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Καζνξηζκόο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ θαη
απηναπαζρνινπκέλσλ από 1-1-2017

ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λένπ Αζθαιηζηηθνύ (Λ. 4387/2016), ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο
Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο εμέδσζε ηελ ππ’ αξηζ. Φ.80000/νηθ.
61327/1484/30-12-2016 Δγθύθιην, κε ηελ νπνία παξέρνληαη νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε
ηνλ ηξόπν θαζνξηζκνύ ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ησλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ θαη
απηναπαζρνινπκέλσλ.
Κεηαμύ άιισλ, ζηελ ελ ιόγσ Δγθύθιην αλαθέξεηαη όηη από ηελ 1/1/2017, σο βάζε

ππνινγηζκνύ ησλ εηζθνξώλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ζα απνηειεί ην κεληαίν εηζόδεκα,
όπσο απηό θαζνξίδεηαη κε βάζε ην θαζαξό θνξνινγεηέν απνηέιεζκα, από ηελ
άζθεζε ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο, θαηά ην πξνεγνύκελν θνξνινγηθό έηνο. Έσο όηνπ
θαηαζηεί επρεξήο ε έγθαηξε ρξήζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ πξνεγνύκελνπ θνξνινγηθνύ έηνπο, ε
βάζε ππνινγηζκνύ ησλ πάζεο θύζεσο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ πξνθύπηεη από ην πην
πξόζθαην εθθαζαξηζκέλν θνξνινγηθό έηνο.
Σν πνζνζηό αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο θιάδνπ θύξηαο ζύληαμεο αλέξρεηαη ζε

20% επί ηνπ σο άλσ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο. Τπελζπκίδνπκε όηη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4387/2016, πέξα από ηελ ελ ιόγσ εηζθνξά, νη απηναπαζρνινύκελνη
θαη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο νθείινπλ λα θαηαβάινπλ θαη εηζθνξά ππέξ πγεηνλνκηθήο

πεξίζαιςεο, ην νπνίν νξίδεηαη ζε πνζνζηό 6,95% επί ηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηόο ηνπο.
Ωο ειάρηζηε κεληαία βάζε ππνινγηζκνύ ησλ εηζθνξώλ θαζνξίδεηαη ην πνζό πνπ
αληηζηνηρεί ζηνλ θαηώηαην βαζηθό κηζζό άγακνπ κηζζσηνύ άλσ ησλ 25 εηώλ, ην νπνίν
αλέξρεηαη ζήκεξα ζηα 586,08 επξώ.
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Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα ηνπο λένπο επηζηήκνλεο - ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη

απηναπαζρνινύκελνπο – πνπ είλαη απόθνηηνη ζρνιώλ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο θαη είλαη
εγγεγξακκέλνη ζε επηζηεκνληθνύο ζπιιόγνπο ή επηκειεηήξηα πνπ έρνπλ ηε κνξθή Λ.Π.Γ.Γ.,

πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή κεησκέλνπ αζθαιίζηξνπ γηα ηα πξώηα 5 έηε από ηελ
ππαγσγή ηνπο γηα πξώηε θνξά ζηελ αζθάιηζε.
Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηα δύν πξώηα έηε από ηελ ππαγσγή ηνπο ζηελ αζθάιηζε, ην ύςνο
ηνπ κεληαίνπ αζθαιίζηξνπ αλέξρεηαη ζε 14%, γηα ηα ηξία επόκελα έηε ζε πνζνζηό 17%, ελώ
δηακνξθώλεηαη ζην 20% από ην 6ν έηνο ππαγσγήο ηνπο θαη εθεμήο. Δπηπιένλ, γηα ηνπο ελ
ιόγσ λένπο αζθαιηζκέλνπο θαη γηα ηα πξώηα 5 έηε από ηελ αξρηθή ππαγσγή ηνπο ζηελ
αζθάιηζε, νη σο άλσ κεησκέλεο εηζθνξέο ππνινγίδνληαη επί ηνπ πνζνύ ησλ 586,08€

