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2. ΔΦΚΑ
Γενική Γιεύθσνζη Διζθορών
και Δλέγτφν
αηφβριάνδοσ 18
104 32 Αθήνα

ΘΔΜΑ : «σμπληρφμαηικές οδηγίες για ηην εκκαθάριζη αζθαλιζηικών ειζθορών
μη μιζθφηών»
Με ηελ αξηζ. Δ.15/Δ΄/νηθ.9290/183/14-2-2018 εγθύθιην (ΑΔΑ : Ω80Π465Θ1ΩΟ4Κ) δόζεθαλ νδεγίεο γηα ηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ησλ
κε κηζζσηώλ πνπ θαηαβάιινπλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζηνλ ΕΦΚΑ γηα θύξηα αζθάιηζε
θαη πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηα άξζξα 39, 40 θαη 41 παξ. 2
θαη 3 ηνπ λ.4387/2016, όπσο ηζρύνπλ.
Σύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο βάζε ππνινγηζκνύ ησλ αζθαιηζηηθώλ
εηζθνξώλ από 1/1/2017 απνηειεί ην θαζαξό εηζόδεκα από ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο πνπ δεκηνπξγεί ηελ ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ ΕΦΚΑ
(πξώελ ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ). Δεδνκέλνπ όηη ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή κεηά ηε
δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εηήζηαο εθθαζάξηζεο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ είλαη
πηζαλό λα πξνθύςνπλ κεηαβνιέο ζην εηζόδεκα ή ζην ρξόλν αζθάιηζεο ή ζηελ
αζθαιηζηέα ηδηόηεηα, απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο εθθαζάξηζεο ησλ
αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, από ηελ νπνία κπνξεί λα πξνθύςεη δηαθνξεηηθό από ην αξρηθό
απνηέιεζκα (ρξεσζηηθό ή πηζησηηθό ή κεδεληθό ππόινηπν).
Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηέηνησλ δεηεκάησλ δηεπθξηλίδνπκε ηα εμήο:
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Ι. Υρεφζηικό σπόλοιπο ζηη νέα εκκαθάριζη
Μεηά ηε δηελέξγεηα ηεο νέας εθθαζαξηζηηθήο δηαδηθαζίαο πξνθύπηεη τρεφζηικό
σπόλοιπο:
Α. Εάλ ην απνηέιεζκα ηεο αρτικής εθθαζάξηζεο ήηαλ τρεφζηικό, μικρόηεροσ
όκσο ποζού, ην επηπιένλ πνζό νθεηιήο θαηαλέκεηαη ηζνκεξώο ζηηο επόκελεο δόζεηο
νθεηιήο, εθόζνλ ππάξρεη ζε εμέιημε δηαδηθαζία εμόθιεζεο ζε δόζεηο νθεηιώλ από
εθθαζάξηζε. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζε εμέιημε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ην επηπιένλ
πνζό νθεηιήο θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα πνπ δηελεξγήζεθε ε λέα
εθθαζάξηζε.
Εάλ ην απνηέιεζκα ηεο αρτικής εθθαζάξηζεο ήηαλ τρεφζηικό, μεγαλύηεροσ
όκσο ποζού, αλαπξνζαξκόδνληαη αληίζηνηρα ηζνκεξώο όιεο νη δόζεηο νθεηιήο,
αλεμάξηεηα εάλ ππάξρεη ή όρη ζε εμέιημε δηαδηθαζία εμόθιεζεο ζε δόζεηο νθεηιώλ από
εθθαζάξηζε. Τπρόλ επηπιένλ πνζό πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζπκςεθίδεηαη κε επόκελεο δόζεηο
νθεηιήο, εάλ ππάξρνπλ, ή κε επόκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.

