
 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 26,95% ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Σε παλαιότερο Ενημερωτικό Δελτίο είχαμε αναφερθεί στο γεγονός ότι από 

1/1/2018 θα πρέπει να υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές στους 

Τίτλους Κτήσης (Αποδείξεις Δαπάνης). Σχετική αναφορά γίνεται στον 

πρόσφατο Νόμο 4509/2017. 

Σύ μφωνα με τον Ν. 4509/2017, Άρθρο 55, για τα προ σωπα πού 

αμει βονται με Παραστατικα  Παρεχο μενων Υπηρεσιω ν (τι τλος κτη σης – 

πρω ην απο δειξη επαγγελματικη ς δαπα νης) καταβα λλονται ασφαλιστικε ς 

εισφορε ς ύπε ρ ΕΦΚΑ για κύ ρια σύ νταξη και ύγειονομικη  περι θαλψη 

(παροχε ς σε ει δος και σε χρη μα), σύ μφωνα με τα ποσοστα  εισφορω ν α νω 

πενταετι ας των α ρθρων 39 παρ. 1 περι πτωση α' και 41 παρ. 2 τού ν. 

4387/2016 (Α' 85). 

Οι ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω προσώπων υπολογίζονται 

επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, ο πως αύτη  προκύ πτει μετα  

την αφαι ρεση τού αναλογού ντος φο ρού και α λλων επιβαρύ νσεων, μη 

εφαρμοζομε νων των ρύθμι σεων τού α ρθρού 39 περι  κατω τατού ορι ού 

μηνιαι ού ασφαλιστε ού εισοδη ματος. 

Οι ασφαλιστικε ς εισφορε ς παρακρατού νται απο  τον εκδο τη τού 

παραστατικού  κατα  την ε κδοση  τού και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ μέχρι 

την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της έκδοσης του 

παραστατικού μήνα. 

Ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται ως εξής: 

α) Στις περιπτω σεις πού απο  τη σύ μβαση προκύ πτει καθορισμε νος 

αριθμο ς ημε ρας/ημερω ν απασχο λησης και με χρι ε ναν (1) πλη ρη μη να, ως 

χρο νος ασφα λισης λαμβα νεται η ημε ρα/ημε ρες, πού καθορι ζονται στη 

σύ μβαση, ανεξαρτη τως της δια ρκειας της ημερη σιας απασχο λησης. 

β) Στις λοιπε ς περιπτω σεις, ως χρο νος ασφα λισης λαμβα νεται το πηλι κο 

της καθαρη ς αξι ας τού παραστατικού , ο πως ορι ζεται στην παρα γραφο 2, 

δια τού ποσού  πού αντιστοιχει  στον κατω τατο βασικο  μισθο  α γαμού 

μισθωτού  α νω των 25 ετω ν. 



 
Ο χρο νος ασφα λισης τού παρο ντος λογι ζεται ως χρο νος ασφα λισης στον 

πρω ην ΟΑΕΕ και σε κα θε περι πτωση δεν μπορει  να ύπερβαι νει το χρο νο 

ασφα λισης πού αντιστοιχει  στη δια ρκεια της σύ μβασης. 

Αναμε νεται σχετικη  Απο φαση ο πού θα ορι ζεται η διαδικασι α απο δοσης 

των ασφαλιστικω ν εισφορω ν, ο χρο νος και ο τρο πος δη λωσης των 

στοιχει ων τού παραστατικού  και της σύ μβασης απο  τον εκδο τη στον 

ΕΦΚΑ και λοιπε ς λεπτομε ρειες.  

 

ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ 2017 

 

Σύ μφωνα με τον Ν. 4254/2014, ύποπαρα γραφος ΙΑ.5, εδα φιο 3α ει ναι 

ύποχρεωτικη  η ύποβολη  τού Βιβλι ού Αδειω ν στο σύ στημα ΕΡΓΑΝΗ μέχρι 

31/1 κάθε έτους. Επομε νως με χρι αύτη ν την ημερομηνι α θα πρε πει να 

ύποβληθει  το Βιβλι ο Αδειω ν για το 2017. 

Το Βιβλι ο Αδειω ν πρε πει να περιλαμβα νει τις παρακα τω στη λες: 

- Ονοματεπω νύμο μισθωτω ν 

- Ημερομηνι α προ σληψης 

- Αριθμο ς δικαιού μενων ημερω ν αδει ας 

- Ημερομηνι α ε ναρξης και λη ξης χορηγηθει σας α δειας 

- Αποδοχε ς αδει ας  

- Επι δομα αδει ας 

Σημειω νεται ο τι οι αποδοχε ς και το επι δομα αδει ας πρε πει να 

σύμπληρω νονται στο σύ νολο  τούς με χρι το τε λος τού ημερολογιακού  

ε τούς λη ψης της κανονικη ς α δειας, ενω  οι αποδοχε ς αδει ας πρε πει να ει ναι 

σε αντιστοιχι α με τις νο μιμες ημε ρες α δειας. 

Τε λος, το Βιβλι ο Αδειω ν μπορει  να ε χει τη μορφη  μηχανογραφημε νων 

σελι δων. 


