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ΒΡΟΧΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  
Κούρεμα έως και 80% για τα 
«κόκκινα» καταναλωτικά δάνεια 
και επιμήκυνση έως και 40 έτη 
για τα μη εξυπηρετούμενα στε-
γαστικά δίνουν οι τράπεζες ΣΕΛ. 8-9

ΤΟ QUIZDOM ΜΑΓΕΨΕ 
ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ
Ο εµπνευστής του δηµοφιλούς 
παιχνιδιού γνώσεων 
Τριαντάφυλλος Ξυλούρης 
ξετυλίγει τα επόµενα σχέδια της 
εταιρείας, µετά την εξαγορά της 
από τη γερµανική Friends4media

ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ 
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
Σε µπαράζ επενδύσεων στα 
δίκτυα νέα γενιάς προχωρούν 
οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών 
και προσφέρουν δωρεάν 
επιδότηση υπηρεσιών internet 
σε 1,5 εκατ. νοικοκυριά
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Ν
έο χαράτσι θα κληθούν να πληρώσουν τον 
Σεπτέµβριο τουλάχιστον 300.000 αυτοα-
πασχολούµενοι και ελεύθεροι επαγγελµα-

τίες, οι οποίοι θα πρέπει να πληρώσουν αναδρο-
µικά από την αρχή του έτους και σε τέσσερις ισό-
ποσες δόσεις τις ασφαλιστικές τους εισφορές για 
επικούρηση (7%) και εφάπαξ (4%). 

Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας σχεδιάζ ει, 
σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, να ζη-
τήσει την εξόφληση των επιπλέον εισφορών για 
το οκτάµηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου σε τέσσερις 
δόσεις, ξεκινώντας από τον Σεπτέµβριο.  

Εγκυρες πηγές αναφέρουν στην «R» ότι η δι-
οίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι-
σης είναι έτοιµη έπειτα από οκτώ µήνες λειτουρ-
γίας να προσθέσει στα ειδοποιητήρια Σεπτεµβρί-
ου, µαζί µε τις εισφορές για την κύρια ασφάλι-
ση, και τις εισφορές για επικούρηση και εφάπαξ. 

Στο ίδιο ειδοποιητήριο θα περιλαµβάνεται και 
η καταβολή της πρώτης από τις τέσσερις δόσεις 
για την εξόφληση των εισφορών επικούρησης και 
εφάπαξ του πρώτου διµήνου του έτους. Η ίδια δι-
αδικασία θα συνεχιστεί και τους επόµενους τρεις 
µήνες, Οκτώβριο, Νοέµβριο και ∆εκέµβριο, προ-
κειµένου να αποπληρωθούν οι ασφαλιστικές ει-

σφορές για το τρέχον έτος. Για άλλη µια φορά χι-
λιάδες αυτοαπασχολούµενοι και ελεύθεροι επαγ-
γελµατίες καλούνται να «πληρώσουν το µάρµα-
ρο» της πολύµηνης καθυστέρησης του ΕΦΚΑ. 
Η αναδροµική αποπληρωµή των εισφορών για 
επικούρηση και εφάπαξ σε τέσσερις δόσεις έως 
το τέλος του χρόνου, µε βάση το εισόδηµα του 

2015, έρχεται να προστεθεί σε µια χρονική πε-
ρίοδο που ελεύθεροι επαγγελµατίες και αυτοα-
πασχολούµενοι πρέπει να καταβάλουν φόρο ει-
σοδήµατος και ΕΝΦΙΑ. 

Η «R» παρουσιάζει χαρακτηριστικά παραδείγ-
µατα µε την επιβάρυνση ελεύθερων επαγγελµα-
τιών και αυτοαπασχολούµενων. 

Σε τέσσερις µηνιαίες δόσεις από τον Σεπτέµβριο έως και τον ∆εκέµβριο 

Αναδροµικές 
εισφορές 

για 300.000 
ασφαλισµένους

θα κληθούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για επικούρηση και εφάπαξ 

 ΣΕΛ. 3
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Οκτώβριο, Νοέµβριο και ∆εκέµβριο, προκειµένου να αποπληρωθούν οι ασφα-
λιστικές εισφορές για το τρέχον έτος.

Οι εισφορές που καταβάλλει σήµερα ένας ελεύθερος επαγγελµατίας ή αυτοα-
πασχολούµενος για κύρια ασφάλιση είναι 20% του εισοδήµατός του και σε αυ-
τές προστίθενται 6,95% υπέρ ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, ενώ στην περί-
πτωση που έχει και επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ παροχή, τότε οι ασφαλι-
στικές εισφορές εκτοξεύονται στο 37,95% του εισοδήµατός του.  

Οπως επισηµαίνει στην «R» ο δικηγόρος ∆ιονύσης Ρίζος, συµπεριλαµβανο-
µένης και της αναδροµικής καταβολής των εισφορών έως το τέλος του έτους, 
το ποσοστό του µηνιαίου εισοδήµατος που θα πρέπει να δοθεί σε ασφαλιστι-
κές εισφορές αναµένεται να αγγίξει και το 59,75%!   