Παράδειγμα 1
Τνλ Ινύλην ηνπ 2018 δηελεξγείηαη λέα εθθαζάξηζε ιόγσ κεηαβνιήο ησλ εηζνδεκάησλ, θαη
πξνθύπηεη λέν ρξεσζηηθό ππόινηπν ύςνπο €800,00.
Από ηελ αξρηθή εθθαζάξηζε είρε πξνθύςεη ρξεσζηηθό ππόινηπν ύςνπο €500,00, ην νπνίν
έπξεπε λα θαηαβιεζεί ζε 5 ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο ύςνπο €100,00, κε εκεξνκελία
θαηαβνιήο ηεο πξώηεο δόζεο ηελ 31/5/2018.
Δεδνκέλνπ όηη ην αξρηθό ρξεσζηηθό ππόινηπν είλαη κηθξόηεξν ηνπ λένπ ρξεσζηηθνύ
ππνινίπνπ, ν αζθαιηζκέλνο πξέπεη λα θαηαβάιεη επηπιένλ δηαθνξά ύςνπο €300,00
(€800,00 - €500,00), ε νπνία επηκεξίδεηαη ηζνκεξώο ζηηο επόκελεο ηξεηο δόζεηο, ην ύςνο
ησλ νπνίσλ δηακνξθώλεηαη ζε €200,00 κεληαίσο.
Εάλ ε λέα εθθαζάξηζε γίλεη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2018, νπόηε θαη έρεη νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία θαηαβνιήο ηεο νθεηιήο εθθαζάξηζεο ζε δόζεηο, κέζσ ησλ δόζεσλ έρεη ήδε
εμνθιεζεί ην πνζό ησλ €500,00, ε δηαθνξά ύςνπο €300,00 αλαδεηείηαη εθάπαμ κέρξη
31/11/2018.

Παράδειγμα 2
Τνλ Ινύιην ηνπ 2018 δηελεξγείηαη λέα εθθαζάξηζε ιόγσ κεηαβνιήο ησλ εηζνδεκάησλ, θαη
πξνθύπηεη λέν ρξεσζηηθό ππόινηπν ύςνπο €300,00.
Από ηελ αξρηθή εθθαζάξηζε είρε πξνθύςεη ρξεσζηηθό ππόινηπν ύςνπο €500,00, ην νπνίν
έπξεπε λα θαηαβιεζεί ζε 5 ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο ύςνπο €100,00, κε εκεξνκελία
θαηαβνιήο ηεο πξώηεο δόζεο ηελ 31/5/2018.
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Δεδνκέλνπ όηη ην αξρηθό ρξεσζηηθό ππόινηπν είλαη κεγαιύηεξν ηνπ λένπ ρξεσζηηθνύ
ππνινίπνπ, αλαπξνζαξκόδνληαη όιεο νη κεληαίεο δόζεηο θαη δηακνξθώλνληαη ζε €60 (5
δόζεηο x €60,00 = €300,00).
Ο αζθαιηζκέλνο έρεη ήδε θαηαβάιεη 2 δόζεηο (2 x €100,00 = €200,00), δειαδή έρεη
θαηαβάιεη επηπιένλ πνζό ύςνπο €80,00 (2 x €100,00 πνζό αξρηθήο δόζεο – 2 x €60,00
πνζό λέαο δόζεο), ην νπνίν ζπκςεθίδεηαη κε επόκελεο δόζεηο νθεηιήο.
Εάλ ε λέα εθθαζάξηζε γίλεη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2018, νπόηε θαη έρεη νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία θαηαβνιήο ηεο νθεηιήο ζε δόζεηο, κέζσ ησλ δόζεσλ έρεη ήδε εμνθιεζεί ην
πνζό ησλ €500,00, νπόηε ην επηπιένλ θαηαβιεζέλ πνζό ύςνπο €200,00 ζπκςεθίδεηαη κε
επόκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.
Β. Εάλ ην απνηέιεζκα ηεο αρτικής εθθαζάξηζεο ήηαλ μηδενικό, ηόηε ην πνζό ηεο
νθεηιήο πνπ πξνθύπηεη, εθόζνλ ππάξρεη ζε εμέιημε δηαδηθαζία εμόθιεζεο ζε δόζεηο
νθεηιώλ από εθθαζάξηζε, θαηαβάιιεηαη ζε ηόζεο δόζεηο όζεο απνκέλνπλ, ηζνκεξώο
θαηαλεκεκέλν. Εάλ δελ ππάξρεη ζε εμέιημε δηαδηθαζία εμόθιεζεο νθεηιώλ, ην πνζό ηεο
νθεηιήο θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα πνπ δηελεξγήζεθε ε λέα
εθθαζάξηζε.

