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ΘΕΜΑ : «Καθοριζμός διαδικαζίας ζσμυηθιζμού και επιζηροθής ηφν
ατρεφζηήηφς καηαβληθειζών ειζθορών ζηον ΕΦΚΑ»
ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑΘΑ, ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ
ΑΦΑΛΘΗ ΚΑΘ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΑΛΛΕΛΕΓΓΤΗ
Έρνληαο ππόςε:
1.

2.

3.

Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ.4387/2016 (ΦΔΚ 85 Α΄), όπσο
αληηθαηαζηάζεθε από ηόηε πνπ ίζρπζε κε ην άξζξν 15 ηνπ λ.4488/2017 (ΦΔΚ
137, Α΄).
Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κώδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα
θπβεξλεηηθά όξγαλα, πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ π.δ. 63/2005 (Φ.Δ.Κ.
98, Α΄).
Τηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 134/2017 (ΦΔΚ 168, Α΄) «Οξγαληζκόο Υπνπξγείνπ
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο».
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4.
5.
6.

7.

8.

Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4320/2015 (ΦΔΚ 29, Α΄).
Τν π.δ. 73/2015 (ΦΔΚ 116, Α΄) «Γηνξηζκόο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο,
Υπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ Υπνπξγώλ θαη Υθππνπξγώλ».
Τελ αξηζκ. νηθ.44549/Γ9.12193/9.10.2015 (ΦΔΚ 2169, Β΄) Υπνπξγηθή Απόθαζε
«Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Υθππνπξγό Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, Αλαζηάζην Πεηξόπνπιν», όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί
κε ηηο αξηζκ. νηθ.54051/Γ9.14200/22.11.2016 (ΦΔΚ 3801, Β΄) θαη
νηθ.59285/18416/12.12.2017 (ΦΔΚ 4503, Β΄) Υπνπξγηθέο Απνθάζεηο.
Τν αξηζ. 10706/73521-2-2018 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο
Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 5 πεξίπησζε ε ηνπ
λ.4270/2014 (ΦΔΚ 143, Α), όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 10 παξ. 6 ηνπ
λ.4337/2015 (ΦΔΚ 129, Α)
Τν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο απόθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη επηπιένλ
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζε βάξνο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δληαίνπ Φνξέα
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Δ.Φ.Κ.Α.) δεδνκέλνπ όηη ε ελ ιόγσ απόθαζε αθνξά
ζηε δηαδηθαζία επηζηξνθήο ρξεκαηηθώλ πνζώλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ζηνλ
θνξέα αρξεσζηήησο.

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ
Άξζξν 1
1. Οη αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο ζηνλ ΔΦΚΑ ζπκςεθίδνληαη κε ηηο
πάζεο θύζεσο θαζπζηεξνύκελεο νθεηιέο, ξπζκηζκέλεο ή κε, ησλ δηθαηνύρσλ πξνο
ηνλ ΔΦΚΑ θαη ηνπο ηξίηνπο θνξείο, γηα ηνπο νπνίνπο ν ΔΦΚΑ ζπλεηζπξάηηεη
εηζθνξέο.
Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ νθεηιέο ή εάλ ύζηεξα από ηνλ ζπκςεθηζκό,
ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, πξνθύπηεη ππόινηπν πνζό, απηό επηζηξέθεηαη άηνθα ζηνπο
δηθαηνύρνπο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 2 ηεο παξνύζαο.
Καη’ εμαίξεζε ην πξνο επηζηξνθή ρξεκαηηθό πνζό επηζηξέθεηαη εληόθσο έπεηηα από
ακεηάθιεηε απόθαζε αξκόδηνπ δηθαζηεξίνπ, κε βάζε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 21
ηνπ Κώδηθα Νόκσλ πεξί δηθώλ ηνπ Γεκνζίνπ (θ.δ. ηεο 26.6/10.7.1944, ΦΔΚ 139, Α),
εθηόο θαη εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε δηθαζηηθή απόθαζε
2. Ωο αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο λννύληαη ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ
θαηαβάιινληαη ζηνλ ΔΦΚΑ γηα νπνηαδήπνηε αηηία, θαη γηα ηα νπνία, βάζεη ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο, δελ πξνθύπηεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο.
Καη’ εμαίξεζε δελ ζεσξνύληαη αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο
ρξεκαηηθά πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ζε πεξηπηώζεηο πνπ πξνθύπηεη αθύξσζε
ρξόλνπ αζθάιηζεο ιόγσ δόιηαο ή εηθνληθήο αζθάιηζεο.
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3. Ο ζπκςεθηζκόο ή ε επηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζεηζώλ εηζθνξώλ αθνξά ζε
ρξεκαηηθά πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ππέξ ηνπ θιάδνπ θύξηαο αζθάιηζεο θαη
ινηπώλ παξνρώλ ηνπ ΔΦΚΑ, θαζώο θαη γηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ έρνπλ εηζπξαρζεί
αρξεσζηήησο από ηνλ ΔΦΚΑ ππέξ ηνπ ΔΤΔΑΔΠ, ηνπ ΔΟΠΥΥ, ηνπ ΟΑΔΓ, θαζώο
θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ θνξέα γηα ηνλ νπνίν ν ΔΦΚΑ ζπλεηζπξάηηεη εηζθνξέο.

