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Θέμα:
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθεισών εισφορών σε εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 15 του Ν. 4488/2017.

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103 § 9
του Συντάγματος και το ν. 3094/2003 εξετάζει αναφορές που έχει από μακρού δεχθεί, και
συνεχίζει να δέχεται- από πολίτες, οι οποίοι ζητούν την διαμεσολάβησή του, προκειμένου να
τους επιστραφούν εισφορές, οι οποίες κρίθηκε είτε μετά από νεώτερο έλεγχο των
ασφαλιστικών οργάνων είτε με Αποφάσεις ΤΔΕ ή ακόμη και με Δικαστικές Αποφάσεις- ότι
είχαν καταβληθεί αχρεώστητα.
Οι πολίτες αυτοί διαμαρτύρονται, απολύτως εύλογα, για το γεγονός ότι, ενώ
υποχρεώθηκαν (ενίοτε και με την λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης - όπως, μεταξύ
άλλων, και τη δέσμευση των προσωπικών τους λογαριασμών), να καταβάλουν,
αχρεώστητα, εισφορές και αφού μετά από δικές τους ενέργειες δικαιώθηκαν, - ακόμα και
ύστερα από πάροδο ετών με αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων- αυτή τη στιγμή η Διοίκηση
εμφανίζεται ασυνεπής απέναντί τους, μη εκτελώντας τις σχετικές αποφάσεις επιστροφής των
ποσών που είχε εισπράξει, ενώ, όπως αποδείχθηκε, δεν οφείλονταν.
Σχετικά σας επισυνάπτουμε πίνακα με τις υποθέσεις πολιτών που έχουν
υποβληθεί και εκκρεμούν στην Αρχή, ενδεικτικό των προαναφερθέντων, από όπου
προκύπτει, εκτός των άλλων, και το χρονικό διάστημα κατά οποίο βρίσκονται σε
εκκρεμότητα οι αντίστοιχες αιτήσεις επιστροφής αλλά και η, περί του αχρεωστήτως
καταβληθέντος κρίση.
Σε επικοινωνία, έγγραφη και προφορική, που είχαμε, όλο αυτό το διάστημα με τα
αρμόδια Υποκαταστήματα μας ενημέρωσαν ότι, ακόμη και όταν εκδίδουν Αποφάσεις
Επιστροφής, (ΑΠ.ΕΠ.), αυτές δεν μπορούν να εκτελεστούν, επειδή, όταν επιχειρούν να τις
εγκρίνουν, στην οθόνη του ΟΠΣ – ΙΚΑ εμφανίζεται το μήνυμα:
«Η απόφαση δεν εγκρίνεται μέχρι την τροποποίηση του λογισμικού (αρ. 104
Ν4387/2016)».
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Σημειώνεται ότι η αρχική ρύθμιση επιστροφής των αχρεωστήτως εισπραχθεισών
εισφορών ήταν αυτή του άρθρου 104 του ν. 4387/2016, το οποίο αντικαταστάθηκε, από τότε
που ίσχυσε, με το άρθρο 15 του ν. 4488/2017.
Έκτοτε μεσολάβησε ακόμη ένα ικανό χρονικό διάστημα, μέχρι πρόσφατα που
δημοσιεύτηκε η κατ΄ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 της παραπάνω διάταξης η με αριθμ.
Δ.15/Δ’/12061/293/1.3/2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας
συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον Ενιαίο
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης»
Με τη δημοσίευση της Απόφασης αυτής θεωρούμε ότι πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα
οι διαδικασίες επιστροφής των εισφορών αυτών και να μη παρεμβληθεί ακόμη ένα διάστημα
καθυστέρησης, οφειλόμενο αυτή την φορά στην αναμονή έκδοσης σχετικής εφαρμοστικής
Εγκυκλίου ή άλλου Γενικού Εγγράφου .
Επί του θέματος αυτού - και εφόσον βεβαίως θεωρηθεί απαραίτητη η προηγούμενη
έκδοση εγκύκλιων οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της διάταξης- ο Συνήγορος του
Πολίτη εκτιμά ότι τούτο πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα, χωρίς επιπλέον χρονοτριβή,
προκείμενου οι επί μακρόν αναμένοντες τη δικαίωσή τους πολίτες να δουν την υπόθεσή
τους να διεκπεραιώνεται και να μην έλθουν αντιμέτωποι με μια καινούργια αναβολή, κάτι
που, εκτός των άλλων, θα έχει σαν αποτέλεσμα τον κλονισμό της εμπιστοσύνης τους προς
τον ΕΦΚΑ.
Επιπλέον, θα θέλαμε να προτείνουμε, η Εγκύκλιος ή σε άλλο Γενικό Έγγραφο που
τυχόν εκδοθεί, να διευκρινίζεται ότι ο συμψηφισμός επιφέρει απόσβεση των αμοιβαίων
απαιτήσεων από τότε που συνυπήρξαν, καθώς αυτό υπαγορεύεται σαφώς:
α) από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. (Ν.Δ. 356/1974), όπως
ισχύει (πρβλ. και άρθρο 441 ΑΚ), καθώς και
β) από τη γενική αρχή της χρηστής διοίκησης, αφού θα ήταν αδικαιολόγητο να
επιβαρύνονται με τις προσαυξήσεις του χρόνου που μεσολαβεί από το χρόνο συνάντησης
των αμοιβαίων απαιτήσεων μέχρι τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμψηφισμού όσοι
οφειλέτες πρέπει να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να επιτύχουν το συμψηφισμό
ασφαλιστικής τους οφειλής με ασφαλιστική τους απαίτηση την οποία ενδεχομένως δεν
γνώριζαν (λ.χ. μετά από απώλεια ή περάτωση ρύθμισης, ή λόγω εκ παραδρομής καταβολής
υψηλότερου του προβλεπομένου ποσού εισφορών κλπ.).
Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία και παραμένουμε πάντοτε στην διάθεσή σας
για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση
Με εκτίμηση

Γιώργος Π. Νικολόπουλος
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
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