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Μειωμένες εισφορές για μισθωτούς σε ΔΕΚΟ και
τραπεζικούς, σταδιακή αναπροσαρμογή έως το
2020
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Μειώσεις εισφορών για μια ομάδα μισθωτών σε πρώην ΔΕΚΟ και τράπεζες, αλλά και
των εργοδοτών τους σταδιακά έως το 2020, ώστε να διαμορφωθούν στο ίδιο ύψος με
τους υπόλοιπους ασφαλισμένους, προβλέπει υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε
ΦΕΚ σε εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου.
Σύμφωνα με «Τα Νέα», πρόκειται για ασφαλισμένους στο πρώην Ταμείο της ΔΕΗ,
όπου οι συνολικές εισφορές ανέρχονταν σε 33% και για το τρέχον έτος
διαμορφώνονται σε 9,92% από 11% για τους εργαζομένους και 19,83% από 22% για
τον εργοδότη.
Επίσης για τους ασφαλισμένους στο πρώην ταμείο ΗΣΑΠ οι εισφορές
διαμορφώνονται σε 8,29% και 17,70% για εργαζομένους κι εργοδότες αντίστοιχα.
Για ασφαλισμένους σε πρώην Ταμεία της Εθνικής και της ΕΤΒΑ, 8,29% για τους
εργαζομένους και από 18,08% ώς 18,27% για τους εργοδότες. Στο πρώην ΤΑΠ ΟΤΕ οι
εισφορές διαμορφώνονται σε 8,29% και 17,70% – 17,33% αντίστοιχα.

Ηδη με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας προβλέπεται η καταβολή χαμηλότερης
εισφοράς στον κλάδο σύνταξης από τους εργαζομένους στα ΜΜΕ (6,67% αντί 8,50%)
και σταδιακά αυξανόμενης εισφοράς για τους εργοδότες (7,5% αναδρομικά από τον
Δεκέμβριο του 2016, στο 8,96% την 1/1/2017, στο 10,42% την 1/1/2018, στο 11,87%
την 1/1/2019 και στο 13,33% από την 1/1/2020).
Παράλληλα, μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές έρχονται για τους 650.000 αγρότες του
ΟΓΑ. Κλειδί για τους πρώτους μήνες το εισόδημα του 2015, βάσει του οποίου κάποιοι
θα πληρώσουν περισσότερα και κάποιοι θα δουν ελάφρυνση σε σύγκριση με τις
επιβαρύνσεις του 2016.
Οι ασφαλιστικές κλάσεις αποτελούν παρελθόν και οι αγρότες θα καταβάλουν
εισφορές στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με βάση το καθαρό
φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητάς τους το προηγούμενο
φορολογικό έτος. Για να βρεθεί η μηνιαία βάση υπολογισμού διαιρείται το εισόδημα
διά 12.
Ειδικά για το 2017, οι εισφορές θα υπολογιστούν αρχικά με βάση το εισόδημα του
2015, που είναι «το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος». Ακολούθως και
όταν εκκαθαριστεί το εισόδημα του 2016 θα γίνει συμψηφισμός.
Σε σύγκριση με τις εισφορές του 2016 (που ήρθαν αυξημένες σε σχέση με αυτές του
2015), οι επιβαρύνσεις για το 2017 θα είναι ελαφρώς μειωμένες για όσους δηλώνουν
πολύ χαμηλό εισόδημα.

