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ΑΘΗΝΑ
_____
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Όλους τους Συμβολαιογράφους
της χώρας
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: Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα
Τηλέφωνα
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: 210 384 8335
E-mail
: notaries@notariat.gr
Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας τον Ασφαλιστικό Οδηγό ΕΤΕΑΕΠ (Χρήση
Πλατφόρμας – Ερωτήσεις – Απαντήσεις) που συνέταξε ο Πρόεδρος της Ένωσης Εμμίσθων
Δικηγόρων Ανδρέας Π. Κουτσόλαμπρος.
Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι οι εμπρόθεσμες πληρωμές - καταβολές προς το ΕΤΕΑΕΠ είναι
δυνατές από αύριο 05/04/2019 έως και την 12/04/2019.
Τυχόν πληρωμές – καταβολές μέσω e-banking πραγματοποιούνται με επιλογή
«ΕΤΕΑΕΠ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ».
Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΤΕΑΕΠ
(ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ)

Ανδρέα Π.Κουτσόλαμπρου
Δικηγόρου ΕΦΚΑ – Σύμβουλου ΔΣΑ
Προέδρου Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων
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Το Σαββατοκύριακο 16 και 17/3/2019, ξεκίνησε η εφαρμογή εισφορών μη μισθωτών του ΕΤΕΑΕΠ,
με καθυστέρηση 27 μηνών, με βάση τις διατάξεις του Ν.4387/2016. Πρώτιστο μέλημά μας είναι με
απλό τρόπο να εξηγήσουμε στους Επιστήμονες και λοιπούς ασφαλισμένους τι συμβαίνει, κάτι που
όφειλε η Πολιτεία να έχει πράξει. Πραγματικά από την ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΕΠ προκύπτει έλλειψη
εγκυκλίων και οδηγιών, ενώ δεν υπάρχει καν επιλογή πληρωμής στα internetbanking των
Τραπεζών. Υπάρχουν μόνο δύο πρόσφατες εγκύκλιοι του Υπουργείου Φ80020/οικ.902/Δ16.20
και Φ80020/οικ.902/Δ16.29 που δεν επιλύουν τα πρακτικά ζητήματα.
Ας ξεκινήσουμε με απλό τρόπο:

1.Τι είναι το ΕΤΕΑΕΠ:
Είναι το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών που ιδρύθηκε με τα άρθρα 74
επ. του ν.4387/2016 και στο οποίο έχουν ενταχθεί οι Κλάδοι Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
των Δικηγόρων, Μηχανικών, Υγειονομικών (μόνο Πρόνοια), Συμβολαιογράφων, Δικαστικών
Επιμελητών. Επίσης εντάσσονται στην επικουρική ασφάλιση κατηγορίες ασφαλισμένων όπως
Αρτοποιοί, Βενζινοπώλες, Χημικοί κλπ.

2.Ποιες είναι οι εισφορές και από πότε επιβάλλονται:

Α) Επικουρική ασφάλιση: Οι εισφορές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 97 του ν.4387/2016,
επιβάλλονται από 1.1.2017, αφορούν όλους τους ανωτέρω εντασσόμενους (Πλην υγειονομικών)
δικηγόρους και μηχανικούς της χώρας (και άλλους ασφαλισμένους) και αρχικώς είχαν οριστεί ως
ποσοστό 7% επί του Καθαρού Φορολογητέου Αποτελέσματος της προηγούμενης χρήσης. Πλέον
μετά την ισχύ του ν.4578/2018 οι εισφορές αυτές είναι ουσιαστικά πάγιες, ως ποσοστό 7% επί του
κατώτατου μισθού και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 1.1.2017. Τούτο αποτελεί σημαντική
επιτυχία για τους επιστημονικούς φορείς, αφού περιορίζει σημαντικά τον εισπρακτικό –
φορολογικό χαρακτήρα των εισφορών.
Μηνιαία εισφορά:

α) από 1.1.17 έως 31.1.19 (κατώτατος μισθός 586,08) 41,02 ευρώ
β) από 1.2.19 (κατώτατος μισθός 650) 45,50 ευρώ

