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ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΟΓΟΣ

ΑθΗΝΏΝ

ΑηοτίμησηασφαΑιατιltού
ΑσφαΑιατικέ!' εισφορέ!, από 1.1.2017

Το 2016 σημαδεύτηκε για το δικηγορικό σώμα από την
κυβερνητική νομοθετική πρωτοβουλία βίαιηs avatponIiS του
ασφαλιστικού καθεστώτοs των ελευθέρων επαγγελματιών.
Χωρίs αναλογιστική τεκμηρίωση και χωρίs προηγούμενη
διαβούλευση, to δικηγορικό σώμα βρέθηκε προ τηs ψηφισηs
ενόs ασφαλιστικού νομοσχεδίου με βασικό χαρακτηριστικό τον
απροκόλυmα δημευτικό και εισπρακτικό χαρακτηρα (σύνολο
εισφορών 38,45% επί του εισοδήματοs). Το νομοσχέδιο δεν
διασφάλι~ε την ανταποδοτικότητα εισφορών και παροχών. Δεν
προστάτευε IouS νέουs και IOUSχαμηλOεισOδηματίΕS.Δεν
προέβλεπε ανεισφορολόγητο ποσό.
Μπροστά στην επικείμενη απειλη IηS επαγγελματικήs
και προσωπικήs του εξόντωσηs, το δικηγορικό σώμα, με
πρωτοφανή ομοψυχία, αποφάσισε μέσω των συλλογικών
αντιπροσωπευτικών του οργάνων (Δικηγορικοί Σύλλογοι,
Ολομέλεια) αποχη με αυστηρό πλαίσιο. Παράλληλα,
πρωτοστάτησε στη συγκρότηση ενιαίου μετώπου επιστημόνωνελευθέρων επαγγελματιών με κοινό διεκδικητικό πλαίσιο.
Κατά τη διάρκεια IηS πολύμηνηs διεκδίκησηs του
δικηγορικού σώματοs υπηρξαν δύο βασικΈS μεταβOλΈSστο
αρχικό νομοσχέδιο: α) προβλέφθηκαν, ωs ασφαλιστική
διευκόλυνση, χαμηλότεροι συντελεστΈSγια IlS εισφOΡΈS
κύριαs
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σύντα~ης των νέων ασφαλισμένων (140/0για τα πρώτα δύο έτη
και 170/0για τα επόμενα τρία έτη δραστηριότητας, αντί του
πάγιου ποσοστού 20010) και β) για μεταβατική περίοδο 4 ετών,
προβλέφθηκαν εκπτώσεις 500/0στις οφειλόμενες εισφορές για
εισοδήματα μέΧρΙ 13.000 €, και για εισοδήματα από 13.001 €
και άνω μειούμενες εκπτώσεις κατά 1010 για κάθε επιπλέον
1.000 € εισοδήματος ως τις 58.000 €.
Οι νομοθετικές αυτές μεταβολές δεν ε~ασφαλί~oυν τη
βιωσιμότητα του συστήματος, ούτε αποτελούν διασφάλιση για
το μέλλον των συναδέλφων. Η επαγγελματική μας ~ωή δεν
τελεί υπό προθεσμία.
Επειδή όμως είναι ανάγκη να γίνει νηφάλια αποτίμηση
των μέΧρΙ σήμερα ε~ελί~εων στο ασφαλιστικό, ακολουθεί σε
συνοπτική μορφή η αποτίμηση των αλλαγών και η
αντιπαραβολή των αρχικών προβλέψεων του κυβερνητικού
σχεδίου και του νομοθετικού καθεστώτος όΠCi>ς
διαμορφώνεται
σήμερα.
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Αποτίμηση ασφcιAιστικoιί
Ο νέοs ασφαλιστικόs νόμοs δημιουργεί μια νέα εικόνα συνολικό
για τιs επιβαρύνσειs που υφίσταται ο δικηγόροs μέσα από "tlS
εισφoρoδoτιΚΈSτου υποχρεώσειs αλλό είναι και σε αρκετό σημεία
διαφορετικόs από το σχέδιο που είχε προταθεί μετό τ/ σύσσωμη
αντίδραση του δικηγορικού σώματοs.Αναλυτικό:

ΑΑ!αΥέsόnωsτελικά
ίστ καν στο

Υ.

