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ΘΕΜΑ:  «Ασφαλιστική αντιμετώπιση των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων με έναρξη 

δραστηριότητας πριν την 1/7/2012- Απαλλαγή από τα τέλη καθυστέρησης».

ΣΧΕΤ.: Η αριθ.12/2013 εγκύκλιος της Δ/νσης Ασφάλισης.

    Με την  πιο πάνω σχετική  εγκύκλιο  της Δ/νσης  Ασφάλισης  δόθηκαν οδηγίες  για  την 

ασφαλιστική  αντιμετώπιση  των  ιδιοκτητών  τουριστικών  καταλυμάτων  με  έναρξη 

δραστηριότητας πριν την 1/7/2012, σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν.4075/2012.

    Όσοι  εκ των ιδιοκτητών πληρούν τις  προϋποθέσεις  ασφάλισης σύμφωνα με τις  νέες 

διατάξεις υποχρεούνται σε αναδρομική εγγραφή από 1/7/2012.

    Προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με τέλη καθυστέρησης,  το ΔΣ του ΟΑΕΕ, με την 

αριθ.236/36/16-4-2013  απόφαση,  αποφάσισε  ότι:  «για  όσους  ιδιοκτήτες  τουριστικών 

καταλυμάτων προκύψει υποχρέωση ασφάλισης από 1/7/2012, οι αναλογούσες ασφαλιστικές 

εισφορές  του χρονικού διαστήματος  1/7/2012 έως 30/4/2013,  να  εξοφληθούν χωρίς  τέλη 

καθυστέρησης ανεξαρτήτως από το χρόνο εξόφλησή τους».

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της απόφασης από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες δίνονται οι πιο 

κάτω διευκρινήσεις-οδηγίες: 

1. Απαλλαγή  από  τα  τέλη  καθυστέρησης  δικαιούνται  όσοι  από  τους  ανωτέρω 

ασφαλισμένους θα απογραφούν αναδρομικά από 1/7/2012.

2. Το  χρονικό  διάστημα  που  δεν  θα  επιβαρυνθεί  με  πρόσθετα  τέλη  είναι, 

αποκλειστικά, από 1/7/2012 έως 30/4/2013 (4ο δίμηνο 2012 έως 2ο δίμηνο 2013).
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3. Χρόνος ασφάλισης από 1/5/2013 και  εφεξής καταβάλλεται  με πρόσθετα τέλη, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 15 του ΠΔ 258/05.

4. Στην  οθόνη  του  μητρώου  «Στοιχεία  Επιχείρησης»  στο  πεδίο  «Εξαιρ.» 

καταχωρείται η ένδειξη «03 Τουριστικά Καταλύματα» με f9.

5. Οι ασφαλισμένοι δύνανται να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν το παραπάνω χρονικό 

διάστημα.

6. Μετά από συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, το μηχανογραφικό σύστημα θα υπολογίζει 

αυτόματα  τις  οφειλές  του  εν  λόγω  διαστήματος  χωρίς  τέλη  καθυστέρησης.  Στη 

περίπτωση  ρύθμισης  οφειλόμενων  ασφαλιστικών  εισφορών  και  πέραν  του 

συγκεκριμένου διαστήματος, αυτό θα υπολογίζεται κανονικά με τα προβλεπόμενα τέλη.

7.  Η εξαίρεση από τα τέλη καθυστέρησης δεν αφορά τους ασφαλισμένους που, 

κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4075/2012 και της αριθ.37/2012 εγκυκλίου της 

Δ/νσης  Ασφάλισης  ενεγράφησαν  στα  μητρώα  του  Οργανισμού  από  1/7/2012  και 

εφεξής,  πλην  όμως  δεν  έχουν  καταβάλλει  ή  έχουν  καταβάλλει  εκπρόθεσμα  τις 

προβλεπόμενες ασφαλιστικές τους εισφορές.

8. Τέλος, για τους ασφαλισμένους με έναρξη επαγγέλματος πριν την 1/7/2012, που, 

προ της έκδοσης της ανωτέρω αναφερόμενης οδηγίας έχουν καταταγεί σε ασφαλιστική 

κατηγορία με λάθος κωδικοποίηση (ήτοι χωρίς την προβλεπόμενη έκπτωση), πρέπει να 

γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την διόρθωση της κατηγορίας και του ποσού της 

εισφοράς. Για τις τυχόν διαφορές που θα προκύψουν προς επιστροφή αρμόδια είναι τα 

Τμήματα Ασφάλισης και Εσόδων έκαστης Περιφερειακής Δ/νσης.

    Του  παρόντος  να  λάβουν  γνώση  ενυπόγραφα  οι  υπηρετούντες  στην  Υπηρεσίας  σας 

υπάλληλοι.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ

Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο 
                                                    Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ι. ΜΑΡΙΑ
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