Β) Πρόνοια (εφάπαξ) Οι εισφορές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 35 του ν.4387/2016,
επιβάλλονται από 1.1.2017, αφορούν Συμβολαιογράφους, Μηχανικούς, δικηγόρους Αθηνών,
Υγειονομικούς, Δικ.Επιμελητές. και αρχικώς είχαν οριστεί ως ποσοστό 4% επί του Καθαρού
Φορολογητέου Αποτελέσματος της προηγούμενης χρήσης. Πλέον μετά την ισχύ του ν.4578/2018 οι
εισφορές αυτές είναι ουσιαστικά πάγιες, ως ποσοστό 4% επί του κατώτατου μισθού και μάλιστα με
αναδρομική ισχύ από 1.1.2017. Τούτο αποτελεί σημαντική επιτυχία για τον Κλάδο μας, αφού
περιορίζει σημαντικά τον εισπρακτικό – φορολογικό χαρακτήρα των εισφορών.
Μηνιαία εισφορά:

α) από 1.1.17 έως 31.1.19 (κατώτατος μισθός 586,08) 23,44 ευρώ
β) από 1.2.19 (κατώτατος μισθός 650) 26,00 ευρώ
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3. Γιατί έχω να πληρώσω αναδρομικά και σε πόσες δόσεις:
Η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της Πολιτείας (ΕΤΕΑΕΠ και Υπουργείο Εργασίας) και
σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου, τα αναδρομικά αφορούν το χρονικό διάστημα από
1.1.2017 έως και 31.12.2018, έχουν εκκαθαριστεί και θα επιβληθούν σε 36 δόσεις.

4. Ποια είναι η συνολική επιβάρυνσή:

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΩ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΤΕΑΕΠ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ
7% (ΑΠΑΝΤΕΣ
ΠΛΗΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ)

ΠΡΟΝΟΙΑ
4% (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΑΘΗΝΩΝ, ΣΥΜΒ/ΦΟΙ,
ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ,
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ,
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ)

ΣΥΝΟΛΟ

2017-8 (586,08)

41,02

23,44

64,46

2019 (650)

45,50

26,00

71,50

ΑΥΞΗΣΗ

+4,48

+2,56

+7,04

+ 27,35

+15,63

+42,98

(45,50+27,35)

(26+15,63)

72,80

41,63

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
(2017 -2018) ΕΠΊ 36
ΜΗΝΕΣ Ή ΑΠΟ
ΕΙΔΟΠ.1ου 2019 ΕΩΣ
ΕΙΔΟΠ. 12ου2021
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ

114,43

Συμπερασματικά οι μεν δικηγόροι (πλην Αθηνών) θα λάβουν ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ 72,80 ευρώ
το μήνα (τακτική εισφορά και αναδρομική), οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι θα λάβουν
ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ 114,43 ευρώ το μήνα (τακτική εισφορά και αναδρομική).
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EΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)

Τι είναι το 64,47 ευρώ? Είναι η εισφορά Ιανουαρίου, υπολογισμένη με κατώτατο μισθό 586,08
(δείτε ανωτέρω πίνακα)
Η πληρωμή είναι κοινή, στα πρότυπα του ΕΦΚΑ και ο ασφαλισμένος δεν δεσμεύεται για το ποσόν
που θα καταθέσει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΛΗΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (4%):
δηλαδή 96,02 ευρώ (1ος 41,02+ 2ος 45,50)

4

5. Είμαι νέος ασφαλισμένος (πρώτη πενταετία) έχω διαφορά στις εισφορές:

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΤΩ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΤΕΑΕΠ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ
7% (ΑΠΑΝΤΕΣ
ΠΛΗΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ)

ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
4% (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΑΘΗΝΩΝ, ΣΥΜΒ/ΦΟΙ,
ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ,
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ,
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ)

28,71

16,41

45,12

Ή 650 Χ 70%

31,85

18,20

50,05

ΑΥΞΗΣΗ

+3,14

+1,79

+4,93

+10,94

+30,09

2017-8 (410,26)
Ή 586,08 Χ 70%
2019 (455,00)

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
(2017 -2018) ΕΠΊ 36
ΜΗΝΕΣ Ή ΑΠΟ
ΕΙΔΟΠ.1ου2019 ΕΩΣ + 19,15
ΕΙΔΟΠ. 12ου 2021
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ

(31,85+19,15)

(26+15,63)