4387/2016

~ρθρo 98

- Υπολογισμόs των εισφορών
(συνολικό) για εισοδήματα μέχρι
13.000 € με 50% έιαπωση μέχρι
και το 2020.
- Για εισοδήματα από 13.001 €
και όνω προβλέπεται επίσηs για
την τετραετία 2017 - 2020 έιαπωση από 50% βαίνουσα μειούμενη
κατά 1% για κάθε 1.000€
εισοδήματοs ωs τIS 58.000 €. Για
εισοδήματα από 58.000 € και
άνω δεν προβλέπεται καμιά έκπτωση.
~ρθρo 97
Η
εισφορά
για
την
εΠ1Κουρικήσύνταξη από το 7,5%
μειώθηκε στο 7% και από την
1/6/2019 έωs 2022 θα είναι στο
6,5%. Από την 1/1/2023 θα
πέσει στο 6%.
~ρθρo 39 παρ. 2

Δεν έχει ακόμη προβλεφθεί
ο τρόποs με βάση τον οποίο θα
γίνεται η καταβολή των εισφορών
και σε ποια χρονικά διαστήματα.
θα
είναι
αυ!έs
απαιτητΈS.
Υπάρχουν προτάσειs τόσο για
εξαμηνιαίόόσο και για διμηνιαίο
οντέλο στα π ότυπα του ΟΑΕΕ .
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Δεν έχει εκδοθεί ακόμη η
απαραίτητη ΥΑ ούτε καν η
σχετική ερμηνευτική εγκύκλιοs

.a'.5Ι~:~£~~Ξ
όφεΑοs του 6ιlO]vόρου. Η πα-

ΜηαJΘμu<Q,g;~μ:~l~~SC~'-'Ρ.".'~

εισ'φρρ&1ν . -,Ά;:Ά:'",.~1','!:
,,'.{,:

;",~,:Γ':~ ρακράτηση επί του γραμματίου"

προείσnρα~s αυ~άνει στο 200;0
και αποδίδεται ατομικά atlS
:'1 μερίδΕS των δικηγόρων για την
. εισφορά τηs κύρια σύντα~s. Η εν
,"1 λόγω παρακράτηση
αφορά την
--_εισφορά τηs κύριαs σύντα~ηs και
',::~ συμψηφί~εται με τη συνολιΚή
οφειλή από τιs εισφOΡΈS τηs
',.\ κύριαs σύντα~s που θα έχει ο
ασ αλι ένο.
Άρθρο 39 παρ. 2
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εισφοράs
στο
α που αποδίδει εται εία.

Άρθρο 36

λ,;",;::';:Γ :.'--}'"''
Καταβολή εισφορών από
_'.~;:'t~'~-~-ΊZ
iΌt~-::...;~A;.;:;ι/""'~" :;;
4~1lo;\;Jg/;j,- ... / τουs έμμισθουs διισιγόρουs επί

- .re/μ:.Ά ,','---

του μηνιαίου μισθο-u ωs μισθωτοί
.. -γ-."i~,,;,; και αποκλειστικά στο πραγματικό
-~;(~.i~d(,:--,:;~
εισόδημα από ελεύθερο επάγς:" γελμα. Kavtvas υnολογισμόs με
':: ~ι:::' .ι
,_,.η:: τεκμαρτό εισόδημα.
'.":,'~-:i
_
Απαλλαγή
για
τουs
ασφαλισμένουs πριν το 1993 που
-Ι
είχαν διπλό φορέα ασφάλισηs
από τιs εισφορέs για τον ένα φοέα.
:;";~)_:,,'.,,.;,~',:,)~_Ι
Άρθρο 39 παρ. Ιβ δι 4
;tql-~tttd\1\i;:~ - Την πρώτη 5ετία υπαγωγήs

