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Υ
πό αµφισβήτηση τίθενται από την τρό-
ικα, παρά την ψήφισή τους στη Βουλή, 
η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών 

κατά 15% για το 2018 για 1,4 εκατ. ελεύθε-
ρους επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους 
και αγρότες, αλλά και οι εκπτώσεις στις ασφα-
λιστικές εισφορές των νέων ανεξάρτητα απα-
σχολούµενων, λόγω της κακής πορείας των εσό-
δων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, 
οι δανειστές κατά τη διάρκεια των τελευταί-
ων συναντήσεών τους µε το οικονοµικό επι-
τελείο ξεκαθάρισαν ότι σε περίπτωση που δεν 
επιτευχθούν οι στόχοι είσπραξης των ασφαλι-
στικών εισφορών δεν θα ενεργοποι-
ηθεί η έκπτωσή τους κατά 15% 
για το 2018 µετά την εφαρµο-
γή του νέου τρόπου υπολο-
γισµού τους. Συγκεκριµέ-
να, το ∆ιεθνές Νοµισµατι-
κό Ταµείο απαίτησε και 
πέτυχε τον υπολογι-
σµό των ασφαλι-
στικών εισφορών 
στα καθαρά έσο-
δα των ελεύθε-
ρων επαγγελ-
µατιών, αυτοα-
πασχολούµενων 
και αγροτών, χω-
ρίς την αφαίρεση 
του ποσού των 
εισφορών του 
προηγούµε-
νου έτους. Η 
αλλαγή αυ-
τή οδηγεί σε 
αύξηση των 
εισφορών κατά 
µέσο όρο 30%.

Το µόνο που κατάφερε να πετύ-
χει η ηγεσία του υπουργείου Εργα-
σίας είναι η µείωση της επιβάρυν-
σης κατά 15% µόνο για το 2018, 
καθώς από το 2019 δεν θα υπάρ-
χει καµία έκπτωση. Συγκεκριµένα, 
από 1-1-2018 οι εισφορές θα υπο-
λογίζονται στο άθροισµα του καθα-
ρού εισοδήµατος του προηγούµενου 
έτους και των καταβληθέντων εντός του 
ίδιου έτους εισφορών. Ετσι οι εισφορές 
του 2018 θα υπολογιστούν στο εισόδη-
µα του 2017 προ εισφορών 2017 και φό-
ρων. Ειδικά για το 2018 ο νόµος προβλέπει 
έκπτωση 15% επί της βάσης υπολογισµού, 
ώστε οι εισφορές να υπολογιστούν στο 85% 
του φορολογητέου αποτελέσµατος.

Αντιδρά το Ταµείο
Ωστόσο, το ∆ΝΤ, παρά το γεγονός ότι τελικά 
αποδέχθηκε αυτή την παρέµβαση, ξεκαθάρι-

σε ότι σε περίπτωση διόγκωσης του ελλείµµατος του ΕΦ-
ΚΑ θα καταργηθεί η έκπτωση. Η µελέτη που παρουσίασε 
το Ταµείο, στηριζόµενη σε στοιχεία από τις αρµόδιες υπη-
ρεσίες του υπουργείου Εργασίας, προέβλεπε ότι ο ΕΦΚΑ 
θα έχει µηνιαίο έλλειµµα 45 εκατ. ευρώ, δηλαδή 540 εκατ. 
στο τέλος του 2017.

Ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση αναφέρουν ότι η έκ-
πτωση αυτή µετριάζει την επιβάρυνση, µε αποτέλεσµα η 
µέση αύξηση για το 2018 να κυµαίνεται στο 7%-10%. Η 
ωφέλεια εντοπίζεται ιδιαίτερα στα χαµηλά εισοδήµατα, ει-
δικά σε εκείνα που δεν ξεφεύγουν από το κατώτατο όριο 
των 7.032 ευρώ του ετήσιου εισοδήµατος.

Ωστόσο, από την 1-1-2019 χάνεται η έκπτωση και η επι-
βάρυνση γίνεται υπέρογκη σε κάποιες περιπτώσεις. Για 

τους ελεύθερους επαγγελµατίες του πρώην ΟΑΕΕ µπορεί 
να αγγίξει και το 28% σε σχέση µε τις εισφορές που θα 
πληρώσουν φέτος. Ειδικότερα, οι αυξήσεις υπολογίζο-
νται από 4,6% έως και 27,95%. Ειδικά για τους αυτοα-
πασχολούµενους επιστήµονες, οι οποίοι πληρώνουν 
µεγαλύτερες εισφορές ποσοστιαία -έως και 37,95%- 
λόγω επικούρησης και εφάπαξ, η επιβάρυνση µπο-
ρεί σε ακραίες περιπτώσεις να αγγίξει και το 45%.

