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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 2019

Με μεγάλη καθυστέρηση και φέτος διενεργήθηκε η εκκαθάριση των ασφαλιστικών
εισφορών μη μισθωτών 2019 στις 2.11.2020. Πέρσι η εκκαθάριση διενεργήθηκε από
τον ΕΦΚΑ στις 9.7.2019 και πρόπερσι 2.5.2018. Η εκκαθάριση φέτος γίνεται για
τελευταία φορά με το παλαιό σύστημα, καθώς πλέον από 1.1.2020 η καταβολή των
εισφορών μας γίνεται βάσει των ασφαλιστικών κατηγοριών που έχουμε επιλέξει.
Θα επιχειρήσουμε με απλό τρόπο να απαντήσουμε σε ερωτήματα, ώστε να γίνει
κατανοητός ο τρόπος και η διαδικασία εκκαθάρισης:

1. Τι είναι εκκαθάριση εισφορών και ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο:
Η εκκαθάριση γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4387/2016 και
στις 61502/3399/31-12-2016, 61502/3398/30-12-2016 (ΦΕΚ τ.Β΄4330)
Αποφάσεις ΥΠΕΚΑΑ. Περί της εκκαθαρίσεως προβλέπουν οι ακόλουθες εγκύκλιοι:
21/2018 ΕΦΚΑ , 45/2018 ΕΦΚΑ και 50/2018 ΕΦΚΑ.
Η εκκαθάριση γίνεται διότι τα ειδοποιητήρια του 2019 έχουν υπολογιστεί με βάση το
εισόδημα (Κ.Φ.Α. + ασφ.εισφορές) του 2017, ενώ θα έπρεπε να είχαν υπολογιστεί κατά
Νόμο, με βάση το εισόδημα του 2018. Κατά συνέπεια με την εκκαθάριση υπολογίζονται
εκ νέου οι ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ με βάση το σωστό εισόδημα (του 2018), ως
καταβλητέες εισφορές και αφού αφαιρεθούν οι καταβολές (μέσω ΔΙΑΣ ή/και
συμψηφισμού πιστώσεων προηγουμένων ετών) προκύπτει το προϊόν εκκαθάρισης, είτε
χρεωστικό είτε πιστωτικό. Χρεωστικοί είναι συνήθως οι ασφαλισμένοι που είδαν αύξηση
στα εισοδήματά τους από το 2017 προς το 2018, ενώ αντίθετα πιστωτικοί είναι συνήθως
οι ασφαλισμένοι που είδαν μείωση στα εισοδήματά τους.
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2. Που βρίσκω την εκκαθάριση; Πως κάνω περιήγηση;
Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ και στην γνωστή σε όλους πλατφόρμα σύμφωνα με τις
ακόλουθες εικόνες:

Επόμενη εικόνα:
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Επιλέγουμε εκτύπωση στο 2019, ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα:
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Είναι το ειδοποιητήριο εκκαθάρισης, στο κάτω μέρος έχει κωδικό πληρωμής (στο παρόν
έχει περικοπεί για λόγους δεδομένων), ο οποίος είναι ο παλαιός κωδικός (όχι ο νέος
του 2020) που λήγει σε 01, με τον οποίο κάνουμε τις τραπεζικές πληρωμές.
Η βάση υπολογισμού (Κ.Φ.Α.). Τι είναι αυτό; Είναι (κατά το άρθρο 39 του ν.4387/16)
το άθροισμα του καθαρού φοροληγητέου αποτελέσματος έτους 2018 + τις καταβλητέες
ασφαλιστικές εισφορές 2018.
Προς περαιτέρω εξακρίβωση, το μεν ΚΦΑ το εξευρίσκω στη φορολογική δήλωση του
2018, ενώ τις καταβλητέες εισφορές 2018, στην εκκαθάριση ΕΦΚΑ 2018.

Β. Επιλέγω στη συνέχεια εμφάνιση εκκαθάρισης 2019 για να ελέγξω
λεπτομέρειες:

Στην εκκαθάριση 2019 έχουμε και πάλι επιλογές, όπου μπορούμε να εμφανίσουμε
ανάλυση του φορολογητέου εισοδήματος, των μειώσεων, των καταβλητέων εισφορών, και
των καταβολών, πατώντας τις σχετικές επιλογές (με κόκκινο):
Στην προηγούμενη εικόνα βλέπουμε ανάλυση της βάσης υπολογισμού. (περί
αυτής εξηγήσαμε ανωτέρω).
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Εδώ βλέπουμε αν έχουμε εκπτώσεις και ποιες είναι

Εδώ βλέπουμε πως διαμορφώνονται οι μηνιαίες εισφορές του 2019 (και άρα τις
διαφορές από τα ήδη εκδοθέντα ειδοποιητήρια)
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Εδώ βλέπουμε τις καταβολές που έχουμε κάνει (με γραμμάτια, ΔΙΑΣ, ή
συμψηφισμούς).

Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης στην προκείμενη περίπτωση είναι χρεωστικό
(καταβλητέες 2.320,62- καταβληθείσες 2.204,93 = 115,69 ευρώ:

3. Πως ελέγχω αν είναι ορθές οι καταβολές μου:
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Ψάχνω το αρχείο καταβολών μου μέσω ΔΙΑΣ (καταθετήρια) και ελέγχω αν το σύνολό
τους αντιστοιχεί με αυτό που εμφαίνεται στην πλατφόρμα.
Παράλληλα ελέγχω αν έχω τυχόν άλλες πιστώσεις (πχ. περσινό συμψηφισμό από
εκκαθάριση 2018).
Παρατήρηση: Ποσά που έχουν καταβληθεί μέσω ΔΙΑΣ (ακόμη και το 2020) μέχρι την
ημερομηνία της εκκαθάρισης, με τον παλαιό κωδικό 01 κατά πάσα πιθανότητα έχουν
χρησιμοποιηθεί στην εκκαθάριση, όπως το ίδιο συμβαίνει και με τυχόν πιστωτικά
υπόλοιπα, προηγουμένων ετών που δεν επιστράφηκαν.

4. Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, πως πληρώνω;
Το χρεωστικό αποτέλεσμα της εκκαθάρισης πληρώνεται σε 5 δόσεις αρχής γενομένης
από της πρώτης μέχρι 30.11.2020 και των επομένων στις τελευταίες εργάσιμες εκάστου
εκ των επομένων μηνών. Χρησιμοποιώ τον παλαιό κωδικό RF …………01 που
εμφαίνεται στην εκτύπωση της εκκαθάρισης και είναι ίδιος με αυτόν του ειδοποιητηρίου
του 2019.

5. Προκειμένου να μην υπάρχει σύγχυση με το νέο σύστημα τα ειδοποιητήρια
ΕΦΚΑ 2020 και μετά έχουν κωδικό πληρωμής που λήγει σε -03.
6. Η εκκαθάριση είναι πιστωτική, ενώ παράλληλα μου παρέχεται η δυνατότητα
επιλογής συμψηφισμού (με μέλλουσες εισφορές), τι κάνω;

Κατ’αρχήν έχουμε μεριμνήσει να αναφέρουμε τραπεζικό λογαριασμό στα ατομικά μας
στοιχεία, ως κατωτέρω εικόνα, επιλέγοντας επεξεργασία στοιχεία και εισάγοντας αριθμό
IBAN:
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Αν το ποσόν είναι κάτω από 50 ευρώ συμψηφίζεται αυτόματα και δεν υπάρχει
δυνατότητα επιστροφής, ενώ το κουμπί συμψηφισμού είναι απενεργοποιημένο.
Αν το ποσόν είναι άνω των 50 ευρώ, εφόσον δεν επιλέξουμε συμψηφισμό και χωρίς να
κάνουμε κάτι άλλο, το ποσόν θα κατατεθεί εντός του Δεκεμβρίου 2020 στον λογαριασμό
μας.
Σε κάθε περίπτωση θα ξεκινήσει να εξοφλεί ειδοποιητήρια μετά την 30.11.2020, εφόσον
επιλέξουμε συμψηφισμό.

7. Γιατί δεν συμπίπτει το ποσόν της βεβαίωσης ΕΦΚΑ με αυτό που δείχνει η
εκκαθάριση;
Η βεβαίωση δείχνει το ποσόν που καταβλήθηκε εντός έτους (μπορεί να αφορά και
Δεκέμβριο προηγούμενου έτους), ενώ η εκκαθάριση δείχνει το ποσόν που καταβλήθηκε
και αφορά τις ετήσιες εισφορές.

8. Έχω πιστωτικό χρειάζεται να κάνω κάτι;
Δεν πατάμε τίποτε, βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε βάλει το IBAN όπως ανωτέρω εικόνα (αν
το κάναμε πέρσι, είναι εκεί) και αναμένουμε εντός του Δεκεμβρίου 2020 θα γίνει
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εκταμίευση των χρημάτων στον λογαριασμό μας. Προϋπόθεση επιστροφής του
πιστωτικού είναι να μην υπάρχει οφειλή από εισφορές 2020 καθώς και μη
ρυθμισμένη οφειλή στο ΚΕΑΟ. Αν υπάρχει τέτοια οφειλή, παρακρατείται το πιστωτικό
μέχρι την εξόφληση του χρέους και επιστρέφεται τυχόν υπόλοιπο.

9. Mπορώ την εκκαθάριση 2019

να την εντάξω στη ρύθμιση οφειλών 120

δόσεων του ν4611/2019;
Δυστυχώς όχι, καθόσον στη ρύθμιση μπορεί να ενταχθεί μόνο η εκκαθάριση
2017 και 2018. Αν δεν πληρώσω την εκκαθάριση αυτή βεβαιώνεται στο ΚΕΑΟ
και υπάρχει κίνδυνος απώλειας ήδη τηρουμένων ρυθμίσεων. Αν δεν έχω
ρυθμίσεις εκκρεμείς, μπορώ να τη ρυθμίσω σε 12 δόσεις στο ΚΕΑΟ.
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Σε ποιες περιπτώσεις έχουμε Νέα Εκκαθάριση ετών 2017 και 2018.

Καλό είναι να ελέγχουμε τις ημερομηνίες των παλαιοτέρων εκκαθαρίσεων καθόσον σε
πολλές περιπτώσεις έχουμε νέα εκκαθάριση. Τέτοιες περιπτώσεις έχουμε ιδίως, όταν
υπάρχει αλλαγή στη φορολογική μας εικόνα (πχ. Τροποποιητική φορολογική δήλωση),
αλλαγή στις εισφορές μισθωτής (αναδρομική υποβολή ΑΠΔ).

Αθήνα 5 Νοεμβρίου 2020
Ανδρέας Κουτσόλαμπρος
Σύμβουλος ΔΣΑ
Πρόεδρος Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων
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