!!!!!! ΠΡΟΣΟΧΗ 28/09/2016 !!!!!!
!!!!! ΑΜΕΣΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4387/12-5-2016 !!!!
1. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Βάσει του Ν. 4387/12-5-2016 άρθρο 94 παράγραφος 4,
Καταργείται από 01/01/2016 η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ και η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ.
Σημ. Παραμένει η υποχρέωση καταβολής στους ανωτέρω κλάδους για οφειλές έως
31/12/2015.
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Με την απόφαση 1540/18-07-2016 της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ αποφασίστηκε ,για την
διευθέτηση της επιστροφής της ειδικής προσαύξησης και της πρόσθετης ειδικής
προσαύξησης για το διάστημα από 01/01/2016 έως και σήμερα να γίνει συμψηφισμός
της εισφοράς από την υπηρεσία τους

2. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Βάσει του Ν. 4387/12-5-2016 άρθρο 97 παράγραφος 1,
Από 01/06/2016 το ποσοστό κράτησης της επικουρικής σύνταξης ορίζεται σε 3,5% για
τον εργοδότη και 3,5% για τον ασφαλισμένο ανεξαρτήτως πενταετίας

3. ΠΛΑΦΟΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ( Ανώτερο ποσόν υπολογισμού εισφορών )
Βάσει του Ν. 4387/12-5-2016 άρθρο 38 παράγραφος 2α,
Από 01/06/2016 το ΠΛΑΦΟΝ για τον υπολογισμό των εισφορών
διαμορφώνεται σε 5,860,80
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Βάσει της απόφασης Φ80000/οικ.40108/1544
Το ΠΛΑΦΟΝ των 5.860,80 θα έχει ισχύ από 01/01/2017 έως τότε ισχύει το ΠΛΑΦΟΝ
των 5.546,80 .
Για όσα αρχεία υποβληθούν από 01/11/2016 οι εισφορές θα πρέπει να
υπολογιστούν με το παλαιό ΠΛΑΦΟΝ των 5.546,80.
Για όσες πληρωμές έχετε κάνει με το ΠΛΑΦΟΝ των 5,860,80 από τον Ιούνιο 2016 και
μετά, μπορείτε με μηνιαίες συμψηφιστικές εγγραφές, να συμψηφίσετε τις διαφορές που
προκύπτουν.

4. ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ισχύει από 01/06/2016
Για να δείτε τον νέο πίνακα εισφορών πατήστε ΕΔΩ

5. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΛΗ
Λόγω αλλαγής του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από 16/03/2016, το
μηνιαίο επιτόκιο για εκπρόθεσμες οφειλές διαμορφώνεται σε 0,6667% ανά μήνα
καθυστέρησης.
Σημ. Όσοι χρησιμοποιούν για την δημιουργίας του αρχείου την εφαρμογή του ΤΣΜΕΔΕ
( Excel ) πρέπει στο φύλλο Πρόσθετα Τέλη, να διορθώσουν το Τρέχων Επιτόκιο της
ΕΚΤ από ( 0,05% ) σε ( 0,00% ).
6. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Για να δείτε τους τρόπους πληρωμής πατήστε ΕΔΩ