Για άλλη µια φορά χιλιάδες αυτοαπασχολούµενοι και ελεύθεροι επαγγελµατί-
ες καλούνται να «πληρώσουν το µάρµαρο» της πολύµηνης καθυστέρησης του 
ΕΦΚΑ. Οι υπάλληλοι και η διοίκηση του φορέα κατέβαλαν κάθε δυνατή προ-

σπάθεια ώστε να εκδοθούν νωρίτερα τα ειδοποιητήρια, ωστόσο κάτι τέ-
τοιο δεν ήταν εφικτό καθώς δεν υπήρχαν ηλεκτρονικά µηχανογρα-

φηµένα συστήµατα. 
Οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει οι υπηρεσίες του φορέα 

να τακτοποιήσουν προβλήµατα που υπήρχαν στο µητρώο του 
φαίνεται ότι αποδίδουν και έτσι ο σχεδιασµός περιλαµβάνει 
την εµφάνιση των παραπάνω εισφορών στα µηνιαία ειδοποι-
ητήρια από τον Αύγουστο και µετά. Αυτό πρακτικά σηµαίνει 
ότι οι νέες «φουσκωµένες» εισφορές θα επιδοθούν στους δι-
καιούχους, µη µισθωτούς ασφαλισµένους, το αργότερο έως 
τις 20 Σεπτεµβρίου. Εως τότε το υπουργείο Εργασίας θα πρέ-
πει να έχει γνωστοποιήσει οριστικά τις προθέσεις του σχετικά 
µε την καταβολή των αναδροµικών ποσών. 

Μάλιστα, η αναδροµική αποπληρωµή των εισφορών 
για επικούρηση και εφάπαξ σε τέσσερις δόσεις έως 

το τέλος του χρόνου, µε βάση το εισόδηµα 
του 2015, έρχεται να προστεθεί σε µια 

χρονική περίοδο που ελεύθεροι επαγ-

a.mavrouli@realnews.gr

Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ

Ν
έα οικονοµική επιβάρυνση έρχε-
ται τον Σεπτέµβριο για τουλάχι-
στον 300.000 αυτοαπασχολού-

µενους και ελεύθερους επαγγελµατίες, 
καθώς θα κληθούν να πληρώσουν ανα-
δροµικά από την αρχή του έτους και 
σε τέσσερις ισόποσες δόσεις τις ασφα-
λιστικές τους εισφορές για επικουρική 
ασφάλιση (7%) και εφάπαξ (4%). Συ-
γκεκριµένα, η ηγεσία του υπουργεί-
ου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχεδιά-
ζει, σύµφωνα µε πληροφορίες της 
Realnews, να ζητήσει την εξόφλη-
ση των επιπλέον εισφορών για το 
οκτάµηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 
σε τέσσερις δόσεις, ξεκινώντας από 
τον Σεπτέµβριο.  

Εγκυρες πηγές αναφέρουν στην 
«R» ότι η διοίκηση του Ενιαίου Φο-
ρέα Κοινωνικής Ασφάλισης είναι 
έτοιµη -έπειτα από οκτώ µήνες λει-
τουργίας- να προσθέσει στα ειδο-
ποιητήρια Σεπτεµβρίου, µαζί µε 
τις εισφορές για την κύρια ασφά-
λιση, και τις εισφορές για επι-
κούρηση και εφάπαξ (σε όσους 
ασφαλισµένους έχουν).  

Στο ίδιο ειδοποιητήριο, δηλα-
δή, θα περιλαµβάνεται και η κα-
ταβολή της πρώτης από τις τέσ-
σερις δόσεις για την εξόφληση 
των εισφορών επικούρησης και 
εφάπαξ του πρώτου διµήνου του 
έτους. Η ίδια διαδικασία θα συνεχι-
στεί και τους επόµενους τρεις µήνες 

Σοκ για 300.000 
αυτοαπασχολούµενους
Θα κληθούν 
να πληρώσουν 
αναδροµικά από την 
αρχή του έτους και 
σε τέσσερις ισόποσες 
δόσεις τις ασφαλιστικές 
τους εισφορές για 
επικουρική ασφάλιση 
(7%) και εφάπαξ (4%)

γελµατίες και αυτοαπασχολούµενοι πρέπει να 
καταβάλουν φόρο εισοδήµατος και ΕΝΦΙΑ. 

