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Απάντηση
Εφόσον λαμβάνει και επιπλέον αποδοχές από την ίδια εταιρία με ΔΠΥ, τότε 

για το σύνολο του εισοδήματος από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, υπάγεται 
στις διατάξεις του άρθρου 38. Συνεπώς, επί του εισοδήματος αυτού υπολογίζο-
νται εισφορές μισθωτού και, επομένως, η εταιρία καταβάλει τις εισφορές εργο-
δότη που αντιστοιχούν στο σύνολο του εισοδήματος (αποδοχές από μισθωτή 
εργασία και εισόδημα από ΔΠΥ).

Ερώτηση
Φυσικοθεραπευτής συνάπτει σύμβαση συνεργασίας διάρκειας 8 μηνών με 

Κέντρο φυσικοθεραπείας. Η αξία των αμειβομένων υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της περιόδου ανέρχεται σε 20.000,00€. 

Επί ποιου ποσού θα υπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές του;

Απάντηση
Σε περιπτώσεις συμβάσεων με διάρκεια μικρότερη του έτους, οι ασφαλι-

στικές εισφορές, για αντισυμβαλλόμενους - ασφαλισμένους υπολογίζονται στο 
ποσό που προκύπτει από την μηνιαία διαίρεση της συμφωνηθείσας αμοιβής δια 
της μηνιαίας διάρκειας της σύμβασης. Το μηνιαίο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τη μηνιαία βάση υπολογισμού ανώτατου ορίου (σ.σ. 6.500,00€). 

Συνεπώς, στη περίπτωση του ερωτήματος οι ασφαλιστικές εισφορές θα 
υπολογιστούν επί του ποσού των 20.000,00 / 8 = 2.500,00€ < 6.500,00€. 

Αν στο ανωτέρω ερώτημα είχε οριστεί συνολική αμοιβή για τη διάρκεια του 
8μήνου ύψους 56.000,00€, τότε οι ασφαλιστικές εισφορές ανά μήνα θα υπολογί-
ζονταν στο ποσό των 6.500,00€ εφόσον 56.000,00 / 8 = 7.000,00 > 6.500,00€.

Ερώτηση
Σε ποιες ενέργειες μπορεί να προβεί ασφαλισμένος που δύναται να υπαχθεί 

στην παρ.9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 και παρόλα αυτά ο εργοδότης αρ-
νείται να υποβάλλει τη σχετική ΑΠΔ;

Απάντηση
Στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν υποβάλει ΑΠΔ, προκειμένου 

ο παρέχων σε αυτόν υπηρεσίες ασφαλισμένος να υπαχθεί στην οικεία ρύθμιση, 
ο εν λόγω ασφαλισμένος οφείλει να υποβάλει στον ΕΦΚΑ υπεύθυνη δήλωση 
περί πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων, όπως αυτές περιγράφονται ως 
άνω, δηλώνοντας ταυτόχρονα το ΑΦΜ του/των αντισυμβαλλομένου/ων του και 
προσκομίζοντας τυχόν άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το περιεχόμενο 
της υπεύθυνης δήλωσής του. 

Στη συνέχεια, ενημερώνεται/ονται ο/οι αντισυμβαλλόμενος/οι αυτού περί της 
υποχρέωσης υποβολής ΑΠΔ και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, σύμ-
φωνα με τη διάταξη της παρ.9 του άρθρου 39, για το χρονικό διάστημα από την 
υποβολή της δήλωσης και εντεύθεν. 

Εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος αμφισβητεί το περιεχόμενο της δήλωσης του 
ασφαλισμένου, υποβάλλει αντιρρήσεις ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του 
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ΕΦΚΑ, ενώ μέχρι την επίλυση της σχετικής διαφοράς από τα όργανα αυτά, ο 
ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλλει τις εισφορές που αντιστοιχούν στο 
ποσοστό του εργαζόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 38, ήτοι ποσοστό 6,67% για 
τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης και ποσοστό 2,55% για την υγειονομική περίθαλψη.

Ερώτηση
Οικονομολόγος παρέχει τις υπηρεσίες του σε έναν εργοδότη και παρόλο που 

δύναται να υπαχθεί ως προς την ασφάλισή του στην παρ.9 του άρθρου 39 του 
Ν.4387/2016, επιλέγει να καταβάλλει μόνος του τις ασφαλιστικές εισφορές που 
αντιστοιχούν στο εισόδημά του. 

Έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπιστεί φορολογικά ως μισθωτός επικαλούμε-
νος τις διατάξεις της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013;

Απάντηση
Σύμφωνα με την περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013, «για 

σκοπούς του Κ.Φ.Ε, εργασιακή υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει 
υπηρεσίες βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έρ-
γου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαί-
νουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδο-
μήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρη-
ματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει 
την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει 
από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται 
στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, 
σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α’ έως ε’ του παρόντος άρθρου.»

Συνεπώς δεν πρέπει να συγχέεται η ασφαλιστική με τη φορολογική νομοθε-
σία. 

Ο οικονομολόγος που αναφέρεται στο ερώτημα, φορολογικά θα αντιμετωπι-
στεί κανονικά ως μισθωτός.

Ερώτηση
Λογιστής εργάζεται ως μισθωτός σε εταιρία και παρέχει παράλληλα διαρκείς 

υπηρεσίες σε άλλη εταιρία αμειβόμενος με ΔΠΥ. Θα αντιμετωπιστεί ως μισθωτός 
τόσο φορολογικά όσο και ασφαλιστικά; 

Απάντηση
Ο εν λόγω ασφαλισμένος υπάγεται στη διάταξη της παρ.9 του άρθρου 39 του 

Ν.4387/2016. Επομένως, για τις αποδοχές του από τη μισθωτή εργασία υπολο-
γίζονται εισφορές με βάση το άρθρο 38, για το δε εισόδημά του από την διαρκή 
παροχή υπηρεσιών σε άλλη εταιρία-αμειβόμενη με ΔΠΥ, καταβάλλει εισφορές με 
βάση το άρθρο 39 παρ.9.

