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ΑΙΤΗΣΗ
(για υπαγωγή στην πάγια ρύθµιση του Ν4152/13)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Προς τον ΟΑΕΕ
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Ασφάλισης
Παροχών του Τοµέα Ασφάλισης
Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

πάγια ρύθµιση του Ν.4152/2013. Επιθυµώ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

να εξοφλήσω την οφειλή µου σε ________

EMAIL :
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦ/ΝΟΥ
Α.Μ.Κ.Α.
Α.Φ.Μ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΑΡ. ∆ΕΛΤΙΟΥ
ΗΜΕΡ.ΕΚ∆ΟΣΗΣ
ΕΚ∆ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Παρακαλώ, όπως µε υπαγάγετε στην

δόσεις

Συνηµµένα υποβάλλω :
1. Υπεύθυνη δήλωση
2. Εκκαθαριστικό Σηµείωµα οικ. Έτους
3. ΕΤΑΚ ή Ε9
4.
5.
6.

∆/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX

Προκειµένου να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση
είναι απαραίτητo :
- να συµπληρωθούν όλα τα παραπάνω ζητούµενα
στοιχεία
- να σταλούν φωτοαντίγραφα απόδειξης κατάθεσης
ΕΤΕ όλων των καταβολών που έχουν γίνει µετά την
1/7/2014.

ΑΘΗΝΑ
ΑΙΤ

Προσοχή : Η καταβολή των τρεχουσών εισφορών(ενεργοί ασφαλισµένοι) πρέπει να γίνεται
εµπρόθεσµα, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παραλαβής της απόφασης ρύθµισης.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 του Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο-Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης (2) :
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ.Τηλεομοιοτύπου (fax)

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(e-mail)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
1. Αδυνατώ να εξοφλήσω την οφειλή μου ύψους ……………………………………………… και βεβαιώνω ότι έχω τη
δυνατότητα να εξοφλήσω αυτή τμηματικά .
2. Έχω/Δεν έχω καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα.
3. Έχω/Δεν έχω διακόψει το επάγγελμα και δεν ασκώ άλλο ασφαλιστέο στον ΟΑΕΕ.
4. Έχω/Δεν έχω τραπεζικούς λογαριασμούς.
5. Οι αριθμοί των τραπεζικών μου λογαριασμών (ΙΒΑΝ)είναι οι κάτωθι:
i.GR………..………………………..……………………………………….€…..……………………………………………………….
Ii.GR…………………………………………………………………………€……………………………………………………………
iv.GR………………………………………………………………..………€.……………………………………………….…………..
5. Διαθέτω τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία:
Ακίνητα ως συνημμένο ΕΤΑΚ
Οχήματα:
i.

(4)………………………………. Στοιχεία κυκλοφορίας……………………Κυβικά………………….Ετος κυκλ.:…..……

ii. (4)………………………………. Στοιχεία κυκλοφορίας……………………Κυβικά……………….…Ετος κυκλ.:…..……
iii. (4)……………………………….Στοιχεία κυκλοφορίας……………………Κυβικά…………………Ετος κυκλ.:…..……
6. Το ετήσιο εισόδημα μου ανέρχεται σε …………………€ (ολογράφως…………..……………………….……………….)
7. Έχω τις κάτωθι υποχρεώσεις σε Υπηρεσίες του Δημοσίου- Ασφαλιστικά Ταμεία -Τράπεζες:
i.

(5)………………………………… ποσό…………………….€ (ολογράφως……………..……………………………………)

ii. (5)………………………………… ποσό…………………….€ (ολογράφως…………..………………………………………)
iii. (5)………………………………… ποσό…………………….€ (ολογράφως…………..………………………………………)

iv. (5)………………………………… ποσό…………………….€ (ολογράφως…………..………………………………………)
v. (5)………………………………… ποσό…………………….€ (ολογράφως…………..………………………………………)
8. Ο κύκλος εργασιών μου για το προηγούμενο έτος ανέρχεται σε……………………………………………€
(ολογράφως……………………………………………………………………………………………………………………...)
9. Αναμένω το επόμενο έτος η επιχείρηση μου να έχει κύκλο εργασιών ύψους ……………………………………€
(ολογράφως……………………………………………………………………………………………………………………...)
10. Επιπλέον

διαθέτω:

……………………………………………………...………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….…...…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής
του/της……………………………………………………..

