
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ 

ΚΤΗΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ) 

 

Ακολουθεί η Απόφαση, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ: 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

31 Δεκεμβρίου 2018 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Αρ. Φύλλου 6182 

Αριθμ. Πρωτ.Δ.15/Γ΄/67695/1825 

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ προσώπων που αμείβονται με 

Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής 

δαπάνης). 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α’ 201), όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 21 τουν. 4578/2018 (ΦΕΚ Α΄ 200). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 

«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α’ 

98). 

3. Τις διατάξεις του π.δ 134/2017 (ΦΕΚ Α’ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α’ 29) «Μετονομασία του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 



5. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 116). 

6. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/9.10.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2169) υπουργική απόφαση «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ. 

οικ.54051/Δ9.14200/22.11.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3801) και οικ. 59285/18416/12.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 

4503) υπουργικές αποφάσεις. 

7. Το αριθ. οικ. 66661/5487/17-12-2018 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωσηε του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129). 

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ ή του κρατικού τακτικού προϋπολογισμού, αλλά εκτιμάται 

ότι θα προκληθεί αύξηση των εσόδων του ΕΦΚΑ, η οποία δεν δύναται να προσδιοριστεί, 

αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Ασφαλιστικές Εισφορές 

1. Τα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - 

πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ 

ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα), 

σύμφωνα με το ποσοστό εισφοράς του άρθρου 39 παρ. 1 τουν. 4387/2016, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 τουν. 4578/2018 (ΦΕΚ Α΄ 200), και του άρθρου 41 παρ. 2 

τουν. 4387/2016, όπως ισχύει. 

2. Οι ως άνω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του 

παραστατικού όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και 

άλλων επιβαρύνσεων. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις του άρθρου 

39 του ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4578/2018 (ΦΕΚ Α΄ 200), 

περί κατώτατου ορίου μηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήματος. 

3. Εάν τα ανωτέρω πρόσωπα ασκούν συγχρόνως και άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, 

μισθωτή ή μη μισθωτή, για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, εφαρμόζονται 

οι διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1και 36 παρ. 1 και 8 του ν. 4387/2016. Ειδικά για τις 

περιπτώσεις που παράλληλα προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 39 και 41 παρ. 2 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν, 

και οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί βάσει της παρούσας εντός του έτους 

λαμβάνονται υπόψη κατά την ετήσια εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών. 

Άρθρο 2  



Χρόνος Ασφάλισης 

1. Ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ των προσώπων του άρθρου 1 υπολογίζεται ως εξής: 

α) Στην περίπτωση που από τη σύμβαση, διάρκειας μέχρι ένα μήνα, προκύπτει 

καθορισμένος αριθμός ημέρας ή ημερών απασχόλησης και μέχρι έναν (1) πλήρη μήνα ή 25 

ημέρες ασφάλισης, ως χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται η ημέρα ή ημέρες, που ορίζονται στη 

σύμβαση, ανεξαρτήτως της διάρκειας της ημερήσιας απασχόλησης. 

Σε κάθε περίπτωση το ημερήσιο εισόδημα όπως προκύπτει από το πηλίκο της καθαρής 

αξίας του παραστατικού προς τον αριθμό ημερών απασχόλησης της σύμβασης δεν πρέπει 

να υπολείπεται του 1/25 του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 

ετών. 

Εάν υπολείπεται, ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

περίπτωση β του παρόντος άρθρου. 

β) Στις λοιπές περιπτώσεις ως χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται το πηλίκο της καθαρής αξίας 

του παραστατικού, δια του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου 

μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει. 

Για τον καθορισμό των ημερών ασφάλισης ως πλήρης μήνας λογίζονται 25 ημέρες 

ασφάλισης. Εάν από την εφαρμογή των ανωτέρω προκύπτει αριθμός ημερών με δεκαδικό 

μέρος στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα. 

Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος ασφάλισης που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο ασφάλισης που αντιστοιχεί στη διάρκεια της σύμβασης. Σε 

περίπτωση που υπερβαίνει τη διάρκεια αυτή, ο χρόνος ασφάλισης περιορίζεται αντίστοιχα 

και οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί για το πλεονάζοντα χρόνο 

επιμερίζονται ισομερώς στους μήνες ασφάλισης που προκύπτουν σύμφωνα με τα 

ανωτέρω. Εάν μετά τον ως άνω επιμερισμό προκύπτει υπέρβαση της ανώτατης 

ασφαλιστικής εισφοράς που αντιστοιχεί στο προβλεπόμενο από το άρθρο 39 του ν. 

