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Σ
τη θεσµοθέτηση 6+1 ασφαλιστικών κλά-
σεων για 1,4 εκατ. µη µισθωτούς προσα-
νατολίζεται να προχωρήσει από τον Ια-

νουάριο του 2020 η ηγεσία του υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η επι-
λογή της ασφαλιστικής κλάσης θα είναι στην 
ελεύθερη βούληση των ελεύθερων επαγγελµα-
τιών, των αγροτών και των αυτοαπασχολούµε-
νων και το ύψος των καταβαλλόµενων εισφο-

ρών δεν θα συνδέεται ούτε µε τα έτη ασφά-
λισης ούτε µε το ύψος του εισοδήµατος του 
ασφαλισµένου. Σύµφωνα µε έγκυρες πληρο-
φορίες της Realnews, το σχέδιο του υπουργού 
Εργασίας Γιάννη Βρούτση έλαβε το «πράσινο 
φως» από υψηλόβαθµα στελέχη του Μεγάρου 
Μαξίµου και τη σύµφωνη γνώµη του οικονο-
µικού επιτελείου. 

Η παρέµβαση του Γ. Βρούτση για τις εισφο-
ρές συνοδεύεται από εµπεριστατωµένη µελέτη 
που αποδεικνύει ότι το δηµοσιονοµικό αποτέ-
λεσµα της παρέµβασης είναι ουδέτερο και δεν 
επηρεάζει αρνητικά τον προϋπολογισµό του 
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και 
κατ’ επέκταση τον Προϋπολογι-
σµό του κράτους. Αυτό ση-
µαίνει ότι, αν µειωθούν οι 
εισφορές στα µεσαία και 
στα υψηλά εισοδήµατα, 
θα πρέπει να αυξηθούν 
στην κατώτερη κλάση, 
προκειµένου να µην 
προκύψει περαιτέρω 
υστέρηση εσόδων.

Η δοµική αλλα-
γή του συστήµα-
τος επιβολής ει-
σφορών για 
τους µη µι-
σθωτούς µε 
αποσύνδεση 
του ετήσιου 

φορολογικού εισοδήµατός τους και την επαναφορά των τεκ-
µαρτών ασφαλιστικών κλάσεων µε δικαιότερα κριτήρια έρχε-
ται µετά την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας που 
έκρινε αντισυνταγµατική την επιβολή εισφοράς 20% επί του 
εισοδήµατος. 

Οι κλίµακες 
Η επικρατέστερη κλίµακα µε τις νέες ασφαλιστικές εισφορές πε-
ριλαµβάνει έξι κατηγορίες και η απόκλισή τους είναι περίπου 50 
ευρώ. Το υπουργείο Εργασίας µε το νέο καθεστώς θέλει να κα-
ταστήσει σαφές ότι οι συντάξεις θα αντικατοπτρίζουν πλήρως 
τα ποσά που κατέβαλε ο ασφαλισµένος καθ’ όλη τη διάρκεια 
του ασφαλιστικού του βίου. Συγκεκριµένα: 

f Η πρώτη θα ανέρχεται στα 210-220 ευρώ. Θα υπάρξει αύξη-
ση της κατώτατης εισφοράς, που σήµερα ανέρχεται στα 185,18 
ευρώ τον µήνα (26,95% επί του κατώτατου µισθού των 650 ευ-
ρώ+10 ευρώ τον µήνα για τον λογαριασµό ανεργίας).
f Η δεύτερη κλάση θα είναι κοντά στα 250 ευρώ. 
f Η τρίτη στα 300 ευρώ. 
f Η τέταρτη περίπου στα 350 ευρώ.

Στη συνέχεια θα υπάρχουν άλλες δύο κατηγορίες για όσους 
θέλουν να καταβάλουν προαιρετικά υψηλότερες εισφορές για 
να λάβουν υψηλότερες συντάξεις. 
f Η πέµπτη κλίµακα θα διαµορφωθεί στα 430 ευρώ.
f Η έκτη περίπου στα 530 ευρώ. 
f Πέρα από τις 6 ασφαλιστικές κλάσεις που περιλαµβάνει το 
επικρατέστερο σενάριο, θα υπάρχει ξεχωριστή κατηγορία για 

νέους µη µισθωτούς. Για τους νεοεισερχόµενους, τα 5 
πρώτα χρόνια του εργασιακού τους βίου, οι µη-

νιαίες εισφορές θα είναι χαµηλότερες των 210 
ευρώ τον µήνα. Ο υπολογισµός των εισφορών 
τους θα αποσυνδεθεί και από το ύψος του κα-

τώτατου µισθού. 

