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ΕΦΚΑ: Οι εισφορές για επαγγελµατίες, µετόχους, µερισµατούχους 

και διαχειριστές ΙΚΕ 

 

Εφεξής η βάση υπολογισµού των εισφορών θα είναι το «καθαρό φορολογητέο 
αποτέλεσµα από την ασκούµενη δραστηριότητα ή την ιδιότητα που δηµιουργεί την 
υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση µαζί µε τις καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. 

Ειδικά για το 2018, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του ποσού που 
αντιστοιχεί στο 85% της βάσης προσδιορισµού των εισφορών. 

Μηνιαία βάση υπολογισµού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το 
ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση της βάσης υπολογισµού όπως ανωτέρω 
περιγράφεται για κάθε έτος δια του δώδεκα. 

Για τον καθορισµό της µηνιαίας βάσης υπολογισµού συνυπολογίζονται τυχόν ποσά 
που έχουν καταβληθεί µε δελτίο επαγγελµατικής δαπάνης. 

Στην υπουργική απόφαση τονίζεται ότι εάν η προσδιοριζόµενη βάση υπολογισµού των 
πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών είναι µικρότερη του ποσού που αντιστοιχεί στον 
κατώτατο βασικό µισθό άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών, δηλαδή 586 ευρώ µικτές 
µηνιαίες αποδοχές, καθώς και στις περιπτώσεις ζηµιών ή µηδενικών κερδών ή 
υποχρεωτικής ασφάλισης λόγω ιδιότητας χωρίς άσκηση επαγγελµατικής 
δραστηριότητας, ως µηνιαία βάση υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών 
λαµβάνεται το ύψος του κατά τα ανωτέρω κατώτατου βασικού µισθού άγαµου 
µισθωτού άνω των 25 ετών. 

Στο ίδιο ύψος διαµορφώνεται η βάση υπολογισµού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών 
εισφορών για τους δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης επαγγελµατικής 
δραστηριότητας και για τους υγειονοµικούς που απασχολούνται χωρίς αµοιβή της 
παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3232/2004. 

Σε περίπτωση µη υποβολής εκ µέρους του υπόχρεου φορολογικής δήλωσης, οι 
οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται προσωρινά επί της βάσης του 
βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών. 

Ειδικότερα για τα πρόσωπα, παλαιούς και νέους ασφαλισµένους κατά τη διάκριση του 
ν. 2084/1992, τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύµφωνα µε τις γενικές ή ειδικές 
ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 στην 
ασφάλιση του ΕΤΑΑ, καθώς και για τους αυτοαπασχολούµενους αποφοίτους σχολών 
ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραµµένοι σε επιστηµονικούς συλλόγους ή 
επιµελητήρια που έχουν τη µορφή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, η ελάχιστη 
µηνιαία βάση υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών για τα πέντε πρώτα χρόνια 
ασφάλισης αντιστοιχεί στο 70% επί του προβλεπόµενου κατά τα ανωτέρω κατώτατου 
βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών. Άρα διατηρείται η έκπτωση που 



 

 
 
 
 

 
έχει θεσµοθετηθεί γι’ αυτές τις κατηγορίες επαγγελµατιών, από την έναρξη ισχύος του 
ΕΦΚΑ. 

Εάν η προσδιοριζόµενη βάση υπολογισµού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών 
είναι µεγαλύτερη του ποσούπου αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού 
µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών, ως µηνιαία βάση υπολογισµού των 
ασφαλιστικών εισφορών λαµβάνεται το ύψος του δεκαπλάσιου του κατά τα ανωτέρω 
προβλεπόµενου κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών. 

Στις περιπτώσεις που κάποιο από τα παραπάνω πρόσωπα, καταβάλλει ασφαλιστικές 
εισφορές κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 38 του ν. 4387/2016 ως µισθωτός, 
µηνιαία βάση υπολογισµού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το 
άθροισµα του εισοδήµατος από την παροχή των µισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού 
φορολογητέου αποτελέσµατος από τη δραστηριότητα του µε την επιφύλαξη των 
ειδικότερων ρυθµίσεων του άρθρου 38 του ν. 4387/2016. 

Στις περιπτώσεις πολλαπλής δραστηριότητας, η κάθε µία εκ των οποίων δηµιουργεί 
υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση σύµφωνα µε τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές 
διατάξεις του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν. 
4387/2016, µηνιαία βάση υπολογισµού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών 
αποτελεί το άθροισµα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσµατος από έκαστη 
δραστηριότητα. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις που προκύπτει 
υποχρέωση πολλαπλής ασφάλισης λόγω ιδιότητας. 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, πέραν των ανωτέρω, ασκείται και µία ή περισσότερες 
δραστηριότητες υπακτέες στην ασφάλιση του ΟΓΑ, σύµφωνα µε τις γενικές, ειδικές ή 
καταστατικές διατάξεις του, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, ή 
βάσει της παρ. 11 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016, µηνιαία βάση υπολογισµού των 
πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισµα του καθαρού 
φορολογητέου αποτελέσµατος από έκαστη δραστηριότητα, µε την επιφύλαξη των 
ειδικότερων ρυθµίσεων του άρθρου 40 του ν. 4387/2016. 