51,00

29,14

80,14

Συμπερασματικά οι μεν δικηγόροι πλην Αθηνών (πενταετίας) θα λάβουν ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ 51
ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι θα λάβουν ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ 80,14 ευρώ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θυμίζουμε πως η έκπτωση αυτή της πρώτης πενταετίας αποτελεί ασφαλιστική οφειλή
για τον ΝΈΟ ασφαλισμένο που εξοφλείται εξ ολοκλήρου μέχρι και τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15)
ετών ασφάλισης (παρ. 3 άρθρου 39Α ν.4387/16) .
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το 50,05 είναι η εισφορά Φεβρουαρίου και το 45,13 η εισφορά Ιανουαρίου 2019 (η
διαφορά έγκειται στην αύξηση του κατώτατου μισθού από 586,08 σε 650 ευρώ).

6. Γιατί εκδίδονται 3 ειδοποιητήρια και δεν περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα εισφορών ΕΦΚΑ
Είναι ανεξήγητο και δημιουργεί ερωτηματικά. Είχε ζητηθεί από τους Επιστημονικούς Συλλόγους
από το Υπουργείο, πλην όμως δεν εισακούστηκε. Προσθέτει γραφειοκρατία και ταλαιπωρία και
οικονομική επιβάρυνση στους ασφαλισμένους, ενώ δεν μπορεί να υπάρχει συμψηφισμός
εισφορών από τα γραμμάτια. Η δικαιολογία που δίδεται ότι είναι διαφορετικοί φορείς δεν
ευσταθεί, καθόσον και στο ειδοποιητήριο ΕΦΚΑ εισπράττεται εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (υγεία σε
είδος). Σε κάθε περίπτωση κατά τη ρητή διατύπωση του άρθρου 39 του ν.4387/2016 η κράτηση των
γραμματίων είναι υπέρ ΕΦΚΑ, οπότε αυτό μας στερεί αρκετά νομικά επιχειρήματα.
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7. Τελικά πληρώνω περισσότερα από όσα πλήρωνα παλιά στον ΚΕΑΔ και στο ΤΠΔΑ
Ανατρέχοντας στην Ανακοίνωση του ΤΑΝ για το 2016 θα δούμε ότι η εισφορά των παλαιών
ασφαλισμένων ανερχόταν στα 578,40, ενώ των νέων ασφαλισμένων κυμαινόταν ανάλογα την
Ασφαλιστική Κατηγορία από 499,20 έως 727,80. Επιπλέον αυτών υπήρχε πόρος ΤΕΑΔ επί της
προεισπράξεως, ο οποίος δεν αφαιρείτο καν από την ετήσια εισφορά.
Αντ’αυτών η ετήσια εισφορά σήμερα είναι 41,02 Χ 12 = 492,24 και από 1.2.19 45,50 Χ 12
= 546 ευρώ, ήτοι κατώτερη από παλιά (χωρίς να συνυπολογίζονται όσα καταβάλαμε με τα
γραμμάτια προκαταβολής εισφορών).
Αντίστοιχα στο ΤΠΔΑ η εισφορά παλαιού ασφαλισμένου ήταν 366,12 ενώ νέου ασφαλισμένου
μεταξύ 409,32 και 484,21. Επιπλέον υπήρχε εισφορά επί γραμματίων προείσπραξης μεταξύ 37,49
έως 85,68.
Αντ’αυτών η ετήσια εισφορά σήμερα είναι 23,44 Χ 12 = 281,28 και από 1.2.19 26 Χ 12 = 312
ευρώ, ήτοι κατώτερη από παλιά.

8. Πως βλέπω τις εισφορές μου
Από την ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΕΠ (εισφορές μη μισθωτών) και ακολουθώ την ίδια διαδικασία με
κωδικούς taxis όπως και στον ΕΦΚΑ (πανομοιότυπη πλατφόρμα).
https://www.eteaep.gov.gr/web/
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9. Πως είναι το ειδοποιητήριο:
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Το ειδοποιητήριο 2ου 2019 έχει την εισφορά του μήνα Φεβρουαρίου και την εισφορά του
Ιανουαρίου 2019 στα αναδρομικά, με ποσόν 64,47 ευρώ (γιατί διαφέρει; Διότι έχει υπολογιστεί με
κατώτατο μισθό 586,08Χ11%).
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Πως το πληρώνω. Στο κάτω μέρος υπάρχει κωδικός πληρωμής: RF……………… Προς το παρόν δεν
υπάρχει επιλογή στις Τράπεζες, αλλά τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει ελπίζουμε.