Άξζξν 2
Γηα ηνλ ζπκςεθηζκό ή ηελ επηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζεηζώλ εηζθνξώλ:
α) ζε πεξίπησζε κηζζσηώλ αζθαιηζκέλσλ, ππνβάιιεηαη ζρεηηθό αίηεκα από ηνλ
δηθαηνύρν, αζθαιηζκέλν ή/θαη εξγνδόηε, ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ
ρξεκαηηθώλ πνζώλ
β) ζε πεξίπησζε ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ ή απηναπαζρνινύκελσλ ή αγξνηώλ, ηα
αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα ρξεκαηηθά πνζά επηζηξέθνληαη ζηνπο αλσηέξσ
δηθαηνύρνπο, θαηόπηλ αίηεζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εηήζηαο δηαδηθαζίαο
εθθαζάξηζεο πνπ πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 2 παξ. 14 θαη 15 ηεο αξηζ.
νηθ.61502/3399/30-12-2016 Υπνπξγηθήο Απόθαζεο (ΦΔΚ 4330, Β΄), όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 25599/1453/2-6-2017 Υπνπξγηθή Απόθαζε (ΦΔΚ 1942,
Β΄), θαη ηεο αξηζ. νηθ.61501/3398/30-12-2016 Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο (ΦΔΚ
4330, Β΄), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 25598/1452/2-6-2017 Κνηλή Υπνπξγηθή
Απόθαζε (ΦΔΚ 1977, Β΄).
Οη αλσηέξσ δηθαηνύρνη κπνξνύλ, κε αίηεζή ηνπο πνπ ππνβάιιεηαη εληόο δηκήλνπ από
ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηεο σο άλσ πξνβιεπόκελεο
δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, λα δεηήζνπλ λα παξακείλεη ην
πξνο επηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλ ρξεκαηηθό πνζό ζηνλ ΔΦΚΑ σο
πηζησηηθό ππόινηπν, ζπκςεθηδόκελν κε επόκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.

Άξζξν 3
1. Σε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνύρνο ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζεηζώλ εηζθνξώλ έρεη
ππαρζεί ζε θαζεζηώο ξύζκηζεο νθεηιώλ, ηεο νπνίαο νη όξνη ηεξνύληαη, ην πξνο
επηζηξνθή ρξεκαηηθό πνζό ζπκςεθίδεηαη κε ηηο ηξέρνπζεο δόζεηο ηεο ξύζκηζεο.
2. Οη αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο ππέξ ηξίησλ θνξέσλ πνπ
ζπλεηζπξάηηνληαη από ηνλ ΔΦΚΑ επηζηξέθνληαη από απηόλ, ζύκθσλα κε ηε
δηαδηθαζία ηεο παξνύζαο θαη βαξύλνπλ ηνλ αληίζηνηρν θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε
ε είζπξαμε.
Άξζξν 4
Τα πξνβιεπόκελα από ηα αλσηέξσ άξζξα έρνπλ εθαξκνγή:
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α) ζε πεξηπηώζεηο πνπ πξνθύπηεη επηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζεηζώλ εηζθνξώλ
ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη ε ζρεηηθή αμίσζε έρεη γελλεζεί ή ζα γελλεζεί κεηά ηελ
1/1/2017
β) ζε εθθξεκείο αηηήζεηο επηζηξνθήο αρξεσζηήησο θαηαβιεζεηζώλ εηζθνξώλ πνπ
έρνπλ ππνβιεζεί ζηνπο εληαρζέληεο ζηνλ ΔΦΚΑ αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο,
εμαηξνπκέλνπ ηνπ Γεκνζίνπ, κέρξη 31/12/2016, βξίζθνληαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην
ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο, θαη ε ζρεηηθή αμίσζε έρεη γελλεζεί κέρξη 31/12/2016.

Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑΘΑ,
ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΑΦΑΛΘΗ ΚΑΘ
ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ

ΑΝΑΣΑΘΟ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟ
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