Η αλήθεια των αριθµών 
Η «R» παρουσιάζει τέσσερα παραδείγµατα 
για την επιπλέον επιβάρυνση των αυτοαπα-
σχολούµενων:
f Μηχανικός ασφαλισµένος στο ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕ-
∆Ε είχε το 2016 καθαρό φορολογητέο  εισόδη-
µα 20.000 ευρώ. Οι εισφορές του για τον κλά-
δο επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ είναι 7% 
και 4% αντίστοιχα επί του καθαρού φορολο-
γητέου εισοδήµατος. Ετσι από τον Σεπτέµβριο 
θα κληθεί να καταβάλει 116,6 ευρώ τον µήνα 
για το επικουρικό και 66,6 ευρώ τον µήνα για 
το εφάπαξ. Μηνιαία επιβάρυνση 183,2 ευρώ. 
Επειδή όµως από τον Σεπτέµβριο µέχρι τον ∆ε-
κέµβριο θα ξεκινήσει η καταβολή της πρώτης 
δόσης από τις τέσσερις, ο ασφαλισµένος θα 
επιβαρυνθεί µε επιπλέον 366,4 ευρώ. ∆ηλαδή, 
για τους επόµενους τέσσερις µήνες θα πληρώ-
νει 549,6 ευρώ τον µήνα µόνο για εισφορές σε 
επικούρηση και εφάπαξ.

f ∆ικηγόρος ασφαλισµένος στο Ταµείο Νοµι-
κών είχε το 2016 καθαρό φορολογητέο  εισό-
δηµα 30.000 ευρώ. Οι εισφορές του για τον 
κλάδο επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ εί-
ναι 7% και 4% αντίστοιχα επί του καθαρού φο-
ρολογητέου εισοδήµατος. 

Από τον Σεπτέµβριο θα κληθεί να καταβάλει 
175 ευρώ τον µήνα για το επικουρικό και 100 
ευρώ τον µήνα για το εφάπαξ. Μηνιαία επιβά-
ρυνση 275 ευρώ τον µήνα. 

Επειδή όµως από τον Σεπτέµβριο µέχρι τον 
∆εκέµβριο θα κληθεί να καταβάλει και το σύνο-
λο των εισφορών των προηγούµενων µηνών σε 
4 δόσεις, θα πρέπει να καταβάλει το µήνα επι-
πλέον 550 ευρώ. ∆ηλαδή, για τους επόµενους 
τέσσερις µήνες θα πληρώνει 825 ευρώ τον µήνα 
µόνο για εισφορές σε επικούρηση και εφάπαξ.
f Γιατρός ασφαλισµένος στο ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ εί-
χε το 2016 καθαρό φορολογητέο  εισόδηµα 
40.000 ευρώ. Οι εισφορές του για τον κλάδο 
εφάπαξ είναι 4% επί του καθαρού φορολογη-
τέου εισοδήµατος. 

Από τον Σεπτέµβριο θα κληθεί να καταβάλει 
133,3 ευρώ τον µήνα για το εφάπαξ. Επειδή 
όµως από τον Σεπτέµβριο έως τον ∆εκέµβριο 
θα κληθεί να πληρώσει και το σύνολο των ει-
σφορών των προηγούµενων µηνών σε 4 δό-
σεις, θα πρέπει να καταβάλει τον µήνα επιπλέ-
ον 266,6 ευρώ. ∆ηλαδή για τους επόµενους 
τέσσερις µήνες θα πληρώνει 399,9 ευρώ τον 
µήνα µόνο για το εφάπαξ.
f Πολιτικός µηχανικός παλιός ασφαλισµένος 
στο ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕ∆Ε είχε το 2016 καθαρό φορο-
λογητέο εισόδηµα 2.000 ευρώ, πλην όµως οι ει-
σφορές του θα υπολογιστούν ως να είχε 7.032 
ευρώ (το κατώτατο εισόδηµα υπολογισµού ει-
σφορών). Οι εισφορές του για τον κλάδο εφά-
παξ είναι 4% επί του κατωτάτου εισοδήµατος. 
Από τον Σεπτέµβριο θα κληθεί να καταβάλει 
23,44 ευρώ τον µήνα για το εφάπαξ. Πλην 
όµως, επειδή από Σεπτέµβριο έως ∆εκέµβριο 
θα κληθεί να πληρώσει και το σύνολο των ει-
σφορών των προηγούµενων µηνών σε 4 δό-
σεις, θα πρέπει να καταβάλει τον µήνα επιπλέ-
ον 46,88 ευρώ. ∆ηλαδή, για τους επόµενους 
τέσσερις µήνες θα πληρώνει 70,32 ευρώ τον 
µήνα µόνο για το εφάπαξ.

αύξηση
Οι εισφορές που 
καταβάλλει σήµε-
ρα ένας ελεύθερος 
επαγγελµατίας ή 
αυτοαπασχολού-
µενος για κύρια 
ασφάλιση είναι 20% 
του εισοδήµατός του 
και σε αυτές προστί-
θενται 6,95% υπέρ 
ιατροφαρµακευτικής 
περίθαλψης, ενώ 
στην περίπτωση που 
έχει και επικουρική 
ασφάλιση και εφά-
παξ παροχή, τότε 
οι ασφαλιστικές 
εισφορές εκτοξεύο-
νται στο 37,95% του 
εισοδήµατός του

Στο ειδοποιητήριο θα πε-
ριλαµβάνεται και η καταβο-
λή της πρώτης δόσης για την 
εξόφληση των εισφορών 
του πρώτου διµήνου του έτους

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ-«ΦΩΤΙΑ»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Εργασίας Τάσος 
Πετρόπουλος, στην αρμοδιότητα 
του οποίου εντάσσεται ο ΕΦΚΑ


