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ΧΡ"ΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• τοηορόΥειΟΟΠΟlητήριο ειναι ατομικό J<OI περιλαμβάνει ασΦολιστικές εισφορές μόνο γJα Τό χρονικό διάστημα που
CΙναφφετάι σε qιιro.

• t(ιμφωya με την όΡ•. Φ80.000ΙΟΙκ.60298/1472Ι ...••.•.....•.............;;.ν.ι\.ΥΠ.Ε.ΚΑ.Α. από 1/1/2Ρ17 η καταβολή
αάφαλισπκών tιc;φo.ρ(i)ν I1pαγμαtoΓ\OΙέlΤOΙμηVΊαla με KOΤαληκtική ημέρομηvlαεμπρ6θέσμης πληρωμής την
~αία εργόqιμημέρα του EnQP~OI.ί μηνα.
Σέπφίητωση μΓjεμήρδ~ηςK(ΠόβOλής, οι εισφορές επΙβαρύνονται με ης νόμιμες πρoσαυξiiσεις (ΝΑ158/13).

• Το ειδΟΓΙοlητήριο περιλομβόνεί σΤΟιχε!οεισοδήματος του ξτους rJιi.vχoυ, ανάλυση της μηνιαίας ειαφορός,
ει<ιφξμεlς οnόnήσειςη .Κdtdβόλές, πlνακά ηpόσθεtων πρoσoυξiiσεων ή μειώσεων και ατolXεlα που απαιτούνται για
την ΓΙληρωμΓιτων εισΦόρtί>Vo
Στο πεδίο «εmθΑΡΥΝΣΕΙΣ» tίVCiφφεται nQO'Q που αναλογεί σε επιβάρυνση λόγω εκπρόθεσμης εξόφλησης
εισφορός.
ΣτδΓ1εδlο «ΛHsnpOEIEΣMEΣ EIΣΦQPEΣ» αναφέΡοvrοl οι καθυστερούμενες εισφορές, μετά την 1/1/17, χωρίς ης
αναλογούσες επιβQρυνσεις,οι οποΙες θα εμφdvlζονται στο πεδΙο «ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ»,μετά την εξόφλησή τους.
Στο ήεδίο «ηIΣmΌKO ΥΠΟΛΟΙΠΟ»εμφαvlζεται ΤOσιJvόλιKόποσό καταβολών που εκκρεμεί προς συμψηφισμό με
εηόμενη KotΙ;:Ιβoλιi~
Στον πίναιφ«ΠΡοΣΑΥΞΗΣΕ1Σ-ΜΕΙΩΣΕΙΣ» αναφέρονται ποσά που προσαυξάνουν ή μειώνουν την μηνιαία εισφορά
βάσει ειδικών δΙdτόξέισν.

• οφειλέςt<i>ς31/12/2Ό16 ~tνπεριλαμβάνονται στοπαρόνειδσποιητήριο.. .
• Γιqοποl(iΜnοτεδιε;μιφlνiσtj ή'πληροφορΙαμηορείτε να απευθυVΘεlτε ατο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα ΕΦΚΑ, να

!<αλέ<Jttε ΤΟ Τηλ~vιl<6ι<tvrρο (lS55) ή νσεπισκεφθεlτε ης Hλειcrρoνικές Υπηρεσίες του Οργανισμού στον
lσt6Ί'οnΟWWW'efkιΊi9Qν,tιt.

• Eyδtχόμoo UεrgB9λιi'tιQygroYIκώv ατoΙXεlων ό του ύψους ειρΦΟΡών που πεΡιΔaμBάνoνταl στο ειδοποιπΙήΡιο,
αΥςιιπδται άυεσρ o:rQYAIoUΙΙC9 λογΟρΙ(!<Jj,ΙQ Aqφqλ1συέyOίιί <mc ηλειqρovικtc unnρεgl~ ΕΦι<Α.

• Ο AMJ<A.και () ΑΦΜΕινοl υΜΟΧΡΕ(ι)ηκόστοιχεία γJα κόθε συναλλαγή σας με τον Οργανισμό.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΑΜΗΣ

• Η πληρωμΙΙι των .εισφορών npoyiJoτonoIεiτaI σε Τράπεζες και ΕΛΤΑ με την χρήση του κωδικού εντολής
ΙJληρωμής,ο οποΙ<>ςεΙνοι ατομικός και Xρησιμoπoιεlται γJα όσο χρονικό διάσrημα ο ασφαλισμένος εlναι υπόχρεος
ι<crταβpληι; εισφορΦν. .

• σ lδιος'κωδικος μηoρεl να xρηαιμorιoιηθεί γJα ανάθεση nαγJάς εντολής χρέωΟης λογαριασμού σε Τρόπεζα της
επιλογηςσας. ....

• Η Μαγία εντολή δενεκrελt!ται σταν το ανώτατο όριο ποσού που έχετε ορΙσει εΙναι μικρότερο οπό το πληρωτέο
ΠΟσ,όή όταν δεν urιαρχεiεπαρκές υπόλοιπο στον λΟΥαριασμόQ.οςκατά την ημερoμηνlα εξόφλησης.
ηρoquή!

• Ενημερωθείτε γJα τον ακριβή χρόνο ροής n<:lyIeovεvτoλων, κατά την ημερομηνία εξόφλησης, ώστε να
εξασφολίζετΕτην έγκαιρη ηίρ'1'(l,)ση του λογqριασμοίι σος.

• Μπορείτε να nληροφορηθεl'rεtι:ιδιαθέσιμ(i nPQϊOVTQ καταβολής εισφορών καθώς και ενδεχόμενες χρεώσεις Υια
την χΡηση τους από τις Τβόπεζες kQI τ(],ΕΛΤΑ.
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