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Η ΠΡΟΤΑΣΗ του υπουργείου Εργασίας περιλαμβάνει και τη δυνατότητα να 
παίρνουν ενημερότητα οι ασφαλισμένοι καταβάλλοντας το 26,9% επί του κα-
τώτερου ορίου εισφορών των 586 ευρώ, ακόμα και εάν οι ασφαλιστικές ει-
σφορές τους είναι μεγαλύτερες. Είναι ένα θέμα που απασχολεί τους ελεύθε-
ρους επαγγελματίες, που πολλές φορές αδυνατούν να εξασφαλίσουν ασφα-
λιστική ενημερότητα. Σήμερα ασφαλιστικά ενήμεροι είναι όσοι δεν οφείλουν 
στον Φορέα ληξιπρόθεσμες και απαιτητές εισφορές ή οφείλουν και έχουν 
προβεί σε τμηματική καταβολή των εισφορών τους.

Ενημερότητα... για όλους

ΑΡΚΕΙ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

30%

1.579,27 €5.860 €

Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο  Α '

Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο  B '

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑMΒΑΝΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ANΩΤΑΤΟ ΠΛΑΦΟΝ*
AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΣΗΜΕΡΑ

1.105,48 €4.102 €

ANΩΤΑΤΟ ΠΛΑΦΟΝ
AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ

789,63 €2.930 €

ANΩΤΑΤΟ ΠΛΑΦΟΝ
AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ

Μ Ε Ι Ω Σ Η

50%
Μ Ε Ι Ω Σ Η

Μ Ε Ι Ω Σ Η

*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

TA ΣΕΝΑΡΙΑ 
ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ

Eλεύθερος επαγγελµατίας ασφαλισµένος 
στον ΟΑΕΕ

30%

1.813,67 €5.860 €

Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο  Α '

Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο  B '

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

Μ Ε Ι Ω Σ Η

50%

Ιατρός ασφαλισµένος 
στο ΕΤΑΑ

30%

2.223,87 €5.860 €

Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο  Α '

Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο  B '

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

*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

*Σήµερα το ανώτατο πλαφόν 

το 10πλάσιο του κατώτατου 
µισθού 586 ευρώ και αφορά

οι ασφαλιστικές εισφορές

το 2019 και µετά, καθώς το υπουργείο Εργασίας θεωρεί ότι 
-εκτός απροόπτου- το πρόβληµα είναι λυµένο για το 2018, 
µε την εφαρµογή της µείωσης κατά 15% των εισοδηµάτων 
επί των οποίων θα υπολογίζονται οι εισφορές. 

Το σκέλος της φορολογίας
Παρεµβάσεις, όµως, εµπεριέχει η πρόταση της Αθήνας και 
στο φορολογικό σκέλος. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες της «R», 
το οικονοµικό επιτελείο προτείνει την κλιµακωτή µείωση των 
συντελεστών φορολόγησης για εισοδήµατα από 20.000 ευ-
ρώ και άνω για ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχο-
λούµενους. Κι αυτό διότι έτσι εκτιµούν ότι οι φορολογούµε-
νοι της κατηγορίας δεν θα έχουν κίνητρο απόκρυψης των ει-
σοδηµάτων τους, όπως διαπιστώθηκε από την εκκαθάριση 
της εφορίας για τα εισοδήµατα των ελεύθερων επαγγελµα-
τιών για το 2016. 

 Στην πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι εµπεριέχονται 
τα εξής σενάρια: 
f Η µείωση θα είναι από 2 έως 3 µονάδες και θα ξεκινά για 
τα εισοδήµατα που κυµαίνονται από 20.000 έως 30.000 ευ-
ρώ, ενώ η µεγαλύτερη µείωση θα αφορά τα εισοδήµατα από 
50.000 ευρώ και πάνω.
f Εναλλακτικά εξετάζεται η παροχή έκπτωσης φόρου (σ.σ.: 
τύπου αφορολόγητο), όπως αυτή που έχουν σήµερα οι µι-
σθωτοί, αλλά όχι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που φορολογού-
νται ως µισθωτοί αλλά χωρίς να έχουν αφορολόγητο. Εάν επι-
λεγεί αυτό το σενάριο, δεν αποκλείεται να τεθεί σε εφαρµογή 
από το 2019, οπότε και είναι προγραµµατισµένη να εφαρµο-
στεί η µείωση του αφορολόγητου ορίου για τους µισθωτούς. 
f Το τρίτο σενάριο, που δεν φαίνεται, όµως, να συγκεντρώ-
νει πολλές πιθανότητες υλοποίησης, είναι η αυτοτελής φορο-
λόγηση εισοδηµάτων µε χαµηλό συντελεστή για όσους έχουν 
ετήσιο εισόδηµα πάνω από 50.000 ευρώ και υψηλότερο συ-
ντελεστή για χαµηλά εισοδήµατα.

Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες δήλωσαν το 2016 20% λιγό-
τερα εισοδήµατα στην εφορία, µε στόχο να γλιτώσουν τό-
σο τις πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις όσο και τις υψη-
λές ασφαλιστικές εισφορές, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί 
τρύπα 900 εκατ. ευρώ. Η επιβάρυνση, σύµφωνα µε τα στοι-
χεία που έχει στα χέρια του το οικονοµικό επιτελείο, φτάνει 
στα µεσαία και στα υψηλά εισοδήµατα το 65% .

Η χαµηλή βάση εισοδήµατος που δηµιουργείται αναµέ-
νεται να επηρεάσει τα έσοδα και τα δηµοσιονοµικά µεγέθη 
τόσο του 2018 όσο και των επόµενων ετών, που είναι ιδιαί-
τερα κρίσιµα, καθώς πρέπει να έχουµε πρωτογενή πλεονά-
σµατα 3,5%.

Σήµερα, για ποσά ετήσιου εισοδήµατος πάνω από 20.000 
ευρώ, το τµήµα του εισοδήµατος από τα 20.001 έως τα 30.000 
ευρώ φορολογείται µε συντελεστή αυξηµένο από το 26% στο 
29%, το τµήµα του εισοδήµατος από τα 30.001 έως τα 40.000 
ευρώ φορολογείται µε συντελεστή αυξηµένο από το 26% 
στο 37%, το τµήµα του εισοδήµατος από τα 40.001 έως τα 
50.000 ευρώ µε συντελεστή αυξηµένο από το 26% στο 45% 
και το τµήµα του εισοδήµατος πάνω από τα 50.000 ευρώ φο-
ρολογείται µε συντελεστή αυξηµένο από το 33% στο 45%. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα δηλωθέντα εισοδήµατα των ελεύ-
θερων επαγγελµατιών και επιτηδευµατιών διαγράφουν τρο-
χιά διαρκούς συρρίκνωσης τα τελευταία χρόνια. Από 9,912 
δισ. ευρώ που ήταν το 2011, περιορίστηκαν σε 4,670 δισ. 
ευρώ το 2015 και πέρυσι προσγειώθηκαν στα 3,8 δισ. ευρώ.

Μεγάλο, επίσης, βάρος αποτελεί για τους επαγγελµατίες ο 
υπολογισµός της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος µε συ-
ντελεστή αυξηµένο από το 75% στο 100% του κύριου φό-
ρου εισοδήµατος, ενώ οι επαγγελµατίες συνεχίζουν να επι-
βαρύνονται µε τέλος επιτηδεύµατος 650 ευρώ και ειδική ει-
σφορά αλληλεγγύης (2,2% έως και 10%) για εισοδήµατα 
άνω των 12.000 ευρώ.

ΕΦΟΡΙΑ
Ως εναλλακτικό 
σενάριο, εξετά-
ζεται η παροχή 
έκπτωσης φόρου 
(σ.σ.: τύπου 
αφορολόγητο), 
όπως αυτή που 
έχουν σήµερα οι 
µισθωτοί, αλλά 
όχι οι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες 
που φορολογού-
νται ως µισθωτοί, 
αλλά χωρίς να 
έχουν αφορολό-
γητο.

ΤΡΟΪΚΑ
Οι αλλαγές, εφό-
σον λάβουν το 
«πράσινο φως» 
από την τρόικα, 
δροµολογούνται 
από το 2019 και 
µετά, καθώς 
το υπουργείο 
Εργασίας θεωρεί 
ότι -εκτός απροό-
πτου- το πρόβλη-
µα είναι λυµένο 
για το 2018, µε 
την εφαρµογή 
της µείωσης 
κατά 15% των 
εισοδηµάτων επί 
των οποίων θα 
υπολογίζονται οι 
εισφορές. 


