Ενημερωτικό σημείωμα
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Γενικά - Βάση υπολογισμού εισφορών

Από 1/1/2017, το σύστημα ασφαλιστικών κλάσεων –κατηγοριών παύει να ισχύει.
Βάση υπολογισμού για τις ασφαλιστικές εισφορές είναι το Καθαρό
Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από την άσκηση της δραστηριότητας, που
δημιουργεί την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση, κατά το προηγούμενο
φορολογικό έτος.
Κατά τη πρώτη εξαμηνιαία περίοδο του έτους 2017, ως βάση υπολογισμού
λαμβάνεται
το εισόδημα του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου έτους (δηλαδή εν
προκειμένω του 2015). Θα ακολουθήσει οριστικοποίηση των ετήσιων ασφαλιστικών
εισφορών κατόπιν συμψηφισμού των εισφορών που προκύπτουν από τα καθαρά
εισοδήματα του έτους 2016, που θα εκκαθαριστούν κατά το Β΄εξάμηνο του 2017.
Θεσπίζεται Κατώτατη και Ανώτατη Βάση Υπολογισμού Εισφορών, δηλαδή το
κατώτερο και το ανώτερο ποσό εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται εισφορές.
Ως κατώτατη βάση, ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό
άγαμου μισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών το οποίο ανέρχεται σήμερα σε
586,08€ (ετήσιο 7.032,96€).
Σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων η Κατώτατη Βάση λαμβάνεται μειωμένη
και ορίζεται ως ποσοστό 70% του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού
άνω των 25 ετών (Μηνιαίο: 586,08 Χ 70% =410,26€ και ετήσιο: 12 Χ 410,26€=
4.923,12€).
Ως ανώτατη βάση, ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου
βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των είκοσι πέντε ετών (25) το οποίο
ανέρχεται σε 5.860,80€ (ετήσιο 70.329,60€).
Ως Μηνιαία Βάση Υπολογισμού Εισφορών των προσώπων που αποκτούν
ιδιότητα ή προβαίνουν σε έναρξη εργασιών λαμβάνεται η Κατώτατη Βάση και
εφαρμόζεται από τον μήνα έναρξης έως τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.
Επί Μελών Εταιρειών,
βάση υπολογισμού αποτελεί το ΚΦΑ της εταιρείας
κατανεμημένο σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους .
Αντίστοιχα, επί Μελών Αγροτικής, Κτηνοτροφικής ή Αλιευτικής Εκμετάλλευσης,
βάση υπολογισμού αποτελεί το συνολικό ΚΦΑ της εκμετάλλευσης διαιρούμενο δια
του αριθμού των μελών.
Στις περιπτώσεις ζημιογόνων χρήσεων και μηδενικών κερδών, οι εισφορές
υπολογίζονται επί της κατώτατης βάσης ενώ σε περιπτώσεις μη εκκαθαρισμένων
χρήσεων ή μη υποβολής δηλώσεων επί του ΚΦΑ του πιο πρόσφατα
εκκαθαρισμένου έτους.

Προσδιορισμός Εισοδημάτων
Το Μητρώο Υπόχρεων ασφαλισμένων έχει ταυτοποιηθεί με το τηρούμενο στην
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) Μητρώο Φορολογούμενων.
Αντιστοιχήθηκαν οι ασφαλιστέες δραστηριότητες-ιδιότητες με τα εισοδήματα
τηρεί η ΓΓΔΕ ώστε να κωδικοποιηθούν οι πηγές προέλευσης εισοδημάτων.
Για κάθε πηγή εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη
Αποτέλεσμα.

που

το Καθαρό Φορολογητέο

Ως προς την προέλευση των εισοδημάτων, οι πηγές ομαδοποιούνται σε τρεις
βασικές, ως εξής:
Επιχειρηματική
Δραστηριότητα,
Δραστηριότητα, Μισθωτές Υπηρεσίες.

Αγροτική-Κτηνοτροφική-Αλιευτική

Η ομαδοποίηση αυτή χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των εισφορών.
Εισφορές
Η εισφορά είναι μηνιαία και υπολογίζεται επί του μηνιαίου ΚΦΑ.
Θεσπίζονται από 1/1/2017 ενιαία ποσοστά εισφορών, ως εξής:
Κλάδος Σύνταξης 20%

Κλάδος Περίθαλψης 6,95%

Υπολογίζονται εισφορές επί καθαρών εισοδημάτων που προέρχονται από μία
ή περισσότερες δραστηριότητες που γεννούν υποχρέωση ασφάλισης.
Στις περιπτώσεις μοναδικής δραστηριότητας προσδιορίζεται η βάση υπολογισμού
εισφορών από το καθαρό εισόδημα της δραστηριότητας αυτής.
Επί περισσότερων της μιας
ασφάλισης:

δραστηριοτήτων που γεννούν υποχρέωση

α. λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των καθαρών εισοδημάτων, για τον
προσδιορισμό της ανώτατης και κατώτατης βάσης εισοδήματος, σύμφωνα με
κανόνες ιεράρχησης. Ειδικότερα:
Μεταξύ εισοδημάτων από Μισθωτή εργασία και Μη Μισθωτή δραστηριότητα
(επιχειρηματική ή αγροτική) προηγείται το εισόδημα από Μισθωτή εργασία.
Μεταξύ εισοδημάτων από Μη Μισθωτές δραστηριότητες προηγείται το
εισόδημα της δραστηριότητας που εξασφαλίζει, κατά το μεγαλύτερο μέρος, τον
βιοπορισμό του ασφαλισμένου.
β. υπολογίζονται εισφορές επί του καθαρού εισοδήματος που προέρχεται από
την άσκηση δραστηριότητας ή την ύπαρξη ιδιότητας που γεννούν υποχρέωση
υπαγωγής στην ασφάλιση, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες, κατά περίπτωση,
διατάξεις.

Κοινοποίηση Εισφορών
Οι εισφορές αναρτώνται και στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, στην
ιστοσελίδα www.efka.gov.gr από την οποία παρέχεται αναλυτικότερη ενημέρωση.