Παράδειγμα 3
Τνλ Ινύιην ηνπ 2018 δηελεξγείηαη λέα εθθαζάξηζε ιόγσ κεηαβνιήο ησλ εηζνδεκάησλ θαη
πξνθύπηεη ρξεσζηηθό ππόινηπν ύςνπο €300,00.
Από ηελ αξρηθή εθθαζάξηζε είρε πξνθύςεη κεδεληθό ππόινηπν.
Δεδνκέλνπ όηη βξίζθεηαη ζε εμέιημε δηαδηθαζία εμόθιεζεο ζε δόζεηο νθεηιώλ από
εθθαζάξηζε θαη απνκέλνπλ 3 κεληαίεο δόζεηο, ην αλσηέξσ πνζό θαηαβάιιεηαη ζε 3
κεληαίεο δόζεηο ύςνπο €100,00.
Εάλ ε λέα εθθαζάξηζε γίλεη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2018, νπόηε θαη έρεη νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία εμόθιεζεο ζε δόζεηο νθεηιώλ από εθθαζάξηζε, ην πνζό ηεο νθεηιήο ύςνπο
€300,00 θαηαβάιιεηαη κέρξη 30/11/2018.

Γ. Εάλ ην απνηέιεζκα ηεο αρτικής εθθαζάξηζεο ήηαλ πιζηφηικό, ηόηε:
i) εθόζνλ ην αξρηθό πηζησηηθό ππόινηπν δελ έρεη επηζηξαθεί ζηνλ αζθαιηζκέλν ή δελ έρεη
ζπκςεθηζηεί κε επόκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ηόηε ην αξρηθό πηζησηηθό ππόινηπν
δηαγξάθεηαη.
Τν λέν ρξεσζηηθό ππόινηπν, εάλ ππάξρεη ζε εμέιημε δηαδηθαζία εμόθιεζεο ζε δόζεηο
νθεηιώλ από εθθαζάξηζε, θαηαβάιιεηαη ζε ηόζεο δόζεηο όζεο απνκέλνπλ, ηζνκεξώο
θαηαλεκεκέλν. Εάλ δελ ππάξρεη ζε εμέιημε ζρεηηθή δηαδηθαζία ην πνζό ηεο νθεηιήο
θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα πνπ δηελεξγήζεθε ε λέα εθθαζάξηζε.
ii) εθόζνλ ην αξρηθό πηζησηηθό ππόινηπν έρεη επηζηξαθεί θαη:
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- ην λέν ρξεσζηηθό ππόινηπν είλαη κηθξόηεξν ή ίζν κε ην επηζηξαθέλ αξρηθό πηζησηηθό
ππόινηπν, ην λέν ρξεσζηηθό ππόινηπν αλαδεηείηαη εθάπαμ κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα πνπ
δηελεξγήζεθε ε λέα εθθαζάξηζε.
- ην λέν ρξεσζηηθό ππόινηπν είλαη κεγαιύηεξν ηνπ επηζηξαθέληνο αξρηθνύ πηζησηηθνύ
ππνινίπνπ, ην λέν ρξεσζηηθό ππόινηπν, έσο ηνπ ύςνπο ηνπ επηζηξαθέληνο αξρηθνύ
πηζησηηθνύ ππνινίπνπ, θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα πνπ δηελεξγήζεθε ε
λέα εθθαζάξηζε, θαη ε δηαθνξά θαηαβάιιεηαη ζε ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο, ζύκθσλα κε
ηα αλσηέξσ, εάλ ππάξρεη ζε εμέιημε δηαδηθαζία εμόθιεζεο ζε δόζεηο νθεηιώλ από
εθθαζάξηζε, ή εθάπαμ κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα δηελέξγεηαο ηεο λέαο εθθαζάξηζεο εάλ δελ
ππάξρεη ζε εμέιημε ζρεηηθή δηαδηθαζία.
iii) εθόζνλ ην αξρηθό πηζησηηθό ππόινηπν έρεη ζπκςεθηζηεί κε επόκελεο αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο, ην λέν ρξεσζηηθό ππόινηπν θαηαβάιιεηαη ζε ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο,
ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ εάλ ππάξρεη ζε εμέιημε δηαδηθαζία εμόθιεζεο ζε δόζεηο νθεηιώλ
από εθθαζάξηζε, ή εθάπαμ κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα δηελέξγεηαο ηεο λέαο εθθαζάξηζεο εάλ
δελ ππάξρεη ζε εμέιημε ζρεηηθή δηαδηθαζία.
Σεκεηώλνπκε όηη ζε πεξίπησζε πνπ ην αξρηθό πηζησηηθό ππόινηπν έρεη επηζηξαθεί ή
ζπκςεθηζηεί λαμβάνεηαι σπόυη για ηον προζδιοριζμό ηοσ σπολοίποσ από ηη νέα
εκκαθάριζη.

