ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

www.efka.gov.gr
Τηλ. Κέντρο: 1555

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΑΦΜ : 997072577
Β Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών -Κεντρικού Τομέα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : 26/01/2017

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46-48 ΑΘΗΝΑ 10436

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΑΧ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΗ

b.mmisth.attik.athina@efka.gov.gr

ΑΜΚΑ :
ΑΦΜ :

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
1/2017
2/2017

ΠΛΗΡΩΤΕΟ
00,00 €
00,00 €

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
28/02/2017
31/03/2017

ΙΔΙΟΤΗΤΑ :

ΚΑΘΑΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΦΑ) ΕΤΟΥΣ 2015/ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΒΑΣΗ
Επιχειρηματική Δραστηριότητα
Αγροτική Δραστ.
Μισθωτές Υπηρεσίες
00,00 €
00,00 €
00,00€

ΕΤΗΣΙΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ

00,00 €

00,00 €

00,00€

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΣΟ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΟΣΟ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΟΣΟ (€)

20,00%

00,00 €

14%

00,00 €

6,95%

00,00 €

6,95%

00,00 €

0,25%

00,00 €

ΟΑΕΔ

00,00 €

ΛΑΕ
ΣΤΕΓΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

00,00€

00,00 €

00,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ :

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

00,00 €

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΜΗΝΟΣ

ΠΟΣΟ

ΛΑΦΚΑ (αρθρ.16 Ν. 3863/10)
ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (αρθρ.98 Ν.4387/16)
ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (αρθρ 141 Ν.3655/08)
ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦ.ΣΥΝΤΑΞΗΣ (παρ.13 αρθρ. 39 Ν. 4387/16)
ΓΡΑΜ. ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚ. ΣΥΛ. (παρ.11 αρθρ.39 Ν.4387/16)

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Η ειδοποίηση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών είναι διαθέσιμη στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ / ΕΛΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ/ΠΑΓΙΑΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

RF36 9020 0800 0607 6302 47701
Η παρούσα οφειλή θα εξοφληθεί με άμεση χρέωση του λογαριασμού σας (πάγια εντολή)
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ










Το παρόν ειδοποιητήριο είναι ατομικό και περιλαμβάνει ασφαλιστικές εισφορές μόνο για το χρονικό διάστημα που
αναφέρεται σε αυτό.
Σύμφωνα με την αρ. Φ80000/οικ.60298/1472/23-12-2016 Υ.Α. ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α. από 1/1/2017
η καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται μηνιαία με καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής την
τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, οι εισφορές επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις (Ν.4158/13).
Το ειδοποιητήριο περιλαμβάνει στοιχεία εισοδήματος του έτους ελέγχου, ανάλυση της μηνιαίας εισφοράς,
εκκρεμείς απαιτήσεις ή καταβολές, πίνακα πρόσθετων προσαυξήσεων ή μειώσεων και στοιχεία που απαιτούνται για
την πληρωμή των εισφορών.
Στο πεδίο «ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ» αναφέρεται το ποσό που αναλογεί σε επιβάρυνση λόγω εκπρόθεσμης εξόφλησης
εισφοράς.
Στο πεδίο «ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ» αναφέρονται οι καθυστερούμενες εισφορές, μετά την 1/1/17, χωρίς τις
αναλογούσες επιβαρύνσεις, οι οποίες θα εμφανίζονται στο πεδίο «ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ», μετά την εξόφλησή τους.
Στο πεδίο «ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ» εμφανίζεται το συνολικό ποσό καταβολών που εκκρεμεί προς συμψηφισμό με
επόμενη καταβολή.
Στον πίνακα «ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΜΕΙΩΣΕΙΣ» αναφέρονται ποσά που προσαυξάνουν ή μειώνουν την μηνιαία εισφορά
βάσει ειδικών διατάξεων.
Οφειλές έως 31/12/2016 δεν περιλαμβάνονται στο παρόν ειδοποιητήριο.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στον αρμόδιο Ανταποκριτή, στο αρμόδιο
Περιφερειακό Τμήμα ΕΦΚΑ, να καλέσετε το Τηλεφωνικό Κέντρο (1555) ή να επισκεφθείτε τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες του Οργανισμού στον ιστότοπο www.efka.gov.gr.
Ενδεχόμενη μεταβολή των ατομικών στοιχείων ή του ύψους εισφορών που περιλαμβάνονται στο ειδοποιητήριο,
αναρτάται άμεσα στον Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ.
Ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ είναι υποχρεωτικά στοιχεία για κάθε συναλλαγή σας με τον Οργανισμό.
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
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Η πληρωμή των εισφορών πραγματοποιείται σε Τράπεζες και ΕΛΤΑ με την χρήση του κωδικού εντολής πληρωμής,
ο οποίος είναι ατομικός και χρησιμοποιείται για όσο χρονικό διάστημα ο ασφαλισμένος είναι υπόχρεος καταβολής
εισφορών.
Ο ίδιος κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάθεση πάγιας εντολής χρέωσης λογαριασμού σε Τράπεζα της
επιλογής σας.
Η πάγια εντολή δεν εκτελείται όταν το ανώτατο όριο ποσού που έχετε ορίσει είναι μικρότερο από το πληρωτέο
ποσό ή όταν δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στον λογαριασμό σας κατά την ημερομηνία εξόφλησης.
Προσοχή!
Ενημερωθείτε για τον ακριβή χρόνο ροής παγίων εντολών, κατά την ημερομηνία εξόφλησης, ώστε να
εξασφαλίζετε την έγκαιρη πίστωση του λογαριασμού σας.
Μπορείτε να πληροφορηθείτε τα διαθέσιμα προϊόντα καταβολής εισφορών καθώς και ενδεχόμενες χρεώσεις για
την χρήση τους από τις Τράπεζες και τα ΕΛΤΑ.