-,.~ψsι,t",._-,--.
-,

.~"~i~C':~
:οράs α;~Ι~pια

κα~~
ασφQλι~tvο~~;,~1it~~ρ'f(~~\1σ,~$"
',:\14% τα πρωτα 2 χρονια και 170;0
απΟ'JίόΕτAt\,'ιξ{ιi[i,τ/V\~Ρf$iiι::;,"\Ά"~
τα επόμενα 3.
πεντάετίαyπα¥φγ,ης,~φη~ ,'..•..,. ,:/ - Διατά~ειs
νόμου
που
αQφdλίση, :κ~tΘ,~γοίiνitii"βI:tΡ; . προβλέπουν
την
καταβολή
Ι.'Έ.2017.
.':
"
.' μειωμένων ασφαλιστικών
. ών νια τους ασωαλι
4

,\/προεΡΧόμενουs από το, ΕΤΑΑ,
την
πρώτη
πενταέτία
';;1 υπαγωΥήs
στην
ασφάλιση,
,/καταργούνται από 1.1.2017.
~θρo 41
'Έντα9Ί στιs παρoxΈS σε χρήμα
.,του ΕΟΠΥΥ στιs oπoίΕS μέχρι
σήμερα δεν είχαν πρόσβαση οι
δΟΟ]γόροι.
~ρθρα 74, 75, 76
Διαπραγμάτευση δυνατότηταs
απόσπασηs του ΤΕΑΔ από το
ΕΤΕΑ και δημιουργία
ΝΠΙΔ
. υποχρεωτικήs
συμμεΤΟΧήs
,κατόπιν σχετικήs αναλογιστικήs
'"μελέτ/s
με
εισφOΡΈS
"KαθOρι~όμενΕS από το ίδιο και
Ά. παρOXΈSρυθμι~όμενΕS σε
βάση
βιωσιμότ/ταs.
Απαλλαγή
με
αυτόν τον τρόπο από
την
" ποσοστιαία εισφορά', για, την
επικουρικη συντα.ξη
~ρθρα 74, 75, 76
Διαπραγμάτευση δυνατότηταs
απόσπασηs του Τόμέα llpovoiaS
, από το ΕΤΕΑΕΠ και δημιουργία
ΝΠΙΔ υπ(>~ρεωτικήs συμμεΤΟΧήs
.1 κατόπιν σχετικήs αναλογιστικήs
μελέτ/s. Απαλλαγή με αυτόν τον
τρόπο
από
την
ποσοστιαία
εισφορά εφάπα~.
~ρθρo 39 παρ. 13
Κίνητρα
παραμονήs
στην
ασφάλιση για touS δικηγόρουs με
θεμελιωμένο
συνταξιοδοτικό
δικαίωμα (62 ετών με 40 έτη
ασφάλισηs)
με
μείωση
των
εισφορών touS για τον κλάδο τηs'
Άί κύριαs
σύντα9Ίs κατά 50%. Ο
χρόνοs που θα διανύσουν με
. μειωμένα ασφάλιστρα δεν μπορεί
να
χρησιμοποιηθεί
για
ΠOOσαύα/σntnc σύντα
ι

•

η
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~uvοnτικiι napouoίaσl) v. 4387/2016
1. ΕΦΚΑ.
Δημιουργείται ένας φορέας Ασφάλισης, ο ΕΦΚΑ, ο οποίος από
1-1-2017 καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοΧος των υφιστάμενων
φορέων κί:φιας κοινωνικής ασφάλισης. Η διάρθρωση των υπηρεσιών
και ο καθορισμός των πάσης φύσεως λεπτομερειών σχετικά με τη
λειτουργία του ΕΦΚΑ και της παροχές αυτού, θα ρυθμιστούν με τον
Οργανισμό αυτού που θα καταρτιστεί με την έκδοση Προεδρικού
Διατάγματος ως τις 31-12-2016.

