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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡ. 2 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆ 

ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ 

 

 

 

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 1 Εγκυκλίου (αρ. πρωτ. ταµ. 3986/27-03-2020) του ΤΑΥΦΕ 

ΝΠΙ∆, θα θέλαµε κατ’ αρχάς να ευχαριστήσουµε όλους τους εργοδότες και τους φορείς για 

τη συντριπτική ανταπόκρισή τους σχετικά µε την καταβολή των εισφορών στο Ταµείο.  

Με την παρούσα εγκύκλιο, θα θέλαµε να σας γνωρίσουµε ότι ο συγκεκριµένος τρόπος 

κατάθεσης εισφορών θα εφαρµόζεται για το χρονικό διάστηµα που θα ισχύουν τα έκτακτα 

µέτρα της Κυβέρνησης ή για όσο χρόνο απαιτηθεί από τις συνθήκες που θα επικρατήσουν 

στο µέλλον. 

∆ιευκρινίζουµε ότι η καταβολή των εισφορών για το ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆ µπορεί να γίνει 

ως εξής:  

1. µε ηλεκτρονική κατάθεση (έµβασµα/µεταφορά του ποσού στην Εθνική 

Τράπεζα) µόνο εφ’ όσον ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες της Εγκυκλίου 1 (αρ. 

πρωτ. ταµ. 3986/27-03-2020), και  

2. µε κατάθεση στα γκισέ της Εθνικής Τράπεζας, όπως γινόταν έως σήµερα. 

3. οι φαρµακευτικές υπηρεσίες του κράτους και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου 

∆ικαίου συνεχίζουν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές µέσω της 

Ενιαίας Αρχής Πληρωµών (ΕΑΠ). 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
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Όσοι εργοδότες επιθυµούν να συναλλάσσονται µε τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή να 

εξυπηρετούνται στα γκισέ των υποκαταστηµάτων της Εθνικής Τράπεζας, µπορούν να το 

πράττουν χωρίς κανένα πρόβληµα, ακολουθώντας την µέχρι τώρα διαδικασία.  

Επειδή παρατηρούνται λάθη στην ηλεκτρονική καταβολή των εισφορών, εφιστούµε 

την προσοχή στους εργοδότες να ανατρέχουν στην αναλυτική Εγκύκλιο 1 (αρ. πρωτ. ταµ. 

3986/27-03-2020) και να εφαρµόζουν πιστά τις οδηγίες.  

Τα έντυπα που θα πρέπει να αποσταλούν συµπληρωµένα στο Ταµείο (Κατάσταση 

Ασφαλίστρων και Έντυπο πληρωµής Εισφορών στην Τράπεζα), µπορείτε εύκολα να τα 

βρείτε στην ιστοσελίδα του Ταµείου: https://www.tayfe.gr/ στην καρτέλα ΧΡΗΣΙΜΑ 

ΕΝΤΥΠΑ → ∆ιεύθυνση Εσόδων.  

 

Παρακαλούµε θερµά να µην καταβάλλετε εισφορές άλλων Ταµείων στο ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆. 

 

Για διευκρινίσεις ή απορίες σχετικά µε την ηλεκτρονική καταβολή των εισφορών 

µπορείτε να απευθύνεστε στα δοθέντα, ανάλογα µε τον Αριθµό Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ), 

τηλέφωνα και e-mail, της Εγκυκλίου 1 (αρ. πρωτ. ταµ. 3986/27-03-2020).  

Μετά από συνεννόηση µε τον Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ) και λόγω 

του µεγάλου φόρτου εργασιών εξυπηρέτησης των ασθενών και του συναλλασσόµενου κοινού 

στα φαρµακεία όλης της χώρας, το ∆Σ του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆ αποφάσισε τη χορήγηση 

παράτασης καταβολής των εισφορών έως 15 ηµέρες για κάθε µήνα που λήγει η υποχρέωση 

καταβολής, για όσο χρόνο διαρκούν τα έκτακτα µέτρα τις Κυβέρνησης, ήτοι: 

� για τις εισφορές Φεβρουαρίου 2020, έως τις 15/04/2020 

� για τις εισφορές Μαρτίου 2020, έως τις 15/05/2020 

� για τις εισφορές Απριλίου 2020, έως τις 15/06/2020 

� για τις εισφορές του ∆ώρου Πάσχα 2020, έως τις 15/07/2020 

� για τις εισφορές Μαΐου 2020, έως τις 15/07/2020 

Η παράταση ισχύει για όλες τις υπόχρεες επιχειρήσεις ή υπηρεσίες (φαρµακευτικές 

εταιρείες, φαρµακαποθήκες, φαρµακεία, φαρµακευτικές υπηρεσίες του Κράτους, κλπ), που 

καταβάλλουν εισφορές στο ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆. 

Σας ενηµερώνουµε ότι το Ταµείο ήδη έχει ξεκινήσει τη διαδικασία δηµιουργίας 

εφαρµογής ταυτότητας πληρωµής για την ηλεκτρονική καταβολή των εισφορών.  Πλην όµως, 

λόγω της πανδηµίας, δεν κατέστη εφικτό να ολοκληρωθούν τα τεστ εφαρµογής.  

Ευελπιστούµε ότι από το φθινόπωρο θα είµαστε έτοιµοι και θα σας ενηµερώσουµε ενδελεχώς 

για αυτό. 
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Σας ευχαριστούµε για τη συνεργασία και την κατανόηση και είµαστε στη διάθεσή σας 

για να επιλύσουµε οποιοδήποτε πρόβληµα προκύπτει στις δύσκολες ώρες που περνάει η χώρα 

µας.   

Επιζητούµε από την πλευρά σας την προσοχή σας και την πιστή εφαρµογή των 

οδηγιών για την αποφυγή λαθών, τα οποία δηµιουργούν νοµικά και τεχνικά προβλήµατα. 

 



4 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 

Α)  Εργοδοτικές οργανώσεις, µε την παράκληση να ενηµερώσουν τα µέλη τους: 

 

1. Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας 

 

2. Πανελλήνια Ένωση Φαρµακοβιοµηχανίας 

 

3. Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος 

 

4. Σύνδεσµο Αντιπροσώπων Φαρµακευτικών Ειδών & Ειδικοτήτων 

 

5. Οµοσπονδία Συνεταιρισµών Φαρµακοποιών Ελλάδος 

 

6. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Βιοµηχανιών & Αντιπροσώπων Καλλυντικών 

 

7. Σύνδεσµος Αντιπροσώπων Εισαγωγέων & Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρµάκων 

 

Β)  Φαρµακευτικές Εταιρείες 

 

Γ)  Φαρµακευτικοί Σύλλογοι, µε την παράκληση να ενηµερώσουν τα µέλη τους 

 

∆)  Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδας, µε την παράκληση να ενηµερώσει τα µέλη του 

 

Ε)  Πανελλήνια Οµοσπονδία Λογιστών, µε την παράκληση να ενηµερώσει τα µέλη της 

 

Στ)  Πανελλήνια Ένωση Φαρµακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων, µε την παράκληση 

να ενηµερώσουν τα µέλη τους 

 

Ζ)  Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων 

 

Η)  Ινστιτούτο Φαρµακευτικής ΄Ερευνας & Τεχνολογίας 

  

Θ)  Φαρµακευτικές υπηρεσίες του Κράτους 


