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                                «Τ Α Μ Ε Ι Ο     Αθήνα, 04/11/2016 

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

    ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     Αριθ.πρωτ. 10422 

                       Τ.Α.Υ.Φ.Ε. -  Ν.Π.Ι.Δ.        

                        Καθολικός διάδοχος  

       του τ. Τομέα  Π.Υ.Φ.Ε του Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑ.Π.Ι.Τ.    
 

ΕΔΡΑ:  Μάρνη 22, 10433 Αθήνα 

Τηλ.: 210 -5226240 

Fax: 210 - 5243041 

Email: esoda@tayfe.gr, pronoia@tayfe.gr  

 

 

 

    

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Για την υπαγωγή και εφαρμογή της Πάγιας Ρύθμισης στο ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ (Υποπαρ. ΙΑ.1 

του Ν. 4152/2013 - ΦΕΚ 107 Α)  

 

 

Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ δύνανται μετά από αίτηση των 

υπόχρεων εργοδοτών και εφόσον συντρέχει πραγματική αδυναμία για την καταβολή τους, να 

ρυθμίζονται και να καταβάλλονται σε 12 (δώδεκα) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 

 

1. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση:  

α) Καθυστερούμενες οφειλές, μετά των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και 

λοιπών επιβαρύνσεων έως την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής οφειλών, οι οποίες δεν 

έχουν εξοφληθεί με ρύθμιση ή με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική 

ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών. 

β) Οι καθυστερούμενες έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής οφειλές, οι 

οποίες τελούν σε αναστολή είσπραξης. 

 

Εξαιρούνται και δεν δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση υπόχρεοι που έχουν 

καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.   

Ο υπόχρεος εργοδότης δηλώνει με υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν έχει καταδικαστεί για 

φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί εναντίον του 

ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.  
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2. Αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση.   

Η αίτηση θα κατατίθεται στο Ταμείο μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά που 

περιγράφονται στη αίτηση Πάγιας Ρύθμισης και θα πρωτοκολλείται.  Εφόσον τα 

προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη, η ημερομηνία πρωτοκόλλου είναι και η 

ημερομηνία υπαγωγής στην ρύθμιση και ως ημερομηνία κεφαλαιοποίησης της κύριας 

οφειλής και των προσαυξήσεων θεωρείται η τελευταία ημέρα του προηγούμενου της 

ημερομηνίας υπαγωγής στην ρύθμιση  μήνα.  

Σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η αίτηση θα 

απορρίπτεται.  

 

3. Προϋποθέσεις υπαγωγής  

α) Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να αποδεικνύεται η αδυναμία εξόφλησης της 

οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού, σύμφωνα 

με τα υποβαλλόμενα στοιχεία.  

β) Οι υπόχρεοι πρέπει να έχουν υποβάλει τις εκ του νόμου δηλώσεις ασφάλισης μισθωτών 

της τελευταίας πενταετίας. 

 

Η αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση απορρίπτεται εάν τα παρασχεθέντα στοιχεία είναι 

ανακριβή ή ανεπαρκή. 

 

4. Αριθμητικός υπολογισμός της ρύθμισης και αποπληρωμή της.  

Οι υπαγόμενες στη ρύθμιση οφειλές ρυθμίζονται σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με 

κεφαλαιοποίηση σύμφωνα με τα ανωτέρω.  Σε ό,τι αφορά τις Πράξεις Επιβολής Πρόσθετων 

Τελών (ΠΕΠΤ) και τις Πράξεις Επιβολής Πρόσθετων Τελών και Τόκων (ΠΕΤΥ), 

ακολουθείται η συνήθης διαδικασία, λαμβάνοντάς ως ημερομηνία κεφαλαιοποίησής τους 

την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στην ρύθμιση.  

Το ποσό της κύριας οφειλής (ασφαλιστικές εισφορές) που υπάγεται στην ρύθμιση 

επιβαρύνεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο 

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής  Κεντρικής Τράπεζας, πλέον 5 % (πέντε 

εκατοστιαίων μονάδων), ετησίως υπολογιζόμενο.  

Η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται εντός επτά εργάσιμων ημερών από την 

κοινοποίηση της Απόφασης Ρύθμισης (Απόφασης Πάγιας Ρύθμισης ). Η δεύτερη δόση πρέπει 

να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα τού μήνα που έπεται του μήνα πληρωμής 
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της πρώτης δόσης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα 

κάθε μήνα.  