Ωφεληµένοι από
τους νέους φόρους

Η διαµόρφωση των νέων ποσών των 
ασφαλιστικών εισφορών συνδέεται 
µε τις εκπτώσεις που περιλαµβάνει 
το φορολογικό νοµοσχέδιο, µε το 
υπουργείο Εργασίας να διαβεβαι-
ώνει ότι όλοι οι µη µισθωτοί θα εί-
ναι ωφεληµένοι από το 2020. Σύµ-
φωνα µε τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, η 
πλειονότητα των ελεύθερων επαγ-

γελµατιών (81%) και των αγροτών (82,6%) δη-
λώνει ετήσιο εισόδηµα έως 6.500 ευρώ, κατα-
βάλλοντας τις ελάχιστες εισφορές των 185,18 
ευρώ τον µήνα. Τα στοιχεία του 2018 έδειξαν 
ότι συνολικά το 87,7% των µη µισθωτών (περί-
που 1,2 εκατ. ασφαλισµένοι) πλήρωσε εισφο-
ρές έως 200 ευρώ τον µήνα.

Ακόµη κι αν από το 2020 αυξηθούν οι εισφο-
ρές για τους µη µισθωτούς έως και 30 ευρώ, 
δηλαδή 360 ευρώ ετησίως, είναι σαφές ότι από 
τη νέα φορολογική µεταρρύθµιση που προω-
θείται θα είναι τελικά ωφεληµένοι. Κι αυτό για-
τί, σύµφωνα µε το επικρατέστερο σενάριο, για 
τη συγκεκριµένη κατηγορία πολιτών µε ετήσιο 
εισόδηµα έως τα 10.000 ευρώ ο φορολογικός 
συντελεστής θα µειωθεί στο 9%, από 22% που 
είναι σήµερα. Αυτό θα οδηγήσει σε µια ετήσια 
µείωση φόρου κατά 1.300 ευρώ, ήτοι 108,33 
ευρώ τον µήνα. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε 
αύξηση της ελάχιστης ασφαλιστικής εισφο-
ράς υπερκαλύπτεται, σύµφωνα µε το υπουρ-
γείο Εργασίας, από τη µείωση των φορολογι-
κών βαρών. 

Η τριετής εφαρµογή της εισφοροδότησης 
µε βάση το εισόδηµα οδήγησε σε µείωση της 

εισπραξιµότητας και αύξηση της φοροδιαφυ-
γής. Συγκεκριµένα, η εισπραξιµότητα έχει κολ-
λήσει στο 56%-60% και το δηλωθέν εισόδηµα 
εµφανίζεται µειωµένο, µε αποτέλεσµα, µετά τον 
συµψηφισµό κάθε χρόνο, ο ΕΦΚΑ να επιστρέ-
φει περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ σε ελεύ-
θερους επαγγελµατίες και αγρότες. Τα στοιχεία 
από τα έσοδα των εισφορών των µη µισθωτών 
που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Εργα-
σίας βαίνουν µειούµενα κάθε µήνα. 

Η σύνδεση του φορολογητέου εισοδήµατος 
µε το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών οδή-
γησε την πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελ-
µατιών και των αυτοαπασχολούµενων στη δή-
λωση του ελάχιστου φορολογητέου εισοδήµα-
τος, άρα και στην καταβολή των ελάχιστων ει-
σφορών, ενώ όσοι δεν µπορούν να αποκρύ-
ψουν το εισόδηµά τους πληρώνουν σε φό-
ρους και εισφορές πάνω από το 60% του ετή-
σιου τζίρου τους. 

Το σχέδιο για τις νέες εισφορές 
παρουσιάστηκε στο Μέγαρο 
Μαξίµου από την ηγεσία του 
υπουργείου Εργασίας και πήρε 
το «πράσινο φως»

Ο υπουργός 
Εργασίας

Γιάννης Βρούτσης

Οι 6+1
νέες κλίµακες
των ασφαλιστικών
εισφορών 

Τι θα πληρώνουν στον ΕΦΚΑ 
1,4 εκατ. µη µισθωτοί από τις 
αρχές του 2020. Ειδική κατηγορία
για τα πρώτα 5 χρόνια απασχόλησης