Τα παραπάνω ισχύουν και σε περιπτώσεις πολλαπλής δραστηριότητας. Για την 
εξεύρεση της βάσης υπολογισµού στις περιπτώσεις αυτές λαµβάνεται καταρχάς υπόψη 
το µηνιαίο εισόδηµα από την παροχή της µισθωτής υπηρεσίας και σε αυτό προστίθεται 
το εισόδηµα των άλλων δραστηριοτήτων κατά φθίνουσα τάξη µεγέθους, ώστε η βάση 
υπολογισµού, όπως προκύπτει από την άθροιση των επιµέρους εισοδηµάτων, να µην 
υπολείπεται της ελάχιστης µηνιαίας βάσης υπολογισµού όπως καθορίζεται σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω, και να µην ξεπερνά το δεκαπλάσιο του κατά τα ανωτέρω 
προβλεπόµενου κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών. 

Στις λοιπές περιπτώσεις, καταρχάς λαµβάνεται το σύνολο του καθαρού φορολογητέου 
εισοδήµατος από τη δραστηριότητα που προκύπτει ότι αποτελεί τη βασική πηγή 
βιοπορισµού και σε αυτό προστίθεται το εισόδηµα των άλλων δραστηριοτήτων κατά 
φθίνουσα τάξη µεγέθους, ώστε η βάση υπολογισµού, όπως προκύπτει από την άθροιση 
των επιµέρους εισοδηµάτων, να µην υπολείπεται της ελάχιστης µηνιαίας βάσης 
υπολογισµού όπως καθορίζεται σύµφωνα µε τα ανωτέρω, και να µην ξεπερνά το 



 

 
 
 
 

 
δεκαπλάσιο του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώτατου βασικού µισθού άγαµου 
µισθωτού άνω των 25 ετών. 

Βάση υπολογισµού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών κατά την έννοια της 
παρούσας απόφασης προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισµένο φορολογικό 
έτος. 

Τυχόν διαφορά που προκύπτει µετά από τον υπολογισµό των προβλεπόµενων 
ασφαλιστικών εισφορών βάσει του πραγµατικού εισοδήµατος του προηγούµενου 
φορολογικού έτους αναζητείται και συµψηφίζεται ισοµερώς κατανεµηµένη σε µηνιαία 
βάση έως το µήνα ∆εκέµβριο εκάστου έτους. 

Για όσους προβαίνουν για πρώτη φορά από 1.1.2017 και εντεύθεν σε έναρξη εργασιών 
ή δραστηριοτήτων, µηνιαία βάση υπολογισµού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών τους 
εισφορών για τους µήνες που µεσολαβούν από το µήνα της έναρξης εργασιών έως το 
∆εκέµβριο του ίδιου έτους, αποτελεί το ποσό που αντιστοιχεί στο βασικό µισθό άγαµου 
µισθωτού άνω των 25 ετών. 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Σχετικά µε εµάς:  

Καλωσορίσατε στον όµιλο 

επιχειρήσεων EFM, Power Tax 

Training & Power Tax. Ο όµιλος EFM 

αριθµεί περισσότερα από 28 στελέχη 

απόλυτα εξειδικευµένα στο 

αντικείµενό τους. Το δε πελατολόγιο 

καλύπτει όλους τους τοµείς του 

ελληνικού επιχειρείν.  

Καθήκον µας, είναι να 

ανταποκρινόµαστε µε ξεχωριστό 

τρόπο στις προσδοκίες κάθε πελάτη 

µας, δεσµεύοντας όλους του πόρους 

της γνώσης και των ικανοτήτων µας 

για την επίτευξη των στόχων και του 

οράµατος των πελατών µας. Με την 

επιλογή της E.F.M., επιτυγχάνεται η 

γρήγορη και αξιόπιστη µετάβαση της 

επιχείρησής σας, σε ένα σύγχρονο 

περιβάλλον όπου µπορεί να 

προσαρµοστεί στις συνεχείς αλλαγές 

των φορολογικών νόµων και έτσι 

δηµιουργείται υψηλή προστιθέµενη 

αξία για την επιχείρησή σας. 

Ορισµένες από τις υπηρεσίες 

υψηλού επιπέδου που 

προσφέρουµε: 

1. Υποστήριξη-Εποπτεία 

Λογιστηρίου 

2. Φοροτεχνικές Υπηρεσίες 

3. Φορολογικές Σχεδιασµός 

4. Συµβουλευτικές Υπηρεσίες 

5. Υπηρεσίες Μισθοδοσίας 

6. Ίδρυση Επιχειρήσεων 

7. Ελεγκτικές Υπηρεσίες 

About us:  

Welcome to the EFΜ, Power Tax 

Training & Power Tax group of 

companies. The EFM Group has a 

workforce of more than 28 highly 

specialised employees. Our clientele 

covers all sector of the Greek 

business world.  

We feel that it is our duty to meet 

each client’s expectations in a unique 

and custom-tailored manner, using all 

of our resources, knowledge and 

skills, to fulfil his/her objectives and 

vision.  

By choosing E.F.M., you can quickly 

and reliably help your company 

transition towards a modern 

environment, with the capability of 

adjusting to the constant changes to 

tax laws, thus generating high added 

value for your company. 

 

We provide a broad range of 

services: 

1. Accounting Support & 

Supervision 

2. Tax Services 

3. Tax optimization 

4. Consultancy Services 

5. Payroll Services 

6. Investing in Greece 

7. Audit Services 

 
 
Paster 17, 15123, Marousi 

Call center: 0030 210 6858459 

Fax: 0030 210 6858181 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