 

5. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της 

οφειλής και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την 

ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο υπόχρεος:  

α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,  

β) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές καθ’ όλο το διάστημα 

της ρύθμισης,  

γ) έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση  

 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι δεν πληρούνται οι 

όροι των διατάξεων της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ' του άρθρου πρώτου του 

Ν.4152/2013 και της παρούσας απόφασης, ο υπόχρεος χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης 

και καθίσταται απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής. 

 

Κατά την διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση της πληρωμής μιας δόσης, η 

οποία καταβάλλεται τον επόμενο μήνα με επιβάρυνση 15%. 

 

6. Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης.  

α) Αρμόδιος για την έκδοση Απόφασης Ρύθμισης είναι ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εσόδων 

και Μητρώου ή οποιοδήποτε όργανο καθορίσει το ΔΣ του Ταμείου. 

β) Μετά από αίτηση του υπόχρεου, το Ταμείο χορηγεί μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής, στο 

οποίο αναφέρεται το υπολειπόμενο ποσό της ρύθμισης, το οποίο (πιστοποιητικό) επέχει θέση 

ασφαλιστικής ενημερότητας. 

7. Προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. 

Με την υποβολή αίτησης υπαγωγής στην ρύθμιση, ο υπόχρεος ή ο εξουσιοδοτημένος 

εκπρόσωπός του, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στις παραγράφους (2) και (3) της 

παρούσας, οφείλει να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

1. Υπεύθυνη Δήλωση του αρ. 8 του Ν.1599/1986 με επικύρωση γνησίου υπογραφής 

ΚΕΠ ή άλλης Δημόσιας Αρχής, στην οποία θα αναφέρεται ρητώς ότι ο υπόχρεος δεν 

έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και 

δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή. 
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2. Υπεύθυνη Δήλωση του αρ. 8 του Ν.1599/1986 με επικύρωση γνησίου υπογραφής 

ΚΕΠ ή άλλης Δημόσιας Αρχής, στην οποία θα αναφέρεται ρητώς ότι ο υπόχρεος 

αδυνατεί τη δεδομένη χρονική στιγμή να καταβάλει εφάπαξ την οφειλή του και 

ότι θεωρεί  την  Πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων βιώσιμη με βάση την οικονομική 

κατάσταση της επιχείρησης του.  

i. Για ποσά οφειλών άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), θα καταγράφει 

επίσης στην δήλωση λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων του (κινητές αξίες και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε 

μορφής), τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης ή το ετήσιο εισόδημα, τους 

αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), οχήματα των οποίων έχει 

την κυριότητα, απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που 

περιλαμβάνουν οφειλές του σε Ασφαλιστικά Ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του 

δημοσίου και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το 

τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημα/κύκλο εργασιών. 

3. Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) του ΙΚΑ των προς ρύθμιση μισθολογικών 

περιόδων. Για τις μισθολογικές περιόδους που δεν είχε εφαρμογή η ΑΠΔ του ΙΚΑ, θα 

υποβάλλονται οι αντίστοιχες μισθολογικές καταστάσεις του ΙΚΑ. 

4. Αποδεικτικά πληρωμών τραπέζης, που αφορούν εισφορές στο Ταμείο. 

5. Έναρξη εργασιών της επιχείρησης, καθώς και τυχόν μεταβολές. 

6. Αναγγελίες Προσλήψεων. 

7. Καταγγελίες συμβάσεων εργασίας. 

8. Αποχωρήσεις υπαλλήλων ή μεταβολές στις εργασιακές σχέσεις. 

9. Ετήσιους Πίνακες Προσωπικού για τις ανωτέρω χρονικές περιόδους. 

10. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Ταμείου.  

Για το ΔΣ 

     Η Πρόεδρος       Ο Γενικός Γραμματέας 

 

Κωνσταντίνα Ρετσινά          Νικόλαος Μάινας 

 

 

Συνημμένα: 

1. Αίτηση υπαγωγής στην Πάγια Ρύθμιση 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί οικονομικής κατάστασης επιχείρησης 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί φοροδιαφυγής 
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