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∆ 
ιπλό σχέδιο για να µην εκτροχιαστούν 
οι στόχοι του Προϋπολογισµού για 
τα έσοδα και να διασφαλιστεί ο στό-

χος για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% προω-
θεί η κυβέρνηση, φέρνοντας αλλαγές τόσο 
στις ασφαλιστικές εισφορές όσο και στη φο-
ρολογία των ελεύθερων επαγγελµατιών και 
αυτοαπασχολούµενων. 

Σύµφωνα µε αποκλειστικές πληροφορίες της 
Realnews, το οικονοµικό επιτελείο επεξεργά-
ζεται πρόταση για µείωση από 30% έως 50% 
των ασφαλιστικών εισφορών σε όσους έχουν 
µηνιαίο εισόδηµα πάνω από 5.860 ευρώ, 
αλλά και µείωση των φορολογικών συντελε-
στών από δύο έως τρεις µονάδες για ετήσια 
εισοδήµατα από 20.000 ευρώ και άνω, από 
το 2019. Στέλεχος του υπουργείου Εργασίας 
αναφέρει στην «R» ότι οι παρεµβάσεις έχουν 
ως στόχο η τελική επιβάρυνση του ελεύθερου 
επαγγελµατία ή του αυτοαπασχολούµενου 

µετά την επιβολή φόρων και εισφορών να 
του επιτρέπει να διατηρεί ένα αξιόλογο πο-
σοστό για επανεπένδυση στη δουλειά του.

 Ωστόσο, ειδικοί στην κοινωνική ασφάλι-
ση αναφέρουν στην «R» ότι για να επέλθει 
ισορροπία στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλι-
σης, εφόσον µειωθεί το ανώτατο πλαφόν για 
όσους έχουν υψηλά εισοδήµατα, θα πρέπει 
να αυξηθεί το κατώτερο όριο των 586 ευρώ 
τουλάχιστον στα 700 ευρώ. 

Οι βασικοί άξονες των παρεµβάσεων περι-
λαµβάνονται σε ηλεκτρονική αλληλογραφία 
που ανταλλάσσουν οι δύο πλευρές. Ωστόσο, 
το θέµα θα εξεταστεί εξονυχιστικά κατά την 

Η πρόταση που επεξεργάζεται η κυβέρνηση 
αφορά ελεύθερους επαγγελµατίες και 
αυτοαπασχολούµενους και προβλέπει 
την κλιµακωτή µείωση των φορολογικών 
συντελεστών από 2 έως 3 µονάδες 
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1.579,27 €5.860 €
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ΤΙ ΠΕΡΙΛΑMΒΑΝΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ANΩΤΑΤΟ ΠΛΑΦΟΝ*
AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΣΗΜΕΡΑ

1.105,48 €4.102 €
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789,63 €2.930 €
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*Σήµερα το ανώτατο πλαφόν 
των 5.860 ευρώ είναι 
το 10πλάσιο του κατώτατου 
µισθού 586 ευρώ και αφορά
το ποσό επί του οποίου 
υπολογίζονται 
οι ασφαλιστικές εισφορές
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ

Eλεύθερος επαγγελµατίας ασφαλισµένος 
στον ΟΑΕΕ

30%

1.813,67 €5.860 €
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ΤΙ ΠΕΡΙΛΑMΒΑΝΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ANΩΤΑΤΟ ΠΛΑΦΟΝ*
AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΣΗΜΕΡΑ

1.269,56 €4.102 €

ANΩΤΑΤΟ ΠΛΑΦΟΝ
AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ

906,83 €2.930 €

ANΩΤΑΤΟ ΠΛΑΦΟΝ
AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ
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50%

Ιατρός ασφαλισµένος 
στο ΕΤΑΑ

30%

2.223,87 €5.860 €
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ΤΙ ΠΕΡΙΛΑMΒΑΝΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ANΩΤΑΤΟ ΠΛΑΦΟΝ*
AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΣΗΜΕΡΑ

