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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ

…………..………….……….201………
Αριθ.πρωτ.:…………………………….

(ΟΑΕΕ)
Δ/ΝΣΗ:
ΤΜΗΜΑ:
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:
ΠΛΗΡΟΦ:
ΤΗΛΕΦ:

FAX:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν.4152/2013

Επώνυμο:

Όνομα :

Πατρ/μο:

Α.Μ.Κ.Α :

Α.Φ.Μ. :

Δ/νση :
ΕΑΜ :
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παρ.ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/95-2013).

2. Την αριθ.πρ.Β/7/15877/2914/23-5-2013 (ΦΕΚ1265Β/24-5-2013) Υπουργική Απόφαση.
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 258/05.
4. Τις διατάξεις του ΠΔ 154/06.
5. Την αριθ.πρ…………………………. αίτηση του ασφαλισμένου.

6. Το ποσό της οφειλής που ανέρχεται σε………………€ (ολογράφως……………………….…………ευρώ).
7. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις
υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση.
8. Την καταβολή της πρώτης δόσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των επτά ημερών από την
ημερομηνία

υποβολής

της

αίτησης

υπαγωγής

ποσού

…………………………………….………..€

(ολογράφως…………………………………………………………………………………………………..………€).

Αποφασίζουμε
Τη

ρύθμιση

των

οφειλόμενων

ασφαλιστικών

εισφορών

χρονικού

διαστήματος

από

……………………………………έως………………………………………………… συνολικού ποσού ………….
………€ (ολογράφως …….……….……………….…………………ευρώ) σε……………. δόσεις .
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-

Οι δόσεις εξοφλούνται με αυτόματη χρέωση του Τραπεζικού σας Λογαριασμού (πάγια

εντολή) χωρίς να αποστέλλεται από τον Οργανισμό απόδειξη πληρωμής.

-

Η 2η δόση καταβάλλεται την …………………………….. και οι υπόλοιπες δόσεις την

τελευταία ημέρα κάθε επόμενου μήνα σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται.
-

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται καθυστέρηση καταβολής μίας (1) μόνο

δόσης.
-

Η καθυστερημένη δόση εξοφλείται με επιβάρυνση δέκα πέντε τοις εκατό (15%) μαζί με

την επόμενη δόση μέσω της πάγιας εντολής.
Απώλεια δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης.
Απώλεια δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης επέρχεται στις περιπτώσεις :

-

Μη εμπρόθεσμης καταβολής έστω και μιας τρέχουσας ασφαλιστικής εισφοράς των

τρεχουσών.

-

Μη καταβολής καθυστερημένης δόσης με προσαύξηση 15% μαζί με τη δόση που

ακολουθεί.

-

Εκπρόθεσμης καταβολής δόσης της ρύθμισης πέραν της μιας φοράς.

-

Δημιουργίας φορολογικής οφειλής.
Διαπίστωσης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, ότι έχουν υποβληθεί ανακριβή ή

ανεπαρκή στοιχεία προκείμενου να χορηγηθεί η ρύθμιση.
Προσοχή!
Εφόσον επέλθει απώλεια της ρύθμισης:
-

Ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα αυτής.

-

Το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής μετά των προσαυξήσεων καθίσταται άμεσα απαιτητό και
επιδιώκεται άμεσα η είσπραξή της με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. Για την είσπραξη της
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και του αναγκαστικού
νόμου 86/67.

-

Καταπίπτουν οι εγγυήσεις (για οφειλές άνω των 150.000 €).

…….. ΠΡ/Ν…… ΤΜΗΜΑΤΟΣ

…………………………….

