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Ά Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Αγροτών
ΠΡΟΣ: κ.κ. Ανταποκριτές ΟΓΑ
ΚΟΙΝ: Περιφ. Τμήματα Αγροτών
ΘΕΜΑ: “Χρονική επέκταση δυνατότητας πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών
Β΄ Εξαμήνου 2016 των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ”
Σας γνωρίζουμε ότι, με την αριθμ. 468/19-10-2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΕΦΚΑ, αποφασίστηκε η περαιτέρω χρονική επέκταση της δυνατότητας καταβολής των
ασφαλιστικών εισφορών αυτοτελώς απασχολούμενων και εργοδοτών, του Κλάδου Κύριας
Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ, του Β΄ εξαμήνου 2016 έως 31-01-2018.
Η παράταση αφορά:
α) Στις τρέχουσες και αναδρομικές ασφαλιστικές εισφορές που έχουν αποτυπωθεί στις
ειδοποιήσεις καταβολής εισφορών Β΄ εξαμήνου 2016 αυτοαπασχολούμενων και εργοδοτών.
Επισημαίνουμε ότι, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
β) Στην τρέχουσα εισφορά Β΄ εξαμήνου 2016 και στις δόσεις Γ΄ και Δ΄ τριμήνου 2016, για
όσους ασφαλισμένους έχουν υπαχθεί στη τριμηνιαία ρύθμιση δόσεων του Ν.3943/2011 και
λαμβάνουν ειδοποιητήρια.
γ) Στην τρέχουσα εισφορά Β΄εξαμήνου 2016 ασφαλισμένων και εργοδοτών που έχουν
ενταχθεί, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, στις ρυθμίσεις του Ν.4152/2013 (Πάγια
Ρύθμιση και Ρύθμιση Νέας Αρχής) και του Ν. 4321/2015 (Ρύθμιση 100 Δόσεων). Εφόσον οι
ενταχθέντες στις ανωτέρω ρυθμίσεις, πληρώνουν εμπρόθεσμα τις μηνιαίες δόσεις τους, δεν
θα εκπέσουν της ρύθμισης, εφόσον καταβάλλουν την εισφορά Β΄ εξαμήνου 2016 έως και τις
31-1-2018. Η τρέχουσα εισφορά Β΄ εξαμήνου 2016 θα ζητηθεί εκ νέου για όσους δεν την
έχουν πληρώσει με τη Δόση Μηνός Ιανουαρίου 2018.
Όσοι ασφαλισμένοι εξόφλησαν ή εξέπεσαν της ρύθμισης και δεν έχουν πληρώσει την εισφορά
Β΄ εξαμήνου 2016, θα πρέπει να την εξοφλήσουν έως 31-01-2018 με έντυπο ΚΜΠ 639.
Προσοχή: Η παράταση δεν αφορά στην καταβολή της τρέχουσας εισφοράς σε νέες
ρυθμίσεις οφειλών, καθώς η τρέχουσα εισφορά πρέπει να καταβάλλεται μαζί με την 1η δόση
της ρύθμισης, εντός επτά εργάσιμων ημερών και το αργότερο έως την ημερομηνία που
αναγράφεται στο έντυπο καταβολής δόσης.
Από την Ά Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αγροτών