κεησκέλνπ θαηά 30%, δειαδή επί ηνπ πνζνύ ησλ 410,26€. εκεηώλεηαη, σζηόζν, όηη ε
δηαθνξά πνπ πξνθύπηεη από ηηο παξαπάλσ κεηώζεηο απνηειεί αζθαιηζηηθή νθεηιή ε νπνία
εμνθιείηαη, κε ζπγθεθξηκέλνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο, κέρξη θαη ηε ζπκπιήξσζε 15 εηώλ
αζθάιηζεο.
Τπνγξακκίδνπκε όηη νη ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο αθνξνύλ θαη ηνπο αζθαιηζκέλνπο

θάησ ηηο πεληαεηίαο γεσηερληθνύο - ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο
δπλαηόηεηαο έληαμεο ζηελ παξαπάλσ ξύζκηζε, ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαιεί ηα ελδηαθεξόκελα κέιε ηνπ,
πέξαλ ησλ ππνινίπσλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ, λα ππνβάιινπλ ζηνλ Δ.Φ.Θ.Α. θαη ηε
ζρεηηθή Βεβαίσζε Μέινπο πνπ ρνξεγείηαη από ην Δπηκειεηήξην.
εκεηώλεηαη επίζεο όηη, ζύκθσλα κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ
λ.4387/2016, ζηνπο πξνεξρόκελνπο από ην Δ.Σ.Α.Α. απηναπαζρνινπκέλνπο, νη νπνίνη
είλαη αζθαιηζκέλνη άλσ ηεο 5εηίαο θαη έρνπλ εηζόδεκα κεγαιύηεξν από 7.033,01€, παξέρεηαη

ε

δπλαηόηεηα

θαηαβνιήο

κεησκέλσλ,

βάζεη

εηδηθήο

θιίκαθαο

πξνζαξκνγήο,

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, γηα ην γηα ην δηάζηεκα 1-1-2017 έσο 31-12-2020. Ζ ελ
ιόγσ δπλαηόηεηα ηζρύεη θαη γηα ηνπο σο άλσ αζθαιηζκέλνπο πνπ δελ έρνπλ

ζπκπιεξώζεη ηελ πξώηε πεληαεηία αζθάιηζεο, εθόζνλ ην θαζαξό θνξνινγεηέν
απνηέιεζκα θαηά ην πξνεγνύκελν θνξνινγηθό έηνο ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ 4.992,01€. ε
θάζε πεξίπησζε, ην πνζό ηεο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηεο
αληίζηνηρεο θαηώηαηεο εηζθνξάο πνπ πξνθύπηεη, όπσο πξναλαθέξζεθε, κε βάζε ππνινγηζκνύ
ηνλ θαηώηαην βαζηθό κηζζό άγακνπ κηζζσηνύ άλσ ησλ 25 εηώλ.
Τπελζπκίδνπκε όηη ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ., ζε ζπλέρεηα πξνεγνύκελσλ ζρεηηθώλ παξεκβάζεώλ
ηνπ, επεζήκαλε κε ηελ ππ’ αξηζ. 112/13-1-2017 επηζηνιή ηνπ πξνο ηελ Τπνπξγό Δξγαζίαο,
Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, θ. Δ. Αρηζηόγινπ, ηνλ άδηθν θαη
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αδηθαηνιόγεην απνθιεηζκό, από ηηο ελ ιόγσ κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο, ησλ Γεσηερληθώλ πνπ
πξνέξρνληαη από ηνλ Ο.Α.Δ.Δ. θαη δήηεζε ηελ άκεζε δηεπζέηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πξνβιήκαηνο, ζην πιαίζην ηεο ηζόηηκεο κεηαρείξηζεο όισλ ησλ επηζηεκόλσλ ειεπζέξσλ
επαγγεικαηηώλ.

Από ην Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο
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