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ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
 
ΘΕΜΑ : «Τρόπος υπολογισµού Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών για 
εκπρόθεσµη υποβολή Α.Π.∆. Οικοδοµικών και Τεχνικών Έργων» 
 
Σχετ.: Η µε αριθ. εγκύκλιο 54/04 
 
Με το Γενικό Έγγραφο Ε41/180/3.5.2012, κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 
15 του νόµου 4075/2012 αναφορικά µε τις προθεσµίες υποβολής Αναλυτικών 
Περιοδικών ∆ηλώσεων Α.Π.∆. οικοδοµικών και τεχνικών έργων.  
 
∆ια του παρόντος κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 4075/2012 
(ΦΕΚ. 89 Α΄/11-04-2012) και όσον αφορά το ποσοστό πρόσθετης επιβάρυνσης 
εισφορών, που επιβάλλεται για τις περιπτώσεις εκπρόθεσµης υποβολής Αναλυτικών 
Περιοδικών ∆ηλώσεων (Α.Π.∆.) από εργοδότες οικοδοµικών και τεχνικών έργων, 
παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες: 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 4075/2012 ορίζεται ότι, η περίπτωση β΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2972/2001 (Α΄291), όπως ισχύει µετά την 
αντικατάστασή της από την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3232/2004 (Α΄48) 
αντικαθίσταται ως εξής:  
 
«β. Υποβάλουν εκπρόθεσµα την ΑΠ∆ , επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών 
που ανέχεται σε ποσοστό 3% επί του ποσού των εισφορών που δηλώνεται µε αυτή, 
πριν από τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για την 
υποβολή της επόµενης κατά περίπτωση ΑΠ∆ και προσαυξάνεται κατά 1% µετά την 
παρέλευση της προθεσµίας υποβολής της κάθε επόµενης κατά περίπτωση ΑΠ∆ και 
µέχρι 30% συνολικά». 
 
∆ηλαδή, από την επόµενη της λήξης της προθεσµίας υποβολής Α.Π.∆. Οικοδοµικών 
και Τεχνικών Έργων και µέχρι την τελευταία ηµέρα που λήγει η προθεσµία υποβολής 
της επόµενης Α.Π.∆., το ποσό της πρόσθετης επιβάρυνσης ανέρχεται σε 3% επί των 



 

 

 κυρίων εισφορών και προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε επόµενη περίοδο, µε ανώτατο 
όριο το 30%. 
 
Η διάταξη έχει εφαρµογή από την 11/04/2012 και αφορά περιπτώσεις εκπρόθεσµης 
υποβολής Α.Π.∆. που υπεβλήθησαν από την ηµεροµηνία αυτή, ανεξαρτήτως 
χρονικής περιόδου που αφορούν. 
 
Εποµένως από της ισχύος του νόµου 4075/2012 που είναι η 11/04/2012 και µέχρι 
τροποποιήσεως του λογισµικού του Ο.Π.Σ., για όσες περιπτώσεις έχει επιβληθεί 
προσαύξηση εισφορών που έχει υπολογισθεί µε το ισχύον µέχρι 11/4/2012 σύστηµα 
θα πρέπει να τροποποιηθούν. 
 
Επισηµαίνεται ότι, οι τροποποιήσεις που επέρχονται µε τις κοινοποιούµενες διατάξεις 
στην παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 3232/2004, αφορούν µόνο τον τρόπο υπολογισµού 
της πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών για την εκπρόθεσµη υποβολή Α.Π.∆. και ότι οι 
λοιπές διατάξεις του εν λόγω άρθρου, που ρυθµίζουν την πρόσθετη επιβάρυνση 
εισφορών για τις περιπτώσεις εργοδοτών που δεν απογράφονται, δεν υποβάλουν 
Α.Π.∆., υποβάλουν ανακριβείς Α.Π.∆. κατά την έννοια που ορίζεται σε αυτές κ.λπ., 
εξακολουθούν να ισχύουν και εποµένως για τις περιπτώσεις αυτές, εξακολουθούν να 
ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί µε την εγκύκλιο 54/04. 
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