Παράδειγμα 4
Σύκθσλα κε ηελ αξρηθή εθθαζάξηζε ν αζθαιηζκέλνο όθεηιε λα θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο ύςνπο €1.000,00 θαη είρε θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ύςνπο €1.200,00 κε
απνηέιεζκα λα πξνθύςεη πηζησηηθό ππόινηπν ύςνπο €200,00.
Τνλ Ινύιην ηνπ 2018, θαη ελώ βξίζθεηαη ζε εμέιημε δηαδηθαζία εμόθιεζεο νθεηιώλ από
ηελ εηήζηα εθθαζάξηζε, δηελεξγείηαη λέα εθθαζάξηζε ιόγσ κεηαβνιήο ησλ εηζνδεκάησλ,
θαη πξνθύπηεη όηη ν αζθαιηζκέλνο όθεηιε λα θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ύςνπο
€1.500,00.
i) Εάλ ην αξρηθό πηζησηηθό ππόινηπν ησλ €200,00 δελ έρεη αθόκε επηζηξαθεί ζηνλ
αζθαιηζκέλν, ηόηε απηό δηαγξάθεηαη, θαη ην λέν ρξεσζηηθό ππόινηπν ύςνπο €300,00
(€1.500,00 θαηαβιεηέεο εηζθνξέο - €1.200,00 θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο) αλαδεηείηαη ζε 3
δόζεηο (όζεο έρνπλ απνκείλεη από ηε δηαδηθαζία εμόθιεζεο νθεηιώλ από εθθαζάξηζε)
ύςνπο €100,00.
ii) Εάλ ην αξρηθό πηζησηηθό ππόινηπν ύςνπο €200,00 έρεη επηζηξαθεί ζηνλ αζθαιηζκέλν,
ηόηε ζεσξείηαη όηη ν αζθαιηζκέλνο έρεη θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ύςνπο
€1.000,00 (€1.200,00 πξαγκαηηθά θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο - €200,00 αξρηθό πηζησηηθό
ππόινηπν πνπ έρεη επηζηξαθεί).
Σπλεπώο, πξνθύπηεη ρξεσζηηθό ππόινηπν ύςνπο €500,00 (€1.500,00 θαηαβιεηέεο
εηζθνξέο - €1.000,00 θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο).
Δεδνκέλνπ όηη ην λέν ρξεσζηηθό ππόινηπν ύςνπο €500,00 είλαη πςειόηεξν ηνπ αξρηθνύ
πηζησηηθνύ ππνινίπνπ ύςνπο €200,00, από ην λέν ρξεσζηηθό ππόινηπν ην πνζό ησλ
€200,00 θαηαβάιιεηαη εθάπαμ θαη ε δηαθνξά ύςνπο €300,00 θαηαβάιιεηαη ζε 3 δόζεηο
4
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(όζεο έρνπλ απνκείλεη από ηε δηαδηθαζία εμόθιεζεο νθεηιώλ από εθθαζάξηζε) ύςνπο
€100,00.
iii) Σε πεξίπησζε πνπ ην αξρηθό πηζησηηθό ππόινηπν ύςνπο €200,00 έρεη ζπκςεθηζηεί κε
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ηόηε ην λέν ρξεσζηηθό ππόινηπν ύςνπο €500,00, ην νπνίν
πξνθύπηεη ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, θαηαβάιιεηαη ζε 3 δόζεηο (όζεο έρνπλ απνκείλεη από
ηε δηαδηθαζία εμόθιεζεο νθεηιώλ από εθθαζάξηζε) ύςνπο €166,67.

