ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΠΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ακολουθούν anaVΤr\aELC;
επί ερωτημάτων σε πρακτικά ζητ/ματα που μου
τέθηκαν από το Δικηγορικό Σύλλογο. Οι anαvτr\aELe;έχουν διασταυρωθεί με
υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου και του ΕΦΚΑ,χωρίς απαραίτητα
να συμβαδίζουν με τις νομικές μας απόψεις:
1. Οι εισπώσεΙC; του άΡθρο,", 98 του νόμου 4387/16 αΦορούν μόνον τους
αμίσθους ή και τους εμμίσθους δικηγόρους;

Κατά την άnΟψr\ του Υπουργείου οι εκnτιiισεις του άρθρου 98 αΦορούν μόνον
τους αμίσθους.
2. Στην περίnτωση που οι δικηγΟΡΙΚέςετaφίες έχουν μηδενικό εισόδημα r\
ζημu!ς, οι εισΦορές των ετafρων διaμoΡΦιiινovται στο κατιίιτατο nλαΦόν του
άρθρου 39 δηλαδή στα 117 ευρω;
Ναι.

3. Οι δικηγόροΙ, άνω 4Οετίας, που δΙΊVΑνταινα καταβάλλουν μειωμένες
εισΦορές, απολαύουν (σωρευτικως) των εκπτώσεων του άρθρου 98 του ν.

4387/2016j

Ναι.
4. Μπορούν οι δικηγόροι κάτω 5ετίας, αν το επιλέξουν, να καταβάλλουν το
209ι1 για εισΦoιιiς κύριας σύνταξης (ιiιoτε να μην επιβαρύνονται με την
αντίστοιχη ασΦαλιστική οΦειλή στο μέλλον);
Δεν υπάρχει η δυνατότητα, αλλά τέθηκε στους αρμοδίους και εξετάζεται.
5. Οι δικηγόροι σε ολικr\ ΑVαστoλι\ καταβάλλουν το Kατωτaτo πλαΦόν του
άρθρο 39 ανεξαρτήτως εάν είναι άνω ή κάτω της 5ετίας;
Ναι (σελίδα 10 εγκυκλίου).
6. πως θα υΠOλoγlζoνται οι ασΦαλισΤΙΚές εισΦoιιiς σε nερίnτωση
υΠΟΧΡεωτικr\ς ή προαφετικής υnαvωγής σε δύο από τους πρωην
ασΦαλιστικούς Φορείς που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ;

Ι,

Θα εΦαρμοστεί το άρθρο 36. Ενδεχομένως να ακολουθήσει συμπληρωματική
εγκύκλιος για την παράλληλη ασΦάλιση.
7. Με ποιον τρόπο θα καταβάλλονται οι οΦειλόμενες εισΦορές από τους
ασΦαΑισμένους;
Για τους εμμίσθους θα γίνεται παρακράτηση και απόδοση από τον εργοδότη,
για τους αμίσθους σύμΦωνα με το συνημμένο ειδοποιητήριο.

8. Πώς προσδιορίζεται το καθαρό ΦΟΡΟλογητέοαποτέλεσμα (όπως εξάγεται
από οι την οικεία ΦΟΡΟλογικήδήλωση και την εκκαθάριση της ΦΟΡΟλογικής
αρχής ή με άλλο τρόπο);
Μέσω των στοιχείων που διαβιβάζονται στον ΕΦΚΑαπό τη ΓΓΔΕ(ΕΙ και Ε3).

9. Πώς υπολογίζονται οι ασΦαΑιστικές εισΦορές των δικηγόρων σε μερική
αναστολή;
Πληρώνουν κανονικά, εΦόσον έχουν
αναστολή, εννοεί την ολική αναστολή.

εισόδημα.

Ο νόμος

μιλώντας

για

10. Πότε θα εκδοθεί η, αναμενόμενη εγκύκλιος για τους δικηγόρους με
«μπλοκάκι)) που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε δύο το πολύ εργοδότες; Για
το θέμα «χυτό γεwώνται rτAείστα ζητήματα: Ενδεικτικά, αν οι οιονεί
εργοδότες είναι δύο θα οΦείΑουν και οι δύο εισΦορές; Και αν ναι, μέχρι
ποιου ποσοστού ο καθένας; Αν αρχικά είναι δύο οι «εργοδότες)) και στη
πορεία του έτους μείνει ένας πώς υπολογίζονται οι εισΦορές;
Εντός των επομένων ημερών.

11. Ποιος επιβαρύνεται και υπέρ ποίου καταβάλλεται το ποσοστό 20% επί
των γραμματίων προείσπραξης στην περίπτωση των δικηγορικών εταφιών,
στην περίπτωση που το γραμμάτιο εκδίδεται από την εταφία και την
διαδικαστική πράξη διενεργεί κατά περίπτωση εταίρος, δικηγόρος με
έμμισθη εντολή ή συνεΡΥαζόμενος δικηγόρος;
Η εισΦορά του γραμματίου αΦορά ασΦαλισμένο και ως εκ τούτου η εισΦορά
θα καταλογίζεται στον δικηγόρο που αναΦέρει το γραμμάτιο. Σε περίπτωση
που ο δικηγόρος είναι με' έμμισθη εντολή στην εταιρεία, ισχύει η ρητή διάταξη
και η εισΦορά αΦαιρείται από την εισΦορά ασΦαλισμένου.

12. ΤΟ 20% επί Των νραιιιιατίων αΦορά μόνο εισΦορές κυριας συvmξης ~
επιμερίζεται αναλονικά και στις λοιπές κατηνορίες εισΦορών; (επικούρησης,
υνειονομικές, εΦάπαξ K.λrτ.)
Η εισΦορά κατανέμεται σε όλους τους κλάδους.

13. Στην ιιερίrπωση δικηνόρων ιτου λαμβάνουν μικρότερη αμoιβ~ αrτό την
ονομαστική αξία του νραμματίου (π.χ. με εντολείς ασΦαλισtΙΚές εταιρίες) να
διευκρινιστεί
ότι το 20% επί του νραμματίου υπολονίζεται στο ποσό

αναΦοράς, ιιλην όμως οι ααφαAumκές εισΦορές θα oΦεlλovtαι mί της
πρανματικής
δικηνόρου.

αμοιβής,

που αποτελεί

και το πρανματικό

εισόδημα

του

Η εισΦορά είναι επί της αξίας του γραμματίου και όχι επί της αμοιβής.
14. Τα νραμμάτια νομικης βοήθειας θα επιβαρύνονται
και αν ναι, πώς και πόTε~θα νίνεται η απόδοση;

με το 20% υπέρ ΕΦΚΑ

Είναι θέμα του Συλ/όνου, εΦ6σον ο Σύλ/ονος δίνει το στοιχείο του
γραμματίου όταν πληρωθεί, τότε θα μπαίνει και η εισΦορά.

15. ΤΙ θα συμβεί με τα νραμμάτια τα οποία aKupιίIvovmI μετά το πέρας του
μηνός εντός του οποίου εκδόθηκαν και ενώ έχει ήδη καταβληθεί το ποσοστό
20% υπέρ ΕΦΚΑ;
Υπάρχει συνεννόηση με το Σύλλογο και το θέμα θα ρυθμίζεται. ΕΦόσον είναι
στον επόμενο μήνα θα αΦαιρείται αυτόματα.
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