2.ΕΤΕΑΕΠ
Ιδρύεται το «ΕνιαίοΤαμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Eφάπα~
Παροχών» και θα αποτελείται από 2 αυτοτελείς κλάδους σκοπός των
οποίων θα είναι η χορήγηση επικουρικής σύντα~ς

αφενός και

εφάπα~ παροχών αφετέρου. Σε αυτόν τον φορέα πλέον υπάγονται το
ΤΕΑΔ και το Ταμείο Προνοίας όσον αφορά τον κλάδο της παροχής
εφάπα~.
3. Εισφορέs ασφάΑισιιs
Βασική αλλαγή που προβλέπεται πλέον στο ν. 4387/2016

και

τίθεται σε ισχύ από την 1-1-2017 είναι ο υπολογισμός των εισφορών
των ασφαλισμένων δικηγόρων (εμμίσθων και αμίσθων) σε διαφορετική
βάση από ότι μέΧρι σήμερα. Η τεκμαρτή εισφορά με την έντα~ σε
ασφαλιστικές κατηγορίες δίνει τη θέση της σε υπολογισμό των
εισφορών με βάση το εισόδημα ανάλογα με την πηγή που αυτό
προέρχεται (μισθωτή εργασία - ελεύθερο επάγγελμα).
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Α. Μισθωτοί δικgyόρoι
Οι ασφαλιστΙΚΈS εισφορές IώptaS

OOvtQ91Sτων μισθωτών

δικηγόρων υπoλoγί~oνται επί του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών
rouS σε ποσοστό 20%, το οποίο βαρύνει τον μισθωτό κατά το 1/3
(6,67%) και τον εργοδότη κατά τα 2/3 (13,33%). Το ανώτατο όριο των
μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό IηS εισφοράs
δεν μπορεί να ξεπερνά tlS 5.860 e, ενώ το κατώτατο όριο είναι αυτό
που αντιστοιχεί OΤlS KατώτατΕS πρoβλεπόμενΕS αποδοχές

αγάμου

μισθωτού, όπωs αυτές προβλέπονται κάθε φορά (σήμερα το ποσό αυτό
είναι 510,95 € για εργα~όμενo κάτω των 25 ετών).
Εισφορά IώptaS αύνταfgs
Ποσοστό Εισφοράs
20%
(6,67% εργα~όμενοs

(αρ. 381

Ασφαλιστέο

Εισόδημα

Το σύνολο των μηνιαίων.
αποδοχών του εργα~oμένoυ

13,33% εργοδότηs)
*σε όσΕSπεριπτώσειs ίσχυαν υψηλότερα ή χαμηλότερα ποσοστά
ασφαλιστικών εισφορών, πρoσαρμό~oνται σταδιακά ώστε μέχρι 1-12020 να φτάσουν το 20% (π.χ. Tρ~ΕS,

ΟΤΕ κλπ)

Εισφορά UΥειοvομιΚΙ;s nερίθαλψgs
Ποσοστό εισφοράs
7,10 %

ι

Ι,

(2,55% εργα~όμενοs

(αρ. 411

Ασφαλιστέο

Εισόδημα

Πάσηs φύσεωs αποδοχές του
εργα~oμένoυ

4,55% εργοδότηs)

Ι

*δεν προβλέπεται ανώτατο και κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών
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Εισφορά επικουριια1s ασφά.lιΟ1ΊS(αρ. 971
Χρδνοs
Αναφοράs

Εισφορά

AσφcιAιατέo
Εισόδημα

7%

Από 1-1-2016 έως

(3,55

31-5-2019

Πάσης φυσεως
μηνιαίες αποδοχές
του εργα~όμενoυ

εργα~όμενoς3,55%
εργοδότης)
Ι
1

6,5%

Από 1-6-2019 έως

(3,25

31-05-2022

εργα~όμενoς3,25%
εργοδότης)
* Υπάρχει η πρόβλεψη ότι μετά την 6ετία τα ποσοστά εισφοράς θα
επανέλθουν σε επίπεδα που ήταν την 31-12-2015, ήτοι στο 6%.
*ισχυει το ανώτατο και κατώτατο όριο, 5.860 ει 510,95ε
Εισφορά εφάπαε (αρ. 35}
Διακρίνουμε μετα~ παλαιών και νέων ασφαλισμένων, καθώς
για όσους έχουν ασφαλιστεί μέχρι 31-12-1992 η εισφορά Kαθoρί~εται
με βάση τις καταστατικές διατά~ειςτου εντασσόμενου κλάδου, ενώ για
όσους έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά από 1-1:..1993και εφ~ς,
εισφορά

