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ΕΔΡΑ:  Μάρνη 22, 10433 Αθήνα 

Διεύθυνση Εσόδων 

Τηλ.: 210-5248526 
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E-mail: esd@tayfe.gr  

        Προς:  

        Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡ. 4 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ 

         ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 

 

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 3 Εγκυκλίου (αρ. πρωτ. ταμ. 8225/10-07-2020) του ΤΑΥΦΕ 

ΝΠΙΔ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ΔΣ του Ταμείου αποφάσισε την παράταση 

καταβολής των εισφορών και των δόσεων ρύθμισης, έως 15 ημέρες για κάθε μήνα από τη 

λήξη της υποχρέωσης καταβολής τους, ήτοι: 

Α.  Τακτικές εισφορές: 

✓ για τις εισφορές Σεπτεμβρίου 2020, έως τις 15/11/2020 

✓ για τις εισφορές Οκτωβρίου 2020, έως τις 15/12/2020 

✓ για τις εισφορές Νοεμβρίου 2020, έως τις 15/01/2021 

Β.  Δόσεις ρύθμισης: 

✓ για τις δόσεις ρύθμισης μηνός Οκτωβρίου 2020, έως τις 15/11/2020 

✓ για τις δόσεις ρύθμισης μηνός Νοεμβρίου 2020, έως τις 15/12/2020 

✓ για τις δόσεις ρύθμισης μηνός Δεκεμβρίου 2020, έως τις 15/01/2021 

Η παράταση ισχύει για όλες τις υπόχρεες επιχειρήσεις ή υπηρεσίες που καταβάλλουν 

εισφορές στο ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ (φαρμακευτικές εταιρείες, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία, 

Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας, 

φαρμακευτικές υπηρεσίες του Κράτους, κλπ). 

Σας εφιστούμε την ΠΡΟΣΟΧΗ, σε περίπτωση που καταβάλλετε ηλεκτρονικά τις 

εισφορές στο Ταμείο, να συμπληρώνετε υποχρεωτικά στο πεδίο «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ», ορθά 

και χωρίς κενά, τον δεκαοκταψήφιο κωδικό πληρωμής και μόνο.  Εργοδότες, οι οποίοι 

δεν συμπληρώνουν τον δεκαοκταψήφιο κωδικό πληρωμής ή δεν τον συμπληρώνουν ορθά, 

εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ταμείου ότι οφείλουν τις εισφορές και ότι 
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δεν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, εφ’ όσον δεν υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησης της 

καταβολής τους και ως εκ τούτου θα επιβαρύνονται με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις 

(σχετ. υπ’ αρ. 1 Εγκύκλιος).  

Επιζητούμε από την πλευρά σας την προσοχή σας και την πιστή εφαρμογή των υπ’ 

αριθ. 1, 2 και 3 Εγκυκλίων του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ για την αποφυγή λαθών, τα οποία 

δημιουργούν νομικά και τεχνικά προβλήματα. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα του Ταμείου 

www.tayfe.gr όπου βρίσκονται αναρτημένες όλες οι σχετικές Εγκύκλιοι. 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόηση και είμαστε στη διάθεσή σας 

για να επιλύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

Α)  Εργοδοτικές οργανώσεις, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη τους: 

 

1. Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας 

 

2. Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας 

 

3. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος 

 

4. Σύνδεσμο Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών & Ειδικοτήτων 

 

5. Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος 

 

6. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανιών & Αντιπροσώπων Καλλυντικών 

 

7. Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Εισαγωγέων & Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρμάκων 

 

Β)  Φαρμακευτικές Εταιρείες 

 

Γ)  Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη τους 

 

Δ)  Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του 

 

Ε)  Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της 

 

Στ)  Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, με την παράκληση 

να ενημερώσουν τα μέλη τους 

 

Ζ)  Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων 

 

Η)  Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας 

  

Θ)  Φαρμακευτικές υπηρεσίες του Κράτους 