ΠΟΤΕ ΠΛΗΡΩΝΩ:
Η ανακοίνωση του ΕΤΕΑΕΠ ομιλεί ότι για το σύνολο των υποχρεώσεων οι πληρωμές μπορούν να
γίνουν από 5.4.2019 έως και 12.4.2019.
Ο Κωδικός είναι ο ίδιος για όλες τις πληρωμές.
Αναζητούμε στο e-banking πληρωμές με ένδειξη ΕΤΕΑΕΠ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ.

10. Έχω άλλη υποχρέωση:
Βεβαίως υπάρχουν οι δόσεις εκκαθάρισης (τα αναδρομικά 2017 και 2018) τα οποία πληρώνουμε σε
36 δόσεις.

11. Μπορώ με μία πληρωμή να τα πληρώσω όλα;
a. Κατ'αρχήν έχουμε ένα μοναδικό κωδικό πληρωμής στα πρότυπα ΕΦΚΑ (RF......) οπότε αρκεί μια
μηνιαία πληρωμή για το σύνολο των υποχρεώσεών μας. b) Ανοίγουμε τη σελίδα Οφειλές (πάνω
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δεξιά ηλεκτρονικές υπηρεσίες) και πληρώνουμε το ποσόν που αναγράφεται ως σύνολο δόσεων
εκκαθάρισης και μηνιαίας εισφοράς (ενπροκειμένω 178,95 ευρώ).

c. Προσέχουμε να μην αφήνουμε ποτέ απλήρωτες δόσεις εκκαθάρισης, καθόσον αυτές έχουν τόκο
(8% ετησίως).
Γενικώς κάθε πληρωμή μας εξοφλεί κατά σειρά:
A. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμων καταβολών απαιτηθεισών δόσεων εκκαθάρισης
B. Απαιτούμενες δόσεις 2017
Γ. Απαιτούμενες δόσεις 2018
Δ. Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα
Ε. Παλαιότερες τρέχουσες εισφορές
Στ. Τρέχουσα εισφορά
12. Τι προθεσμία πληρωμής υπάρχει:
Για τις δόσεις εκκαθάρισηςτα μισά ειδοποιητήρια έχουν 29.3.2019 και τα υπόλοιπα 12.4.2019 και
για το ειδοποιητήριο 12.4.2019. . Οι προθεσμίες είναι ασφυκτικά μικρές ενόψει πρώτης
εφαρμογής και χωρίς ενημέρωση και οδηγίες και κατά συνέπεια θα πρέπει άμεσα να χορηγηθεί
παράταση και ενημέρωση των ασφαλισμένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έχει ζητηθεί και παράταση
15. Υπάρχουν λάθη κατά την πρώτη ανάρτηση των ειδοποιητηρίων και που εντοπίζονται:
Τα λάθη εντοπίζονται στις εξής κατηγορίες: α) Το σύνολο (κατά πάσα πιθανότητα) των εμμίσθων
ασφαλισμένων και απασχολουμένων με Τ.Π.Υ. (39παρ.9 ν.4387/2016) λαμβάνει παρανόμως
ειδοποιητήριο. (Υπάρχει μια πρώτη διαβεβαίωση από το ΕΤΕΑΕΠ πως αυτά θα ανακληθούν) β)
Πολλοί δικηγόροι εκτός Αθηνών, εμφαίνονται ως Δικηγόροι Αθηνών και τους επιβάλλεται εισφορά
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πρόνοιας γ) Πολλές περιπτώσεις με έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την 1.1.2017 τους
επιβάλλεται αναδρομική εισφορά για όλο το 2017 και 2018 και όχι για το πραγματικό χρονικό
διάστημα ασφάλισης.
18. Μπορώ να πληρώσω το σύνολο της οφειλής (εκκαθαρίσεις 17 και 18 και ειδοποιητήριο 1 ου
και 2ου 2019):
Κατά ρητή διαβεβαίωση του διοικητή, εφόσον πληρωθεί το σύνολο των δύο εκκαθαρίσεων και του
πρώτου ειδοποιητηρίου, το σύστημα θα εξοφλήσει αυτά ακριβώς και ας μην είναι ληξιπρόθεσμες
οι δόσεις. (Με δεδομένο ότι η πλατφόρμα ΕΦΚΑ δεν λειτούργησε έτσι κατ’αρχήν και παρόλο που
εγώ ο ίδιος ρώτησα δύο φορές το Διοικητή, διατηρώ μια μικρή επιφύλαξη).