ανέρχεται σε 4% επί των πάσης

η

φυσεως αποδοχών

(εφαρμo~όμενoυτου πλαφόν ανώτατης-κατώτατηςεισφοράς).
Β. Εισφορέs αυτοαπασχολούμενων

διιαιΥόρων (αρ.39}

Για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται υπ'
όψιν το

καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της

εκάστοτε δραστηριότητας κατά το προηγουμενο φορολογιΚό έτος (αρ.
39). Σε περίmωση συρροής περισσότερων της μιας δραστηριοτήτων
(πάγια αντιμισθία και ελευθερο επάγγελμα) ασφαλιστικές εισφορές
8

καταβάλλονται

ποσοστιαία

επί του αθροίσματοs

των φορολογητέων

αποτελεσμάτων εκάστηs δραστηριότηταs (εν αναμονή εγκυκλίου). Για
τιs δικηγOρ\Κέs εταιρείΕS οι εισφOΡΈSυπoλoγί~oνται στο μέρισμα που
αποδίδεται

στο δικηγόρο

από τα συνολικά

κέρδη IηS εταιρείαs

ανάλογο. με το ποσοστό συμμεΤΟΧήsστην εταιρεία.
Εισφορά nptaS

Ι Έτη Λσφl σrιs

oύYτCΙEιιS(CΙρ.3~

ι

Ποσοστό

Ι

Εισφοράs

Ι

AσφcιAιστέo Eισόδημcι

το καθαρό φορολογητέο
Άνω τηs 5ετίαs

20%

αποτέλεσμα του
προηγούμενου οικ. έτουs

Εισφορά nPlCΙS oύwcι~9Snρώτgs 5ετίcιs (cιρ. 391

r

'Euι Aaφ/ OIJS

Ποσοστό

AσφcιAιστέo Eισόδημcι

Εισφοράs
0-2

Ι

14%

το καθαρό φορολογητέο
αποτέλεσμα του

3-5

17%

προηγούμενου

Εισφορά UΥειοvομικlιs nερίθcιlψgs
Έτη cιαφάΑισιιs

Ποσοστό

οικ. έτουs

(cιρ. 411

Aσφcιlιστέo

Eισόδημcι

ειαφοράs
το καθαρό φορολογητέο
Ι Χωρίs διάκριση

Ι

6,95%

αποτέλεσμα του
προηγούμενου

οικ. ttOUS
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Εισφορά επικοuρικίιs

ασφάΑισrιs (αρ. 971
Xpbvos

Έτη

-Ι
AσφcιAιστέo

Αvαφοράs

Εισφορά

Εισόδημα

ασφάΑισqs
7%
Χωρίς
6,5%

διάκριση

Από 1-1-2016

το καθαρό

έως 31-5-2019

φορολογητέο

Από 1-6-2019

αποτέλεσμα του

έως 31-05-2022

προηγούμενου

ΟΙΚ.

έτους

* ΥπάρΧει η πρόβλεψη ότι μετά την 6ετία τα ποσοστά εισφοράς
θα επανέλθουν σε επίπεδα που ήταν την 31-12-2015,

ήτοι στο 6%.

Εισφορά εφάπαΕ.
Η κράτηση ανέρχεται σε 40/0 επί του καθαρού φορολογητέου
εισοδήματος της προηγούμενης

χρονιάς.

Εκnτώσειs
Από 1-1-2017

μέχρι 31-12-2020

αuτοαπαοχοΑοuμεvοus

παρέχονται εκrnώσεις στους

τοu ΕΤΑΑ για τους άνω της πενταετίας ως

~ής (ενδεικτικά):

AσφcιAιστέo Εισόδημα

ποσοστό έιmτωσqs

5.000 €

0%

10.000 €

50%

15.000 €
20.000 €
25.000 €
30.000€
35.000 €
40.000 €

48%
43%
3'8 %
33%
27%
22%
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45~000 €

17%

50.000 €

13%

55.000 €

8%

58.000 €

5%

60.000 €

0%

Κατ' εξαίρεση παρέχονται ειαπώσεις και στους δικηγόρους κάτω
της πενταετίας που το ασφαλιστέο εισόδημά τους ξεπερνά τα 4.922
ευρω.