ΙΙ. Μηδενικό Τπόλοιπο ζηη νέα εκκαθάριζη
Μεηά ηε δηελέξγεηα ηεο νέας εθθαζαξηζηηθήο δηαδηθαζίαο πξνθύπηεη μηδενικό
σπόλοιπο:
Α. Εάλ ην απνηέιεζκα ηεο αρτικής εθθαζάξηζεο ήηαλ τρεφζηικό, νη δόζεηο
νθεηιήο κεδελίδνληαη θαη ηπρόλ πνζά πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί κέζσ ησλ δόζεσλ
ζπκςεθίδνληαη κε επόκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.
Β. Εάλ ην απνηέιεζκα ηεο αρτικής εθθαζάξηζεο ήηαλ πιζηφηικό θαη δελ έρεη
επηζηξαθεί ζηνλ αζθαιηζκέλν ή δελ έρεη ζπκςεθηζηεί κε επόκελεο αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο, ηόηε δηαγξάθεηαη.
Σε πεξίπησζε πνπ ην αξρηθό πηζησηηθό ππόινηπν έρεη επηζηξαθεί ή ζπκςεθηζηεί,
ην ζρεηηθό πνζό έρεη ιεθζεί ππόςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ λένπ κεδεληθνύ ππνινίπνπ,
θαη ζπλεπώο δελ πθίζηαηαη πηζησηηθό ππόινηπν πνπ πξέπεη λα αλαδεηεζεί.

Παράδειγμα 5
Σύκθσλα κε ηελ αξρηθή εθθαζάξηζε ν αζθαιηζκέλνο όθεηιε λα θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο ύςνπο €1.000,00 θαη είρε θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ύςνπο €1.200,00 κε
απνηέιεζκα λα πξνθύςεη πηζησηηθό ππόινηπν ύςνπο €200,00.
Τνλ Ινύιην ηνπ 2018, θαη ελώ βξίζθεηαη ζε εμέιημε δηαδηθαζία εμόθιεζεο νθεηιώλ από
ηελ εηήζηα εθθαζάξηζε, δηελεξγείηαη λέα εθθαζάξηζε ιόγσ κεηαβνιήο ζηα εηζνδήκαηα θαη
ζην ρξόλν αζθάιηζεο, θαη πξνθύπηεη όηη ν αζθαιηζκέλνο όθεηιε λα θαηαβάιεη
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ύςνπο €1.000,00.
Εάλ ην αξρηθό πηζησηηθό ππόινηπν έρεη επηζηξαθεί ή ζπκςεθηζηεί, ηόηε νη θαηαβιεζείζεο
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο δηακνξθώλνληαη ζε €1.000,00 (€1.200,00 πξαγκαηηθά
θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο - €200,00 αξρηθό πηζησηηθό ππόινηπν πνπ έρεη επηζηξαθεί).
Σπλεπώο, ην λέν ππόινηπν είλαη κεδεληθό.

