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ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄
ΚΟΙΝ:

ΗΔΙΚΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 9
ΘΕΜΑ: «Βεβαιώσεις εισφορών έτους 2012 για φορολογική χρήση».
Όπως κάθε χρόνο, η ΗΔΙΚΑ δημιούργησε αρχείο ασφαλισμένων που κατέβαλαν εισφορές
κατά το έτος 2012, συμπεριλαμβανομένων των παρακρατήσεων και των προπληρωμένων
εισφορών και στους οποίους θα αποσταλεί μαζικά σχετική βεβαίωση.
Το αρχείο αυτό, αναρτάται στο Μηχανογραφικό Σύστημα, προκειμένου να εκδίδεται
βεβαίωση από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες όταν ζητείται.
Για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των ασφαλισμένων και την καλύτερη εξυπηρέτηση τους
δίνονται οι πιο κάτω οδηγίες-διευκρινήσεις.
Βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για τη μαζική αποστολή βεβαιώσεων ή την
επανέκδοση βεβαιώσεων είναι η ύπαρξη Α.Φ.Μ. στο Μητρώο των ασφαλισμένων.
Για το σκοπό αυτό συμπληρώθηκε η οθόνη «1.43» του Μηχανογραφικού Συστήματος με το
πεδίο «Α.Φ.Μ».
Ειδικότερα:
Εάν το Μητρώο διαθέτει Α.Φ.Μ
-

Έχει σταλεί ταχυδρομικά βεβαίωση,

-

Το πεδίο Α.Φ.Μ, στη οθόνη «1.43» θα είναι συμπληρωμένο και

-

Είναι δυνατή η επανέκδοση βεβαίωσης.

Εάν το Μητρώο δε διαθέτει Α.Φ.Μ.
-

Δεν έχει σταλεί ταχυδρομικά βεβαίωση

-

Το πεδίο «Α.Φ.Μ.» στην οθόνη «1.43» θα είναι κενό.
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-

Στην οθόνη βεβαίωσης θα εμφανίζεται μήνυμα «Ανύπαρκτος Α.Φ.Μ. στο Μητρώο. Δεν
επανεκδίδεται βεβαίωση εάν δεν καταχωρήσετε Α.Φ.Μ.».

-

Θα πρέπει να ζητηθεί πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας ή άλλο έγκυρο
παραστατικό από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. του ασφαλισμένου.

-

Καταχωρείται ο Α.Φ.Μ. και δίνεται δυνατότητα επανέκδοσης των βεβαιώσεων.
Η ανωτέρω διαδικασία αποσκοπεί στον μηδενισμό του πλήθους των ασφαλισμένων που

δεν έχουν συμπληρωμένο το Α.Φ.Μ. στο μητρώο τους το οποίο αποτελεί πλέον υποχρεωτικό
στοιχείο για οποιαδήποτε συναλλαγή με τον Οργανισμό.
Του παρόντος να λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας σας.
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