Συνολικά η επιπλέον επιβάρυνση από την αλλα-
γή του τρόπου υπολογισµού των ασφαλιστικών 

εισφορών σε ελεύθερους επαγγελµατίες και αυ-
τοαπασχολούµενους µε την εφαρµογή του νό-
µου Κατρούγκαλου ανέρχεται σε 663 εκατ. ευ-
ρώ. Η αντίστοιχη επιβάρυνση στους αγρότες 
εκτιµάται σε 285 εκατ. ευρώ. Σε αυτές προστί-
θενται επιπλέον 143 εκατ. ευρώ που προκύ-
πτουν από τη νέα αλλαγή στη βάση υπολογι-
σµού από το 2018.
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στικών εισφορών δεν θα ενεργοποι-

βάρυνση γίνεται υπέρογκη σε κάποιες περιπτώσεις. Για 

Νέα «βόµβα»
του ∆ΝΤ για τις 
ασφαλιστικές
εισφορές

Οι δανειστές επιµένουν και στην κατάργηση 
των εκπτώσεων για νέους επιστήµονες. Σύµ-
φωνα µε το ∆ΝΤ, η µεταρρύθµιση δεν εξάλει-
ψε πλήρως τις υφιστάµενες απαλλαγές για τις 
οµάδες µε έννοµο συµφέρον (π.χ. δικηγόροι, 
γιατροί, µηχανικοί και άλλοι αυτοαπασχολού-
µενοι µε υψηλά προσόντα), που εξακολουθούν 
να επωφελούνται από τους µειωµένους συντε-
λεστές και από την έκπτωση του 30% στο ελά-
χιστο όριο αποδοχών (το τελευταίο ισχύει και 
για τους αγρότες).

Υπενθυµίζεται ότι οι εκπτώσεις αυτές, τόσο 
στο ποσοστό όσο και στη βάση υπολογισµού 
των εισφορών, θα θεωρούνται ασφαλιστικές 
οφειλές και θα προσαυξάνονται ετησίως κατά 
τη µεταβολή µισθών που ορίζει η ΕΛΣΤΑΤ. Πρέ-
πει, δε, να εξοφληθούν εντός 15ετίας, κατά 1/5 
κατ’ έτος, για τα έτη κατά τα οποία το εισόδη-
µα υπερβαίνει τα 18.000 ευρώ.

 
Μεσοπρόθεσµο 
Σύµφωνα µε το µεσοπρόθεσµο, ενώ κατά τη 
σύνταξη του κρατικού Προϋπολογισµού τον 
περασµένο Νοέµβριο το πρωτογενές αποτέλε-
σµα για τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλι-
σης είχε εκτιµηθεί σε έλλειµµα 242 εκατ. ευρώ, 
µε βάση τις αναθεωρηµένες εκτιµήσεις εκτινάσ-
σεται στα 938 εκατ. ευρώ. 

Η επιδείνωση των 696 εκατ. ευρώ αποδει-
κνύει ότι το πρωτογενές πλεόνασµα του κρα-
τικού Προϋπολογισµού είναι από τη «µαύρη 
τρύπα» του ΕΦΚΑ.

Το Ταµείο προβλέπει ναυάγιο στα έσοδα του ΕΦΚΑ και απαιτεί
να καταργηθεί η έκπτωση 15% για τους ελεύθερους επαγγελµατίες

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ του ΕΦΚΑ θα εξαρ-
τηθεί και η περαιτέρω αύξηση των εισφορών 
ή η νέα μείωση των συντάξεων, μετά την ανα-
λογιστική μελέτη που θα πραγματοποιηθεί 
το 2020, με αντικείμενο την εξέλιξη της εθνι-

κής συνταξιοδοτι-
κής δαπάνης. Το 
ύψος των δαπα-
νών για την εθνι-
κή, την ανταπο-
δοτική και την επι-
κουρική σύνταξη, 
προβαλλόμενο 
έως το έτος 2060, 

δεν πρέπει να υπερβαίνει το περιθώριο αύξη-
σης των 2,5 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ, 
με έτος αναφοράς το 2009. Το συγκεκριμένο 
έτος η συνταξιοδοτική δαπάνη ανήλθε σε 32,2 
δισ. ευρώ, ήτοι 13,5% του ΑΕΠ, και, σύμφω-

να με τις προβολές που έχει κάνει ο ομότιμος 
καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου, Σάβ-
βας Ρομπόλης, διαμορφώνεται στα 36,6 δισ. 
ευρώ, ήτοι 16%.

Δηλαδή μπορεί να υπερβεί το όριο που θέ-
τει ο νόμος και να ενεργοποιηθεί η ρήτρα πε-
ρικοπών. Σύμφωνα με τον κ. Ρομπόλη, η μεί-
ωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης έρχεται 40 
χρόνια νωρίτερα από τα αρχικά σχέδια των 
δανειστών. «Ενώ στην αρχική αναλογιστική 
μελέτη η πρόβλεψη ήταν ότι το 16% θα εφαρ-
μοζόταν σταδιακά έως το 2060, διαπιστώνει 
κανείς ότι οι ασκούμενες πολιτικές ήταν τό-
σο πιεστικές που έφεραν αυτό το ποσοστό το 
2019, σαράντα χρόνια νωρίτερα. Θα μπορού-
σε η μείωση να επιτευχθεί σταδιακά, με πιο 
ήπιους όρους, που δεν θα προκαλούσε σοκ 
και δεν θα υπονόμευε την οικονομία. Αποτυ-
πώνεται το πλήρες αδιέξοδο». 

ΕΦΚΑ

Κίνδυνος 
περικοπής
των συντάξεων 
και το 2020


