και τους τόκους) ισχύει η
έκπτωση 100%, σε περίπτωση καταβολής εφάπαξ της κύριας οφειλής. Σε περίπτωση τμηματικής
καταβολής της κύριας οφειλής, η έκπτωση στα πρόσθετα τέλη ανέρχεται στο 50%. Η συνολική
οφειλή που προκύπτει, εφόσον ο οφειλέτης αποφασίσει τμηματική καταβολή, (κύρια οφειλή +
50% προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών,τόκων) μπορεί να καταβάλλεται σε έως 120 δόσεις, με
ελάχιστη μηνιαία δόση εκείνη των 50 ευρώ..
Κατάδεύτερον, στο εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπεται η δυνατότητα διαγραφής ανείσπρακτων
οφειλών στα ταμεία έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτος (σ.σ. 31/1/2021,
δεδομένου ότι το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφισθεί και να τεθεί σε ισχύ αρχές του 2020) από
την πάροδο 20 χρόνων από το έτος βεβαίωσης, εφόσον:

- το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Ε.Φ.Κ.Α δεν υπερβαίνει το ποσό των
200 ευρώ ανά οφειλέτη,
- δεν υφίστανται άλλες οφειλές του ίδιου προσώπου κατά το χρόνο της διαγραφής.
ΗΚεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ, αναφέρεται στο νομοσχέδιο, προβαίνει σε διαγραφή
ληξιπρόθεσμων κύριων οφειλών προς τον Ε.Φ.Κ.Α, οι οποίες στο τέλος κάθε ημερολογιακού
έτους, δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10 ευρώ συνολικά ανά οφειλέτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
ανεξάρτητα από το χρόνο που γεννήθηκαν ή το χρόνο βεβαίωσης τους στο ΚΕΑΟ, μέχρι την 31η
Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους (σ.σ.31/1/ 2021).
Κατάτρίτον, στο νομοσχέδιο προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης κάθε δικαιολογητικού από τον
ΕΦΚΑ μέσω internet. Όπως αναφέρεται στο ν/σ οι παντός τύπου, προβεβαιώσεις, βεβαιώσεις,
αποσπάσματα λογαριασμών ασφάλισης, ενημερωτικά σημειώματα, καθώς και το Αποδεικτικό
Ασφαλιστικής Ενημερότητας που χορηγεί ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και τα
παντός τύπου απογραφικά δελτία που παραλαμβάνει ο ΕΦΚΑ χορηγούνται και παραλαμβάνονται
και μέσω του διαδικτύου κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης των ενδιαφερομένων στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.
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