Ως προς τη φορολογική αντιμετώπιση, ο ασφαλισμένος, θα φορολογη-
θεί για το εισόδημά του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του 
Ν.4172/2013, ενώ για το εισόδημα με ΔΠΥ, θα φορολογηθεί σύμφωνα με τις 
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διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4172/2013, χωρίς τη μείωση του άρθρου 16 του 
ίδιου νόμου, καθώς το εισόδημα αυτό θεωρείται ως εισόδημα από επιχειρηματι-
κή δραστηριότητα. Εξάλλου, σύμφωνα με την περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 
του Ν.4172/2013, «η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου (σ.σ. περί υφιστάμενος 
εργασιακής σχέσης) δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος 
αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α’ 
έως ε’ του παρόντος άρθρου». (βλ. σχετ. και προηγούμενο ερώτημα)

Ερώτηση
Λογιστής εργάζεται ως μισθωτός σε εταιρία και παρέχει παράλληλα διαρκείς 

υπηρεσίες σε άλλη εταιρία αμειβόμενος με ΔΠΥ.
Πώς θα αντιμετωπιστεί ασφαλιστικά σε αυτή την περίπτωση;

Απάντηση
Ο εν λόγω ασφαλισμένος δύναται να υπαχθεί στη διάταξη της παρ. 9 του 

άρθρου 39 του Ν.4387/2016. Επομένως, για τις αποδοχές του από τη μισθωτή 
εργασία υπολογίζονται εισφορές με βάση το άρθρο 38, για το δε εισόδημά του 
από την διαρκή παροχή υπηρεσιών σε άλλη εταιρία-αμειβόμενη με ΔΠΥ, κατα-
βάλλει εισφορές με βάση την παρ. 9 του άρθρου 39.

Ερώτηση
Ψυχολόγος συνάπτει σύμβαση συνεργασίας με ιδιωτική ψυχιατρική κλινική 

από την οποία θα αποκτά το μοναδικό του εισόδημα και συνεπώς θα υπαχθεί 
στην παρ.9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016. 

Υπάρχει υποχρέωση αναγραφής της υπαγόμενης διάταξης πάνω στο τιμο-
λόγιο; 

Η υποβολή συμφωνητικού στον ΕΦΚΑ είναι υποχρεωτική; Αν για ένα μήνα 
συμφωνούνται διαφορετικό πόσο και τους άλλους μήνες άλλο, πρέπει να συνά-
πτονται και αν υποβάλλονται δύο συμβάσεις στον ΕΦΚΑ;

 
Απάντηση

Σύμφωνα με τις οδηγίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις του ασφαλισμένου, 
οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, προκειμένου να διασφα-
λιστεί τόσο η εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών, όσο και η ενημέρωση των 
υπόχρεων καταβολής, ο ασφαλισμένος που αιτείται την υπαγωγή του, οφείλει 
να αναγράφει στο Δ.Π.Υ. που εκδίδει στον αντισυμβαλλόμενό του, ότι υπάγε-
ται στην εν λόγω ρύθμιση (δηλ. ότι υπάγεται στην παρ.9 του άρθρου 39 του 
Ν.4387/2016).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΕΦΚΑ 17/2017, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ενιαία διαχείριση και να ακολουθηθεί πάγια διαδικασία έναρξης των υποχρεώ-
σεων που απορρέουν από την εφαρμογή της παραπάνω ρύθμισης θα πρέπει 
με την υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ των μερών (αντισυμβαλλόμενου και 
ασφαλισμένου) άμεσα να πραγματοποιείται από τον αντισυμβαλλόμενο – ερ-
γοδότη καταχώρηση της σχετικής σύμβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που 
έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο www.efka.gov.gr, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και 
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κατόπιν να ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία όπως περιγράφεται στην εγκύκλιο. 
Συνεπώς, η υποβολή του συμφωνητικού καθίσταται υποχρεωτική.

Αν και δεν αναφέρεται ρητά στις οδηγίες του ΕΦΚΑ και με κάθε επιφύλαξη, 
θεωρούμε ότι το ορθότερο είναι να υποβάλλεται εκ νέου συμφωνητικό σε περί-
πτωση οποιασδήποτε αλλαγής των συμφωνηθέντων.

39.13 Συγκεντρωτικά ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών 
ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων

Α. Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι

Πίνακας εισφορών
Ασφαλιστική 

κατηγορία Κλ. Σύνταξης Κλ. Υγείας 
σε χρήμα

Κλ. Υγείας 
σε είδος Σύνολο

1η 155 5 50 210
2η 186 6 60 252
3η 236 6 60 302
4η 297 6 60 363
5η 369 6 60 435
6η 500 6 60 566

Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται εισφορές υπέρ του Ειδι-
κού Λογαριασμού Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10€ και, για τους Υγειονομικούς, υπέρ 
της Στέγης Υγειονομικών ύψους 2€.

Β. Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι (έως πέντε 
έτη ασφάλισης)

Πίνακας Ειδικής Κατηγορίας
 

Κλ. Σύνταξης Κλ. Υγείας 
σε χρήμα

Κλ. Υγείας 
σε είδος Σύνολο

Ειδική κατηγορία 93 3 30 126

Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται εισφορές υπέρ του Ειδι-
κού Λογαριασμού Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10€ και, για τους Υγειονομικούς, υπέρ 
της Στέγης Υγειονομικών ύψους 2€.

(σχετ. ΕΦΚΑ 3/2020)


