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Φάρσαλα, 15 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ. 957
Θέμα: Επανυπολογισμός ασφαλιστικών οφειλών του ν. 4611/2019 (120 δόσεις) Μη αναβίωση του αρχικού τους ύψους σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 401836/12/10/2021 εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ
(επισυνάπτεται στην παρούσα), όσοι επιχειρηματίες οφειλέτες έχουν εντάξει ή
πρόκειται να εντάξουν τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές τους εισφορές στη
ρύθμιση των 120 δόσεων του ν. 4611/2019 (άρθρα 1 - 18), αξιοποιώντας τη
δυνατότητα επανυπολογισμού των χρεών τους, θα εξακολουθήσουν ακόμη
και αν στη συνέχεια απωλέσουν τη ρύθμιση, να οφείλουν τις μειωμένες
οφειλές, όπως αυτές προσδιορίσθηκαν κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη
ρύθμιση και όχι τις αρχικές οφειλές τους.
Ειδικότερα,

το

ύψος

των

επανυπολογισμένων

οφειλόμενων

εισφορών

ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και εργοδοτών του πρώην
ΟΑΕΕ που αφορούν την περίοδο από 1/1/2002 έως 31/12/2016, θα παραμείνει
στα ίδια μειωμένα επίπεδα και δεν θα επανέλθει στο αρχικό του ύψος, ακόμη
και αν οι υπόχρεοι απολέσουν στο μέλλον τη ρύθμιση. Υπενθυμίζεται πως
στην παρ. 4 του άρθρου 17, του ν. 4611/2019 οριζόταν πως η απώλεια της
ρύθμισης επέφερε, μεταξύ άλλων, την αναβίωση της οφειλής και των πάσης
φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης
καταβολής, στην κατάσταση που είχαν πριν την ημερομηνία υπαγωγής στη
ρύθμιση, πριν δηλαδή τον τυχόν επανυπολογισμό τους.
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Πλέον, με τη νέα εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ, που ερμηνεύει το νέο άρθρο 87 του ν.
4826/2021, παύει να ισχύει η αναβίωση των αρχικών χρεών για όλες τις
περιπτώσεις επανυπολογισμού που προέκυψαν ύστερα από αίτηση του
ασφαλισμένου.
Παράλληλα, σημειώνεται πως με το άρθρο 72 ν. 4837/2021, δόθηκε εκ νέου
δυνατότητα επανένταξης στο 2ο στάδιο της ρύθμισης των έως 120 δόσεων
(ν. 4611/2019) έως τις 31/12/2021 (από 30/9/2021 που οριζόταν αρχικώς), σε
όσους δεν κατόρθωσαν να τηρήσουν τη ρύθμισή τους. Συνεπώς, όσοι
υπόχρεοι έχουν οφειλές που έχουν μεταβιβαστεί στο ΚΕΑΟ και εφόσον έχει ήδη
υποβληθεί αίτημα προσδιορισμού/επανυπολογισμού τους (1ο στάδιο), θα
πρέπει μέχρι και τα τέλη του 2021 να υποβάλλουν αίτημα ρύθμισης της οφειλής
τους (2ο στάδιο) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Δ.Σ.
Του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου Επαρχίας Φαρσάλων
Ο Πρόεδρος
Πιτσάβας Γεώργιος

Ο Γεν. Γραμματέας
Τσούλης Ιωάννης
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