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ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
 
ΘΕΜΑ : «Περί της προθεσµίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών» 
Σχετ.: Οι διατάξεις των άρθρου 20, του Ν.4075/2012(ΦΕΚ 89/τ.Α’/11-4-2012) 
 
Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 20, του Ν.4075/2012(ΦΕΚ 89/τ.Α’/11-4-
2012) «Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, 
προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» και σας 
παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρµογή τους: 
 
Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις αντικαθίστανται oι διατάξεις της παρ.3 του 
άρθρου 26 του ΑΝ.1846/1951, όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 13 του 
Ν.2972/2001 και συµπληρώθηκαν µε την παρ.4 του άρθρου 33 του Ν.3232/2004 και 
την παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.3518/2006, ως ακολούθως: 
 
«Ως χρόνος υπολογισµού των εισφορών ορίζεται ο ηµερολογιακός µήνας εντός του 
οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία. ∆εν µεταβάλλει τον παραπάνω χρόνο η 
καθυστέρηση, από οποιαδήποτε αιτία, της πληρωµής του µισθού πέραν του µηνός, 
όπως επίσης δεν µεταβάλλει αυτόν η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών σε 
µακρότερα ή βραχύτερα χρονικά διαστήµατα. 
Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µέχρι την πέµπτη 
(5η) για τις δηµόσιες υπηρεσίες εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από τον 
παραπάνω οριζόµενο χρόνο. 
Η προθεσµία αυτή δεν ισχύει για το ∆ηµόσιο, τα ΝΠ∆∆ και τους ΟΤΑ πρώτου και 
δεύτερου βαθµού. 
Η προθεσµία καταβολής των εισφορών επί των επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων 
και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του 
Ιανουαρίου και Μαϊου αντίστοιχα.» 
 



 

 

 Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4075/2012, από 11-
4-2012 ηµεροµηνία ισχύος του εν λόγω νόµου και εφεξής, ο υπόχρεος εργοδότης 
οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µέχρι την πέµπτη (5η) για 
τις δηµόσιες υπηρεσίες εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από τον µήνα εντός 
του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία. 
 
Ωστόσο, προκειµένου να παρασχεθεί ο απαιτούµενος χρόνος στους εργοδότες για 
ενηµέρωσή τους και προσαρµογή των µηχανογραφικών συστηµάτων 
µισθοδοσίας η ∆ιοίκηση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, κρίνει αναγκαίο η εφαρµογή του 
µέτρου να λάβει χώρα από την µισθολογική περίοδο Ιουλίου 2012 και µετέπειτα. 
Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εισφορές µηνός Ιουλίου 2012 πρέπει να καταβληθούν 
στις Τράπεζες το αργότερο µέχρι την 5η εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα δηλ. 
έως 7 Αυγούστου (Σηµ.: επί του θέµατος θα ακολουθήσει νοµοθετική ρύθµιση). 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, οι καταβολές των εισφορών που αφορούν µισθολογικές 
περιόδους Απριλίου 2012, ∆ώρου Πάσχα 2012, Μαϊου 2012 και Ιουνίου 2012 θα 
πρέπει να πραγµατοποιηθούν µε βάση τις προθεσµίες του προισχύοντος νοµικού 
πλαισίου κατά τα γνωστά. 
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