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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔ. ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18, 104 32 Αθήνα
Πληρ.
: Σ. Νικολοπούλου
Τηλ
: 210 5285617
e-mail
: tm.eisf.mmisth@efka.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 30
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Ε΄Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Γ’ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Φιλελλήνων 13-15, 105 57, Αθήνα
Πληρ.
: Α. Πετροπούλου, Α. Τσάκου
Τηλ
: 210 5219719, 210 3270407
e-mail
: d.fepasf@efka.gov.gr,
d.cefpar@efka.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Νέες εισφορές Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών Ελεύθερων
Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και έμμισθων δικηγόρων, μηχανικών και
υγειονομικών»
Σχετ.: 1. Οι διατάξεις των άρθρων 31 και 45 του ν. 4670/20.
2.

Οι

αριθμ.

πρωτ.

Φ.80020/13033/336/Δ16/27-3-2020

και

αριθμ.

πρωτ.

Φ.80020/οικ.12029/Δ16/310/29-4-2020 εγκύκλιες του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
Με τις πιο πάνω σχετικές διατάξεις του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)» (ΦΕΚ
43/Α’), θεσπίζεται, μεταξύ άλλων, νέο πλαίσιο εισφορών Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ
παροχών Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και έμμισθων δικηγόρων,
μηχανικών και υγειονομικών.
Με τις νέες διατάξεις, αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 97 και της παρ. 2
του άρθρου 35 του ν. 4387/2016, που ρυθμίζουν τη βάση υπολογισμού εισφορών για την
Επικουρική ασφάλιση και Εφάπαξ παροχή των προαναφερόμενων ασφαλισμένων και
εισάγεται σύστημα ασφαλιστικών κατηγοριών με δυνατότητα ελεύθερης επιλογής από τους
ασφαλισμένους.
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Γενικές Αρχές
Με το νέο εισφοροδοτικό σύστημα:


Θεσπίζονται τρείς (3) ασφαλιστικές κατηγορίες εισφορών

κλάδου Επικουρικής

ασφάλισης και τρείς (3) ασφαλιστικές κατηγορίες εισφορών κλάδου Εφάπαξ
παροχών.


Η κατάταξη σε μια εκ των ασφαλιστικών κατηγοριών είναι υποχρεωτική και
ανεξάρτητη για κάθε κλάδο.



Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία (1) από τις τρεις
(3) ασφαλιστικές κατηγορίες, για κάθε κλάδο, δηλώνοντας την επιλογή τους με
την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.



Το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας παρέχεται και στους προαιρετικά
ασφαλισμένους Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους.



Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης επιλογής κατηγορίας ο ασφαλισμένος
κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη (1) ασφαλιστική κατηγορία κάθε κλάδου.



Κατά την πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος, οι ασφαλισμένοι για το
διάστημα από 1/2020 έως 6/2020 κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη (1η)
ασφαλιστική κατηγορία. Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας με ηλεκτρονική
αίτηση έχει ισχύ από τον Ιούλιο 2020.



Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας (ανώτερης ή
κατώτερης) ανά έτος. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους
και ενεργοποιείται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης αλλαγής κατηγορίας, παραμένει ενεργή η
κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους.



Στις

περιπτώσεις

Μη Μισθωτής

δραστηριότητας

με παράλληλη Μισθωτή

απασχόληση, προσδιορίζεται κατώτατη κατηγορία καταβολής εισφορών (1η) για το
σύνολο των δραστηριοτήτων.
Εφόσον το ποσό των εισφορών από τη μισθωτή απασχόληση υπολείπεται του
ποσού εισφοράς της κατώτατης κατηγορίας, καταβάλλεται η αντίστοιχη διαφορά.
Παρέχεται δυνατότητα επιλογής ανώτερης κατηγορίας, καταβάλλοντας την
αντίστοιχη διαφορά κλάδου.


Στις

περιπτώσεις

πολλαπλής

μη

μισθωτής

δραστηριότητας

(Ελ.

Επαγγελματίας/Αυτοαπασχολούμενος) θεσπίζεται η καταβολή μίας εισφοράς με
κατάταξη σε μία εκ των τριών (3) ασφαλιστικών κατηγοριών για κάθε κλάδο με
ελεύθερη επιλογή.
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Έναρξη Ισχύος
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής εισφορών, σύμφωνα με το νέο εισφοροδοτικό πλαίσιο,
ορίζεται η 01.01.2020.
Πεδίο εφαρμογής
Το νέο νομοθετικό πλαίσιο εφαρμόζεται:
Κλάδος επικουρικής ασφάλισης
-

στους παλαιούς και νέους ασφαλισμένους (πριν και μετά την 1/1/1993) που είναι

Αυτοαπασχολούμενοι ή Ελεύθεροι Επαγγελματίες
- στους έμμισθους δικηγόρους
Κλάδος εφάπαξ παροχής
-

στους παλαιούς και νέους ασφαλισμένους (πριν και μετά την 1/1/1993) που είναι

Αυτοαπασχολούμενοι ή Ελεύθεροι Επαγγελματίες
-

στους έμμισθους δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς.
Νέες ασφαλιστικές εισφορές

Α. Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι, έμμισθοι δικηγόροι,
μηχανικοί, υγειονομικοί
Από 1/1/2020
Ασφαλιστικές
Κατηγορίες

Κλάδος
Επικουρικής Ασφάλισης

Κλάδος
Εφάπαξ Παροχών

1η

42

26

2η

51

31

3η

61

37

Β. Παράλληλη ασφάλιση
Με τη διάταξη του άρθρου 32 του ν. 4670/2020, ρυθμίζονται θέματα καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών όταν, συντρέχει παράλληλη απασχόληση.
Ειδικότερα:
1.