Aσφαlιστέo Εισόδιιμα

Ποσοστόέκnτωαηs

4.900 €

0%

5.000 €

50%

10.000 €

50%

Ανώτατα δι κατώταταποσοστά εισφοράs
Για τον υπολογισμό των εισφορών λαμβάνεται υπ' όψιν ως

κατώτατο τεκμαρτό ετήσιο εισόδημα το ποσό των 7.032,00

e

ενώ ανώτατο εισόδημα πάνω αηό το οποίο δεν μπορούν να

ο έ είναι τα 70.320 00 e.

υπά
Για

τους

κάτω

αυτοαπασχολούμενους
λαμβάνεται

υπ'

τιιs

5ετίαs

δραστηριοποιούμενους

δικηγόρους ως κατώτατο τεκμαρτό εισόδημα

όψιν το ποσό των 4.922,4

€. Εισόδημα

που

λαμβάνεται υπ' όψιν είναι εκείνο που αποκτάται από την οικεία
δραστηριότητα και όχι τα πάσης φύσεως εισοδήματα (π.χ. ενοίκια
κλπ). Τέλος σε περimωση μηδενικού εισοδήματος καταβάλλεται το
ελόχιστο προβλεπόμενο των εισφορών σαν να έχει κάποιος
τεκμαρτό χαμηλότερο εισόδημα.

το
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~υρρoiι μισθωτiιs eρyaoίas και αuτοαnααχόAgσgs
Για τουs δικηγόρουs που απαΣXOλoύνtαιμε έμμισθη σχέση
εργασίαs

αλλά

έχουν

δραστηριότηταs,

λόγω

και

εισόδημα

από

διπλήs

πηγήs

τηs

ελεύθερη
του

άσκηση

εισοδήματοs

προβλέπεται εισφορά τόσο από τη σχέση μισθωτήS εργασίαs στην
οποία και καταβάλλει το 1/3 ο μισθωτόs και τα 2/3. ο εργοδότηs επί
του μηνιαίου μισθού αλλά θα καταβάλλεται εισφορά και για τα
εισοδήματα

που

επαγγtλματοs με

λαμβάνουν

από

βάση τη γενική

ελεύθερη

άσκηση

του

υποχρέωση (χωρίs όμωs να

εφαρμόζεται σε αυτήν την περίπτωση το κατώτατο όριο στο
εισόδημα).
ΔΙΚIJyόρoιμε ασφάλιση σε 2 φορείs
Οι παλαιοί ασφαλισμένοι δικηγόροι (πριν το 1993) που λόγω
ιδιότηταs είχαν υποχρέωση ασφάλισηs και στο ΕΤΑΑ - Ταμείο
Νομικών και σε άλλο φορέα ( Π.χ. ΤΑΠ-ΟΤΕ) δεν έχουν πλέον
υποχρέωση διπλήs ασφάλισηs. Δύναντάι όμωs εφόσον το επιθυμούν
να συνεχίσουν τη διπλή ασφάλισή τουs με επιλογή ώστε να
θεμελιώσουν και δεύτερο συντα~ιoδoτικό δικαίωμα. Δηλαδή, οι
ασφαλισμένοι που έχουν αρκετά έτη ασφάλισηs και OΤOuS
δύο φορείs,
χωρίs ωστόσονα έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστα απαιτούμενο χρόνο
ώστε να λάβουν 2 αυτοτελείs συντά~ειs, μπορούν να αιτηθούν την
~αKoλoύθηση τηs παράλληληs ασφάλισηs τουs, πλην όμωs για την
πρόσθετη ασφάλιση, θα πρέπει να καταβάλλουν το σύνοΑο των
εισφορών ε~ ιδίων ..
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