ΙΙΙ. Πιζηφηικό Τπόλοιπο ζηη νέα εκκαθάριζη
Μεηά ηε δηελέξγεηα ηεο νέας εθθαζαξηζηηθήο δηαδηθαζίαο πξνθύπηεη πιζηφηικό
σπόλοιπο:
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Α. Εάλ ην απνηέιεζκα ηεο αρτικής εθθαζάξηζεο ήηαλ τρεφζηικό, ηπρόλ δόζεηο
νθεηιήο κεδελίδνληαη θαη πνζά πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί κέζσ δόζεσλ, θαζώο θαη ην λέν
πηζησηηθό ππόινηπν, ζπκςεθίδνληαη κε επόκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.

Παράδειγμα 6
Τνλ Ινύιην ηνπ 2018 δηελεξγείηαη λέα εθθαζάξηζε ιόγσ κεηαβνιήο ησλ εηζνδεκάησλ, θαη
πξνθύπηεη πηζησηηθό ππόινηπν ύςνπο €800,00.
Από ηελ αξρηθή εθθαζάξηζε είρε πξνθύςεη ρξεσζηηθό ππόινηπν ύςνπο €500,00, ην νπνίν
έπξεπε λα θαηαβιεζεί ζε 5 ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο ύςνπο €100,00, κε εκεξνκελία
θαηαβνιήο ηεο πξώηεο δόζεο ηελ 31/5/2018.
Ο αζθαιηζκέλνο κέρξη ηε δηελέξγεηα ηεο λέαο εθθαζάξηζεο έρεη εμνθιήζεη κε ηελ
θαηαβνιή δύν κεληαίσλ δόζεσλ ην πνζό ησλ €200,00.
Οη δόζεηο κεδελίδνληαη θαη ην πνζό ησλ €1.000,00 (€800,00 ην λέν πηζησηηθό ππόινηπν +
€200,00 πνπ έρνπλ ήδε εμνθιεζεί κε ηηο 2 κεληαίεο δόζεηο) ζπκςεθίδεηαη κε επόκελεο
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.
Εάλ ε λέα εθθαζάξηζε γίλεη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2018, νπόηε θαη έρεη νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία θαηαβνιήο ηεο νθεηιήο ζε δόζεηο, κέζσ ησλ δόζεσλ έρεη ήδε εμνθιεζεί ην
πνζό ησλ €500,00, νπόηε ην πνζό ησλ €1.300,00 (€800,00 ην λέν πηζησηηθό ππόινηπν +
€500,00 πνπ έρνπλ ήδε εμνθιεζεί κε ηηο 5 κεληαίεο δόζεηο) ζπκςεθίδεηαη κε επόκελεο
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.

Β. Εάλ ην απνηέιεζκα ηεο αρτικής εθθαζάξηζεο ήηαλ μηδενικό, ην λέν πηζησηηθό
ππόινηπν ζπκςεθίδεηαη κε επόκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.
Γ. Εάλ ην απνηέιεζκα ηεο αρτικής εθθαζάξηζεο ήηαλ πιζηφηικό:
i) εάλ ην αξρηθό πηζησηηθό ππόινηπν δελ έρεη επηζηξαθεί ζηνλ αζθαιηζκέλν ή δελ έρεη
ζπκςεθηζηεί κε επόκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ηόηε ην αξρηθό πηζησηηθό ππόινηπν
δηαγξάθεηαη θαη επηζηξέθεηαη ζηνλ αζθαιηζκέλν ή ζπκςεθίδεηαη κε επόκελεο
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ην λέν πηζησηηθό ππόινηπν.
ii) εάλ ην αξρηθό πηζησηηθό ππόινηπν έρεη επηζηξαθεί ή ζπκςεθηζηεί, δεδνκέλνπ όηη έρεη
ιεθζεί ππόςε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ λένπ πηζησηηθνύ ππνινίπνπ, επηζηξέθεηαη ή
ζπκςεθίδεηαη ην λέν πηζησηηθό ππόινηπν αλάινγα κε ηελ αξρηθή επηινγή ηνπ
αζθαιηζκέλνπ.