Ημερομηνία…………../…………../…………..
Ο/Η δηλών

Αριθ.Δελτ.Ταυτ……………………………………………
…………………………………../………………./………...
Ο/Η Βεβαιών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των
πράξεων σκόπευε να προσπορίσει τον εαυτόν ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Αναγράφεται ο τύπος του οχήματος ΙΧ, ΔΧ φορτηγό, κλπ.
(5) Αναγράφεται η Υπηρεσία π.χ. Δ.Ο.Υ. , Ι.Κ.Α., κλπ.
_________________________________________________________________________________________________

ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ

Με την πάγια ρύθµιση ρυθµίζονται οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές µέχρι την
ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής οι οποίες α)δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση ή διευκόλυνση
ή άλλη νοµοθετική ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ή έχουν εκπέσει των δικαιωµάτων αυτών,
β)τελούν σε αναστολή είσπραξης µετά από επιλογή του οφειλέτη.
∆ικαίωµα υπαγωγής στην πάγια ρύθµιση έχουν όλοι οι ασφαλισµένοι πλην των προαιρετικά
ασφαλισµένων(αυτασφάλιση)

Προϋποθέσεις Υπαγωγής
Για την ένταξη στη ρύθµιση πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις :




Αδυναµία εξόφλησης της οφειλής κατά την υποβολή του αιτήµατος
∆υνατότητα ανταπόκρισης στην τµηµατική καταβολή κατά τη διάρκεια της ρύθµισης.
Να µην υπάρχει καταδίκη ή άσκηση ποινικής δίωξης για φοροδιαφυγή.

Όροι Ρύθµισης









Οι παραπάνω οφειλόµενες εισφορές µετά των προβλεπόµενων προσαυξήσεων
εξοφλούνται, κατ’ανώτατο όριο σε δώδεκα (12) ισόποσες µηνιαίες δόσεις
κατόπιν επιλογής του ασφαλισµένου.
Το ποσό της κύριας οφειλής επιβαρύνεται µέχρι την 31/12/2012 µε τέλη
καθυστέρησης χωρίς έκπτωση επ΄αυτών
Η κύρια οφειλή επιβαρύνεται από 1/1/2013 και µέχρι τον προηγούµενο µήνα
υποβολής της αίτησης, µε ετήσιο επιτόκιο που ισούται µε το επιτόκιο
αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά το χρόνο υποβολής
της αίτησης, συν ένα περιθώριο 800 µονάδων βάσης (8%) υπολογισµένο σε ετήσια
βάση. Στην παρούσα φάση και µέχρι µεταβολής του διαµορφώνεται σε 8.05%.
Η κύρια οφειλή επιβαρύνεται από τον µήνα υποβολής αίτησης και µέχρι την εξόφληση
αυτής µε ετήσιο επιτόκιο ίσο µε το επιτόκιο αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας(0.5%) προσαυξηµένο µε 800 µονάδες βάσης (8%). Συνολικά
8.05%
Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωµής µίας (1) µόνο
δόσης. Η καταβολή της γίνεται υποχρεωτικά µέχρι την ηµεροµηνία καταβολής της
επόµενης δόσης προσαυξηµένη κατά 15%.

∆ικαιολογητικά
Για την υπαγωγή στην πάγια ρύθµιση υποβάλλεται σχετικό αίτηµα συνοδευόµενο από τα πιο
κάτω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:
1. Για κύρια οφειλή έως δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000 €).
1. Εκκαθαριστικό σηµείωµα τελευταίου οικονοµικού έτους
2. Έντυπα ΕΤΑΚ ή Ε9
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνονται:
•
Η αδυναµία εξόφλησης της συνολικής οφειλής και η δυνατότητα του
οφειλέτη να ανταποκριθεί στην τµηµατική καταβολή καθ όλη τη διάρκεια της
ρύθµισης
•
Ότι δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή
αµετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για
φοροδιαφυγή.

2. Για κύρια οφειλή από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000) € έως εβδοµήντα πέντε
χιλιάδες ευρώ (75.000 ευρώ)
1. Εκκαθαριστικό σηµείωµα τελευταίου οικονοµικού έτους
2. Έντυπα ΕΤΑΚ ή Ε9
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνονται:
•

•

•

η αδυναµία εξόφλησης της συνολικής οφειλής και η δυνατότητα του οφειλέτη
να ανταποκριθεί στην τµηµατική καταβολή καθ΄ όλη τη διάρκεια της
ρύθµισης,
ότι δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή
αµετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για
φοροδιαφυγή,
λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε το εισόδηµά του, τα χρηµατικά
διαθέσιµά του, την ακίνητη περιουσία του και το σύνολο των οφειλών του.

Ειδικότερα :

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Κινητές αξίες
Ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε µορφής
Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα
Οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης και κύκλο εργασιών
Αριθµούς τραπεζικών λογαριασµών (ΙΒΑΝ) και το ύψος αυτών
Οχήµατα των οποίων έχει την κυριότητα
Απαιτήσεις από τρίτους
Οφειλές σε ασφαλιστικά ταµεία και άλλες υπηρεσίες του δηµοσίου ή
άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται
Τρέχον και αναµενόµενο εισόδηµα – κύκλος εργασιών.