4387/2016, όπως ισχύει, ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος, αυτές επιστρέφονται ως 

αχρεωστήτως καταβληθείσες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

2. Ο χρόνος ασφάλισης που προκύπτει σύμφωνα με την παρ. 1 λογίζεται ως χρόνος 

ασφάλισης στον ΕΚΦΑ (πρώην ΟΑΕΕ). 

Ως ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης λαμβάνεται η ημερομηνία έναρξης της 

απασχόλησης, όπως αυτή προκύπτει από την καταρτισθείσα σύμβαση. Σε περίπτωση που 

δεν υπάρχει σύμβαση ως ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης λαμβάνεται η ημερομηνία 

έκδοσης του παραστατικού. 



Ως ημερομηνία λήξης της ασφάλισης λαμβάνεται η ημερομηνία που αντιστοιχεί στις ημέρες 

ασφάλισης που προκύπτουν βάσει της παρ. 1, με την επιφύλαξη της παρ. 1 σε περίπτωση 

που προκύπτει χρόνος ασφάλισης πέραν του προβλεπόμενου από τη σύμβαση. 

3. Σε περίπτωση έκδοσης περισσότερων του ενός παραστατικού, ο χρόνος ασφάλισης 

καθορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω για κάθε ένα παραστατικό που εκδίδεται. 

Άρθρο 3  

Διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών - Κυρώσεις 

1. Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 1, πριν από την έκδοση του παραστατικού 

παρεχόμενων υπηρεσιών - πωλήσεων (τίτλος κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής 

δαπάνης) απογράφονται υποχρεωτικά για αυτή την ιδιότητα στον ΕΦΚΑ. Οι αρμόδιες 

υπηρεσίες του ΕΦΚΑ εκδίδουν σχετική βεβαίωση απογραφής. Ο αντισυμβαλλόμενος – 

αποδέκτης των υπηρεσιών των προσώπων του άρθρου 1, εφόσον δεν έχει απογραφεί ως 

εργοδότης του πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, απογράφεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. 

2. Ο αμειβόμενος με το ανωτέρω παραστατικό παραδίδει αντίγραφο της σχετικής 

βεβαίωσης στον αντισυμβαλλόμενο προκειμένου να λάβει γνώση για την απογραφή του 

στον ΕΦΚΑ, ώστε να προχωρήσει στην έκδοση του παραστατικού. 

3. Ο αντισυμβαλλόμενος καταχωρεί σε σχετική εφαρμογή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 

ΕΦΚΑ τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για τον καθορισμό του χρόνου ασφάλισης 

και του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών, μέχρι το τέλος του μήνα που εκδίδεται το 

παραστατικό. 

Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν προβεί στην ανωτέρω καταχώρηση ή προβεί 

σε αυτήν εκπρόθεσμα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 9παρ. 4 του ν. 

3232/2004 (ΦΕΚ Α΄ 48) πρόστιμα, τα οποία βαρύνουν στο σύνολό τους τον 

αντισυμβαλλόμενο – εκδότη του παραστατικού. 

4. Οι προβλεπόμενες από την παρούσα ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν στο σύνολό τους 

τον αμειβόμενο με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών, παρακρατούνται και 

αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον αντισυμβαλλόμενο - εκδότη μέχρι το τέλος της τελευταίας 

εργάσιμης ημέρας του επόμενου μήνα της έκδοσης του παραστατικού. 

5. Σε περίπτωση που οι ασφαλιστικές εισφορές δεν αποδοθούν από τον αντισυμβαλλόμενο 

- εκδότη του παραστατικού εμπρόθεσμα επιβαρύνονται με τις προβλεπόμενες για τις 

καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προσαυξήσεις και βεβαιώνονται προς είσπραξη 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις ασφαλιστικές εισφορές. Τα σχετικά ποσά βαρύνουν 

τον εκδότη του παραστατικού. 

Άρθρο 4  

Μεταβατικές Διατάξεις 



Οι ρυθμίσεις της παρούσας εφαρμόζονται για παραστατικά που εκδίδονται και αφορούν σε 

συμβάσεις που καταρτίζονται μετά την ισχύ της παρούσας. 

Άρθρο 5  

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2018 

Ο Υφυπουργός 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

  

 

 