Παράδειγμα 7
Σύκθσλα κε ηελ αξρηθή εθθαζάξηζε ν αζθαιηζκέλνο όθεηιε λα θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο ύςνπο €1.000,00 θαη είρε θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ύςνπο €1.200,00 κε
απνηέιεζκα λα πξνθύςεη πηζησηηθό ππόινηπν ύςνπο €200,00.
6

ΑΔΑ: 6ΣΒ7465Θ1Ω-7Ψ3

Τνλ Ινύιην ηνπ 2018, θαη ελώ βξίζθεηαη ζε εμέιημε δηαδηθαζία εμόθιεζεο νθεηιώλ από
ηελ εηήζηα εθθαζάξηζε, δηελεξγείηαη λέα εθθαζάξηζε ιόγσ κεηαβνιήο ζηα εηζνδήκαηα,
θαη πξνθύπηεη όηη ν αζθαιηζκέλνο όθεηιε λα θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ύςνπο
€800,00.
i) Εάλ ην αξρηθό πηζησηηθό ππόινηπν δελ έρεη επηζηξαθεί ή ζπκςεθηζηεί, ηόηε πξνθύπηεη
λέν πηζησηηθό ππόινηπν ύςνπο €400,00 (€800,00 θαηαβιεηέεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο €1.200,00 θαηαβιεζείζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο), ην νπνίν επηζηξέθεηαη ή ζπκςεθίδεηαη.
ii) Εάλ ην αξρηθό πηζησηηθό ππόινηπν έρεη επηζηξαθεί ή ζπκςεθηζηεί, ηόηε νη
θαηαβιεζείζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο δηακνξθώλνληαη ζε €1.000,00 (€1.200,00
πξαγκαηηθά θαηαβιεζείζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο - €200,00 αξρηθό πηζησηηθό ππόινηπν
πνπ έρεη επηζηξαθεί), θαη πξνθύπηεη λέν πηζησηηθό ππόινηπν ύςνπο €200,00 (€800,00
θαηαβιεηέεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο - €1.000,00 θαηαβιεζείζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο),
ην νπνίν επηζηξέθεηαη ή ζπκςεθίδεηαη.

Σπλνπηηθά, ε αλσηέξσ δηαδηθαζία πεξηιακβάλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

Αποηέλεζμα
Νέας
Δκκαθάριζης
Φξεσζηηθό
Υπόινηπν
Φξεσζηηθό
Υπόινηπν
Φξεσζηηθό
Υπόινηπν
Φξεσζηηθό
Υπόινηπν

Φξεσζηηθό
Υπόινηπν

Αποηέλεζμα
Αρτικής
Δκκαθάριζης

Δνέργειες

Τν πνζό ηεο δηαθνξάο θαηαλέκεηαη ηζνκεξώο
Φξεσζηηθό Υπόινηπν
ζε ηπρόλ επόκελεο
δόζεηο νθεηιήο,
(κηθξόηεξνπ ύςνπο)
δηαθνξεηηθά αλαδεηείηαη εθάπαμ.
Αλαπξνζαξκόδνληαη όιεο νη δόζεηο νθεηιήο,
Φξεσζηηθό Υπόινηπν θαη ηπρόλ επηπιένλ πνζά πνπ έρνπλ
(κεγαιύηεξνπ ύςνπο) θαηαβιεζεί ζπκςεθίδνληαη κε επόκελεο
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.
Τν πνζό ηεο νθεηιήο θαηαλέκεηαη ηζνκεξώο
Μεδεληθό
ζε ηπρόλ επόκελεο
δόζεηο νθεηιήο,
Υπόινηπν
δηαθνξεηηθά αλαδεηείηαη εθάπαμ.
Πηζησηηθό
Τν αξρηθό πηζησηηθό ππόινηπν δηαγξάθεηαη.
Υπόινηπν
Τν λέν ρξεσζηηθό ππόινηπν θαηαλέκεηαη
(πνπ δελ έρεη
ηζνκεξώο ζε ηπρόλ επόκελεο δόζεηο νθεηιήο,
επηζηξαθεί ή
δηαθνξεηηθά αλαδεηείηαη εθάπαμ.
ζπκςεθηζηεί)
- Εάλ ην λέν ρξεσζηηθό ππόινηπν είλαη
κηθξόηεξε ή ίζν ηνπ επηζηξαθέληνο αξρηθνύ
πηζησηηθνύ ππνινίπνπ, ην λέν ρξεσζηηθό
ππόινηπν αλαδεηείηαη εθάπαμ
Πηζησηηθό
- Εάλ ην λέν ρξεσζηηθό ππόινηπν είλαη
Υπόινηπν
κεγαιύηεξν ηνπ επηζηξαθέληνο αξρηθνύ
(πνπ έρεη επηζηξαθεί) πηζησηηθνύ ππόινηπνπ, ην λέν ρξεσζηηθό
ππόινηπν θαη κέρξη ηνπ πνζνύ ηνπ αξρηθνύ
πηζησηηθνύ ππνινίπνπ αλαδεηείηαη εθάπαμ θαη
ε δηαθνξά θαηαλέκεηαη ηζνκεξώο ζε ηπρόλ
επόκελεο δόζεηο νθεηιήο, δηαθνξεηηθά
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αλαδεηείηαη εθάπαμ.
Φξεσζηηθό
Υπόινηπν
Μεδεληθό
Υπόινηπν
Μεδεληθό
Υπόινηπν
Πηζησηηθό
Υπόινηπν
Πηζησηηθό
Υπόινηπν
Πηζησηηθό
Υπόινηπν