3. Για κύρια οφειλή από εβδοµήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000 €) έως τριακόσιες
χιλιάδες ευρώ (300.000 €).
- Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προηγούµενη περίπτωση 2 και επιπλέον:
- Βεβαίωση, που υπέχει θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης, από τρίτο ανεξάρτητο εκτιµητή, περί της
ορθότητας των οικονοµικών στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν
την αδυναµία εξόφλησης της οφειλής τη δεδοµένη χρονική στιγµή καθώς και τη βιωσιµότητα
της ρύθµισης.
Η βεβαίωση-µελέτη βιωσιµότητας , πέραν της ορθότητας των οικονοµικών στοιχείων και
λοιπών δικαιολογητικών, πιστοποιεί όλες τις υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το κράτος και
προς τρίτους, την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη ως προς την παροχή επαρκών
εγγυήσεων για την υπαγωγή και τήρηση της ρύθµισης και την δυνατότητά του να
εξυπηρετήσει ενδεχόµενους παράλληλους διακανονισµούς και οφειλές προς το ∆ηµόσιο ή
τρίτους φορείς, την ρευστότητά του και τα προσδοκώµενα έσοδα.
Ως ανεξάρτητοι εκτιµητές ορίζονται οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, οι
φοροτεχνικοί και οι κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήµατος.

λογιστές,

οι

Η δαπάνη για την αµοιβή των εκτιµητών βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη.
4. Για κύρια οφειλή άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €)
- Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις προηγούµενες 2 και 3 περιπτώσεις και
- Σύσταση Εγγύησης για την διασφάλιση της οφειλής που µπορεί να είναι:

•

προσκόµιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστηµα της ρύθµισης για το
σύνολο της ρυθµιζόµενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων ή

•

•
•

Πλήρη διασφάλιση της οφειλής µε εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελεύθερου 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 ή
Εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου ή
Οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις αρµόδιες αρχές των
ασφαλιστικών οργανισµών.

Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά µε την αίτηση για υπαγωγή στη ρύθµιση
εκτός της βεβαίωσης του ανεξάρτητου εκτιµητή και της σύστασης εγγύησης, που µπορούν να
υποβληθούν ή αποσταλούν ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή εντός µηνός από την
υποβολή του αιτήµατος.

Απώλεια δικαιώµατος συνέχισης της ρύθµισης
Απώλεια του δικαιώµατος συνέχισης της ρύθµισης επέρχεται στις περιπτώσεις :
•

Μη εµπρόθεσµης καταβολής των τρεχουσών εισφορών καθ’όλο το διάστηµα της
ρύθµισης και µέχρι την εξόφληση της.

•

Μη καταβολή καθυστερηµένης δόσης µε προσαύξηση 15% µαζί µε την επόµενη δόση

•

Μη εµπρόθεσµης καταβολής µίας δόσης πέραν της µίας φοράς.

•

∆ηµιουργία φορολογικής οφειλής κατά τη διάρκεια της ρύθµισης

•

∆ιαπίστωσης, σε οποιαδήποτε στάδιο της ρύθµισης, ότι έχουν υποβληθεί ανακριβή ή
ανεπαρκή στοιχεία για την υπαγωγή στη ρύθµιση

•

∆ιαπίστωσης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθµισης, ότι δεν πληρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθµιση.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Σας ενηµερώνουµε ότι, µε τη παρ. 11 της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ'
του πρώτου άρθρου του Ν.4152/2013, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε την παρ. 4 του
άρθρου δεύτερου του Ν.4158/2013 (ΦΕΚ Α' 126), τα προβλεπόµενα πρόσθετα τέλη
του εδαφίου δ' της παρ. 1 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ Α' 179), όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 21 του ν.4075/2012 (ΦΕΚ Α' 89), παύουν να
ισχύουν για ασφαλιστικές υπέρ του εκάστοτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, από 1.1.2013 και
εφεξής, οι οποίες δεν καταβάλλονται εµπροθέσµως και αντικαθίστανται από ένα ετήσιο
επιτόκιο που ισούται µε το επιτόκιο αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(0,50% από 8.5.2013), συν ένα περιθώριο 800 µονάδων βάσης (δηλαδή 8,50%),
υπολογισµένο σε ετήσια βάση και ισχύει για καθυστερούµενες εισφορές από 1/1/2013 και µε
αναδροµική ισχύ από 1/1/2013.
Το ποσό της επιβάρυνσης προκύπτει από τον τύπο :

T = E * 8.50% * µ/12
Όπου Τ= Τόκος ,

Ε = Μηνιαία Εισφορά , µ = Μήνες καθυστέρησης

Παράδειγµα : Καταβολή µηνιαίας εισφοράς 10Ης
ασφ.. κλάσης για τον 5/2013, µε
ηµεροµηνία κατάθεσης την 30/9/2013 όπου οι µήνες καθυστέρησης είναι τρεις (3).

Τ = 173,45€ * 8,50% * 3/12 = 3,69€