19. Φορολογική αντιμετώπιση πληρωμών ΕΤΕΑΕΠ, πως τις καταχωρώ στα βιβλία μου:
Κατά την ΠΟΛ.1219/2018οι ασφαλιστικές εισφορές (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας)
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, δηλαδή κατά τον χρόνο που επιβαρύνουν
ταμειακά την επιχείρηση.

20. Στην πλατφόρμα εμφανίζομαι ως ενεργός ασφαλισμένος για όλο το χρονικό διάστημα από
1.1.2017 έως και 31.12.2108 ενώ εγώ είχα κλείσει τα βιβλία μου, ή έκανα έναρξη στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ. μεταγενέστερα τι κάνω;
Μια σημαντική μερίδα συναδέλφων που έχουν διακόψει δραστηριότητα (έχουν κλείσει βιβλία) ή
έχουν κάνει έναρξη σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα από την 1.1.2017 και όμως είδαν να
αναρτώνται ειδοποιητήρια ΕΤΕΑΕΠ για όλο το χρονικό διάστημα από 1.1.2017, έχουν την
δυνατότητα να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις αναλυτικές
οδηγίες του ΕΤΕΑΕΠ στη διεύθυνση:
https://www.eteaep.gov.gr/web/post/category/self-employment
Το e-mail στέλνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
mmisth@eteaep.gov.gr
και συνοδεύεται από βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί διακοπής ή έναρξης.
Παράλληλα έχουμε συντάξει υπόδειγμα σχετικής αίτησης διόρθωσης με αίτημα ανάκλησης των
ειδοποιητηρίων, στο οποίο απαραιτήτως συμπληρώνουμε και το τηλέφωνό μας, γιατί η ενημέρωσή
μας θα γίνει τηλεφωνικά, όπως μας διαβεβαίωσε ο Διοικητής του ΕΤΕΑΕΠ.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
(Δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
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............................., Δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, οδός ......................, ΑΜΔΣΑ: ............
ΑΜΚΑ:....................., ΑΦΜ: ............, ΔΟΥ: ........... ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Με την παρούσα ζητώ την ακύρωση-διόρθωση της ειδοποίησης πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών
ΕΤΕΑΕΠ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2019 καθώς και των εκκαθαρίσεων 2017 και 2018, που αναρτήθηκαν
στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΕΠ και με εμφανίζουν ως αυτοαπασχολούμενο ενώ

έχω διακόψει την

δραστηριότητα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από ………………….. ως προκύπτει από τη συνημμένη βεβαίωση
διακοπής της Δ.Ο.Υ………………………………….
(ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΑ)
Με την παρούσα ζητώ την μερική ακύρωση-διόρθωση της ειδοποίησης πληρωμής ασφαλιστικών
εισφορών ΕΤΕΑΕΠ καθώς και των εκκαθαρίσεων 2017 και 2018, που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του
ΕΤΕΑΕΠ για το χρονικό διάστημα από …………… έως …………………… και με εμφανίζουν ως αυτοαπασχολούμενο
ενώ έχω κάνει έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από ………………….. ως προκύπτει από τη συνημμένη βεβαίωση
έναρξης της Δ.Ο.Υ………………………………….
Ως εκ τούτου τα ειδοποιητήρια και οι εκκαθαρίσεις έχουν εκδοθεί μη νομίμως και θα πρέπει άμεσα
να ανακληθούν.
Παρακαλώ, όπως προβείτε άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, για την αναδρομική διαγραφή μου
από τα μητρώα σας (Ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ για την εγγραφή μου στα μητρώα από ………………….). κατ’άρθρο 20
ν.4488/2017 και να ανακαλέσετε άμεσα όλα τα εκδοθέντα μη νομίμως ειδοποιητήρια.
Αθήνα, ............2019
.... αιτ...........

Αθήνα 21 Μαρτίου 2019
Ανδρέας Κουτσόλαμπρος
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