Πηζησηηθό
Υπόινηπν
(πνπ έρεη
ζπκςεθηζηεί)

Τν λέν ρξεσζηηθό ππόινηπν θαηαλέκεηαη
ηζνκεξώο ζε ηπρόλ επόκελεο δόζεηο νθεηιήο,
δηαθνξεηηθά αλαδεηείηαη εθάπαμ.

Τπρόλ δόζεηο νθεηιήο κεδελίδνληαη θαη ηπρόλ
Φξεσζηηθό Υπόινηπν πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ζπκςεθίδνληαη κε
επόκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.
- Εάλ ην αξρηθό πηζησηηθό ππόινηπν δελ έρεη
Πηζησηηθό
επηζηξαθεί ή ζπκςεθηζηεί, δηαγξάθεηαη.
Υπόινηπν
- Εάλ ην αξρηθό πηζησηηθό ππόινηπν έρεη
επηζηξαθεί ή ζπκςεθηζηεί, δελ αλαδεηείηαη.
Τπρόλ δόζεηο νθεηιήο κεδελίδνληαη θαη ηπρόλ
πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί, θαζώο θαη ην λέν
Φξεσζηηθό Υπόινηπν
πηζησηηθό ππόινηπν, ζπκςεθίδνληαη κε
επόκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.
Μεδεληθό
Τν λέν πηζησηηθό ππόινηπν ζπκςεθίδεηαη κε
Υπόινηπν
επόκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.
- Εάλ ην αξρηθό πηζησηηθό ππόινηπν δελ έρεη
επηζηξαθεί ή ζπκςεθηζηεί, επηζηξέθεηαη ή
Πηζησηηθό
ζπκςεθίδεηαη ην λέν πηζησηηθό ππόινηπν.
Υπόινηπν
- Εάλ ην αξρηθό πηζησηηθό ππόινηπν έρεη
επηζηξαθεί ή ζπκςεθηζηεί, ην λέν πηζησηηθό
ππόινηπν επηζηξέθεηαη ή ζπκςεθίδεηαη.

Ο Τθσποσργός Δργαζίας, Κοινφνικής
Αζθάλιζης και Κοινφνικής Αλληλεγγύης

Α. Πεηρόποσλος

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραθείο κ. Τθσποσργού
2. Γραθείο κας Γεν. Γραμμαηέα
3. Γραθείο κας Γεν. Γ/νηριας Κ.Α.
4. Γ/νζη Κύριας Αζθάλιζης
και Διζθορών (Γ15) – Σμήμα Γ΄

Θεφρήθηκε για ηην ακρίβεια
Ο προχζηάμενος ηης γραμμαηείας
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