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1.
Οι ασφαλιστικοί Οργανισµοί για την είσπραξη των ληξιπρόθεσµων
ασφαλιστικών εισφορών κατά την έννοια του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του
άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (Α΄176) παρακρατούν, κατά παρέκκλιση των
διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν.3614/2007 (Α` 267) όπως ισχύει,
τα οφειλόµενα ποσά από τις πάσης φύσεως καταβολές, πληρωµές, επιδοτήσεις,
αποζηµιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις που καταβάλλονται από το
∆ηµόσιο, τους φορείς του ∆ηµοσίου, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ. και Α.Ε. του ∆ηµόσιου τοµέα,
κατ’ ανώτατο όριο µέχρι του ύψους οφειλών που αντιστοιχούν στις ετήσιες
ασφαλιστικές
εισφορές
του
οικείου
φορέα.
Οι ασφαλιστικοί οργανισµοί εντός του πρώτου δεκαηµέρου εκάστου µηνός
αποστέλλουν στην Η∆ΙΚΑ ηλεκτρονικά αρχεία οφειλετών (φυσικών προσώπων)
ληξιπρόθεσµων
ασφαλιστικών
εισφορών.
Το ∆ηµόσιο, οι φορείς του ∆ηµοσίου, νπδδ, νπιδ, και Α.Ε του ∆ηµόσιου τοµέα που
καταβάλλουν πάσης φύσεως, πληρωµές, επιδοτήσεις αποζηµιώσεις, επιχορηγήσεις
και δανειοδοτήσεις, αποστέλλουν δέκα ηµέρες (10) πριν την ηµεροµηνία πληρωµής
τα ηλεκτρονικά αρχεία των δικαιούχων των ανωτέρω καταβολών στην Η∆ΙΚΑ.ΑΕ.
Η Η∆ΙΚΑ για λογαριασµό των ασφαλιστικών οργανισµών και των φορέων που
καταβάλλουν επιδοτήσεις και αποζηµιώσεις, διασταυρώνει εντός δεκαηµέρου τα
ανωτέρω αρχεία και αποστέλλει στα χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα (απευθείας ή µέσω
του Συστήµατος Πληρωµών ∆ΙΑΣ) τα ποσά προς πίστωση των δικαιούχων, αφού έχει
γίνει η παρακράτηση των οφειλών στους ασφαλιστικούς οργανισµούς. Επίσης,
αποστέλλει στο Σύστηµα Πληρωµών ∆ΙΑΣ τα ποσά των οφειλών προς τους
ασφαλιστικούς οργανισµούς τα οποία παρακρατήθηκαν τα οποία στη συνέχεια
µεταφέρονται σε πίστωση των λογαριασµών των ασφαλιστικών οργανισµών.
2. Ποσά που προέρχονται από επιστροφές φόρου προστιθέµενης αξίας και φόρου
εισοδήµατος, για τα οποία έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ατοµικό φύλλο
έκπτωσης, συµψηφίζονται υποχρεωτικά µε οφειλές προς τους Οργανισµούς
Κοινωνικής Ασφάλισης και αποδίδονται υπέρ των οικείων ασφαλιστικών
οργανισµών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία του
συµψηφισµού, ο τρόπος απόδοσης των ποσών στον οικείο ασφαλιστικό οργανισµό
καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέµα ή λεπτοµέρεια σχετικά µε την εφαρµογή της
παρούσας παραγράφου.