Περιπτώσεις πολλαπλών μη μισθωτών δραστηριοτήτων

Στις περιπτώσεις πολλαπλής μη μισθωτής δραστηριότητας, καταβάλλεται μια ασφαλιστική
εισφορά εκ των τριών (3) ασφαλιστικών κατηγοριών των Ελεύθερων Επαγγελματιών και
Αυτοαπασχολούμενων, για κάθε κλάδο, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ παροχής.
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2.

Περιπτώσεις μη μισθωτής ή πολλαπλών μη μισθωτών δραστηριοτήτων με
μισθωτή απασχόληση

Στις περιπτώσεις Μη Μισθωτής δραστηριότητας με παράλληλη Μισθωτή απασχόληση,
λαμβάνονται υπόψη τα ποσά των εισφορών ανά κλάδο ασφάλισης από τη μισθωτή
απασχόληση και καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο, εφόσον προκύπτει, η διαφορά
εισφοράς από την πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία κάθε κλάδου.
Εάν έχει επιλεγεί ανώτερη της πρώτης κατηγορία, η προκύπτουσα διαφορά βαραίνει εξ
ολοκλήρου τον ασφαλισμένο.
Γ. Έμμισθοι Δικηγόροι – Μηχανικοί - Υγειονομικοί
Το νέο εισφοροδοτικό πλαίσιο ασφαλιστικών κατηγοριών εφαρμόζεται:
- για τους έμμισθους δικηγόρους τόσο για την Επικουρική ασφάλιση όσο και για τον κλάδο
Εφάπαξ παροχών. Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων εξακολουθεί και ισχύει ο
επιμερισμός των ποσών της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κατά 50% για τον εντολέα και
κατά 50% για τον ασφαλισμένο.
- για τους έμμισθους μηχανικούς και υγειονομικούς μόνο για τον κλάδο Εφάπαξ παροχών.
Ως προς τον κλάδο Επικουρικής ασφάλισης διατηρείται το προϋφιστάμενο καθεστώς
υπολογισμού εισφορών επί των αποδοχών.
Δ. Γραμμάτια προείσπραξης Δικηγόρων
Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 35 του ν. 4670/20 ο συμψηφισμός ασφαλιστικών
εισφορών με ποσά που καταβάλλονται μέσω γραμματίων προείσπραξης ανά δικηγορική
πράξη ή παράσταση, ισχύει πλέον και για τις εισφορές των κλάδων Επικουρικής ασφάλισης
και Εφάπαξ παροχών.
Ε. Εισφορές αμειβομένων με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ)
Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, περί εισφοροδότησης προσώπων
που αμείβονται με Δ.Π.Υ., και για τα οποία προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από
την απασχόληση τους σε έως δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, παραμένει σε ισχύ.
ΣΤ. Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι (έως πέντε έτη
ασφάλισης).
Με την διάταξη του άρθρ. 45 Ν.4670/20 καταργείται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρ. 97
του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, σχετικά με την μειωμένη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
νέων ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων (έως πέντε έτη ασφάλισης) από
01.01.2020.
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Αναπροσαρμογή Εισφορών
Προβλέπεται μεταβατική αναπροσαρμογή στα ποσά των εισφορών επικουρικής ασφάλισης
από 01.06.2022, ως εξής:
Ασφαλιστικές Κατηγορίες

Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
(από 1/6/2022)

1η

39

2η

47

3η

56

Από την 1.1.2023 έως 31.12.2024 τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών
προσαυξάνονται κατ' έτος, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών
καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω
ποσοστού το ποσόν της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγούμενου έτους.
Από 1.1.2025 και εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται
κατ' έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 4670/2020.
Με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση ενυπόγραφα το
προσωπικό αρμοδιότητος σας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ e ΕΦΚΑ
Δρ. ΧΑΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γενική Γραμματεία
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σταδίου 29, 10110 Αθήνα asfmis@ggka.gr

2

ΕΤΕΑΕΠ Φιλελλήνων 13-15, 105 57

3

Γ.Σ.Ε.Ε. 28ης Οκτωβρίου 69, 10434 Αθήνα info@gsee.gr

4

Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών Κάνιγγος 27 , 10682 Αθήνα
pol@otenet.gr

5

ΗΔΙΚΑ Α.Ε Λυκούργου 10, 10 591 Αθήνα

6

Ανάδοχος Ο.Π.Σ./τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πατησίων 12, Αθήνα

7

Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ Πανεπιστημίου 16,
106 72 Αθήνα

8

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Μητροπόλεως 12-14,
105 63 Αθήνα

9

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος
Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα

10

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Ακαδημίας 7,
106 71 Αθήνα

11

Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ιουλιανού 42-46,
104 34 Αθήνα

12

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Μητροπόλεως 42,
105 63 Αθήνα
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