1.156,70 €4.102 €

ANΩΤΑΤΟ ΠΛΑΦΟΝ
AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ

1.111,93 €2.930 €

ANΩΤΑΤΟ ΠΛΑΦΟΝ
AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ

Μ Ε Ι Ω Σ Η

Μ Ε Ι Ω Σ Η
50%

Μηχανικός/δικηγόρος ασφαλισµένος 
στο ETAA

έλευση των δανειστών στην Αθήνα, όταν θα 
έχει διαµορφωθεί πιο ξεκάθαρη εικόνα για 
την πορεία των εσόδων.

Η υπερφορολόγηση και η σύνδεση των 
ασφαλιστικών εισφορών µε το εισόδηµα 
γύρισαν µπούµερανγκ για την κυβέρνηση, 
η οποία αναζητεί τρόπους να περιορίσει τις 
απώλειες τόσο στα έσοδα του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) όσο και της 
εφορίας και να εξασφαλίσει για τα επόµενα 
χρόνια πρωτογενή πλεονάσµατα στο 3,5%, 
σε µία περίοδο που ο ρυθµός αύξησης των 
εσόδων θα έπρεπε να µη δίνει κανένα περιθώ-
ριο στους δανειστές να ζητήσουν νέα µέτρα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι, εάν οι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες συνεχίσουν να δηλώνουν χα-
µηλότερα εισοδήµατα, µπορεί να ανατρα-
πούν οι προβλέψεις του Μεσοπρόθεσµου 
Πλαισίου 2018-2021, τόσο ως προς τον ρυθ-
µό ανάπτυξης όσο και ως προς τα έσοδα και 
τις δαπάνες.

Ωστόσο, οι δανειστές εµφανίζονται να εί-
ναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί µε τις προτάσεις 
του οικονοµικού επιτελείου, ζητώντας ανα-
λυτικά στοιχεία για την πορεία των εσόδων 
τόσο του Προϋπολογισµού από φόρους όσο 
και από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και ιδιαίτερα µέσω των εισπράξεων από 
το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. 

Τα σενάρια για τις εισφορές 
Σύµφωνα µε πληροφορίες, η ηγεσία του 
υπουργείου Εργασίας ετοιµάζει την ολοκλη-
ρωµένη πρότασή του, την οποία θα παρου-
σιάσει στους εκπροσώπους των δανειστών, 
και στόχο έχει να τεθεί σε εφαρµογή από τον 
Ιανουάριο του 2019. 

Σήµερα το ανώτατο όριο επί το οποίου κα-
θορίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές ενός 
ασφαλισµένου ανεξάρτητα από το ύψος του 
µηνιαίου εισοδήµατός του είναι 5.860 ευρώ, 
δηλαδή το δεκαπλάσιο του κατώτατου µισθού 
των 586 ευρώ. Η πρόταση, λοιπόν, προβλέ-
πει τα εξής δύο σενάρια: 
f  Το πρώτο προβλέπει τη µείωση του ανώ-
τατου ορίου στο επταπλάσιο του κατώτατου 
µισθού, δηλαδή στα 4.102 ευρώ. 
f Το δεύτερο προβλέπει τη µείωση του στο 
πενταπλάσιο του κατώτατου µισθού, δηλα-
δή στα 2.930 ευρώ. Ουσιαστικά, οι εισφο-
ρές που θα πληρώνει ο ελεύθερος επαγγελ-
µατίας θα προκύπτουν επί των 2.930 ευρώ. 

Οι αλλαγές, εφόσον λάβουν το «πράσινο 
φως» από την τρόικα, δροµολογούνται από 

Μείωση εισφορών 
από 30% έως 
50% για υψηλά 
εισοδήµατα

Οι βασικοί άξονες της 
πρότασης δόθηκαν στα 
τεχνικά κλιµάκια της τρόικας 
και έπονται διαβουλεύσεις 
µε τους επικεφαλής της 


