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    Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ:
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Σατωβριάνδου18 

10432 Αθήνα

Διοικητικό Συμβούλιο e-ΕΦΚΑ

Πληροφορίες      :
Τηλέφωνο            : 210-5285599
e-mail :tm.eisf.mmisth@efka.gov.gr

Θέμα: Προσδιορισμός ασφαλιστικών εισφορών από 01.01.2020 Ελ. Επαγγελματιών – 
Αυτοαπασχολουμένων – Αγροτών με παράλληλη μισθωτή απασχόληση καθώς και όσων 
υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 άρθρου 39 του ν.4387/2016.

Α. Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική 
μεταρρύθμιση και Ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης», προβλέπεται 
αποσύνδεση των εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων από το δηλωθέν εισόδημα και ο 
προσδιορισμός τους με βάση ασφαλιστικές κατηγορίες, με έναρξη ισχύος από 01.01.2020.
Στις περιπτώσεις μη μισθωτών ασφαλισμένων με παράλληλη Μισθωτή απασχόληση, καθώς και όσων 
εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.9 άρθρου 39 του ν.4387/2016 όπως ισχύουν, για τον προσδιορισμό 
της μηνιαίας εισφοράς λαμβάνονται υπόψη τα ποσά εισφορών ανά κλάδο από τη μισθωτή 
απασχόληση και καταβάλλεται, εφόσον προκύπτει, η διαφορά από την κατώτατη, κατά περίπτωση, 
προβλεπόμενη εισφορά ή της εισφοράς τυχόν ανώτερης επιλεγείσας κατηγορίας.
Ειδικότερα:

 Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες με παράλληλη 
Μισθωτή απασχόληση, το ποσό εισφοράς, ανά κλάδο Κύριας ασφάλισης, από τη μισθωτή 
απασχόληση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της δεύτερης (2ης), ασφαλιστικής 
κατηγορίας ή της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη. 

 Για τους Νέους Ελεύθερους  Επαγγελματίες,  Αυτοαπασχολούμενους (έως 5 έτη ασφάλισης) 
με παράλληλη Μισθωτή απασχόληση, το ποσό εισφοράς ανά κλάδο Κύριας ασφάλισης από τη 
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μισθωτή απασχόληση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της πρώτης (1ης) ασφαλιστικής 
κατηγορίας ή της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη.

  Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες με παράλληλη 
Μισθωτή απασχόληση, το ποσό εισφοράς, ανά κλάδο Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ 
Παροχών, από τη μισθωτή απασχόληση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της επιλεγείσας 
ασφαλιστικής κατηγορίας. 

Β. Με το νέο εισφοροδοτικό πλαίσιο που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.4670/2020 και την 
εισαγωγή συστήματος ασφαλιστικών κατηγοριών, παρέχεται δυνατότητα ελεύθερης επιλογής 
κατηγορίας στους ασφαλισμένους. Το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας ασκείται με την 
υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, ανά έτος,  σε ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία που έχει αναρτηθεί στον 
ιστότοπο του e - ΕΦΚΑ.

Κατά την πρώτη εφαρμογή  και προκειμένου να δηλωθεί ενδεχόμενη παράλληλη μισθωτή 
απασχόληση, οι ασφαλισμένοι κλήθηκαν να δηλώσουν στην ανωτέρω ηλεκτρονική υπηρεσία επιλογής 
ασφαλιστικής κατηγορίας και την μισθωτή τους απασχόληση ή την υπαγωγή τους στο ασφαλιστικό 
καθεστώς αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της 
παρ.9 άρθρου του Ν.4387/2016. Για τους ασφαλισμένους αυτούς έχει ανασταλεί η έκδοση των 
ειδοποιητηρίων εισφορών.

Για την διαδικασία καταβολής της εισφοράς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή των ανωτέρω προβλέπεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης.

Γ. Με την υπό έκδοση Υπουργική Απόφαση καθορίζονται η διαδικασία προσδιορισμού της 
ασφαλιστικής εισφοράς και εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών.

Ειδικότερα:
α.  Διαδικασία προσδιορισμού  ασφαλιστικής εισφοράς

1. Για τον προσδιορισμό και την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών σε περιπτώσεις 
ασφαλισμένων που ασκούν μισθωτή και μη-μισθωτή απασχόληση λαμβάνονται υπόψη οι 
υποβαλλόμενες από τον εργοδότη μηνιαίες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που υποβάλλονται για τους ασφαλισμένους του π. ΝΑΤ, και η ελάχιστη 
εισφορά επί παράλληλης άσκησης μισθωτών και μη-μισθωτών δραστηριοτήτων ή η επιλεγείσα από 
τον ίδιο ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον η τελευταία είναι μεγαλύτερη.
2. Ο προσδιορισμός των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για τη μη-μισθωτή απασχόληση των 
ανωτέρω προσώπων πραγματοποιείται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ. 
3. Για τους μη-μισθωτούς ασφαλισμένους με παράλληλη μισθωτή απασχόληση, μέχρι τη λήψη 
στοιχείων εισφορών μισθωτής απασχόλησης, αναστέλλεται η έκδοση ειδοποιητηρίου ασφαλιστικών 
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εισφορών μη-μισθωτού. Για την αναστολή λαμβάνεται υπόψη η αίτηση - δήλωση του ασφαλισμένου, 
η οποία υποβάλλεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.
4. Σε περίπτωση που κατά τη λήψη των στοιχείων εισφορών μισθωτής απασχόλησης διαπιστωθεί η 
μη υποβολή ΑΠΔ και κατά συνέπεια η μη ύπαρξη μισθωτής απασχόλησης, θα αναζητούνται οι 
αντίστοιχες εισφορές μη μισθωτού της κατηγορίας κατάταξής του.
5. Στις περιπτώσεις που τροποποιούνται τα στοιχεία εισφορών στις υποβληθείσες από τον εργοδότη 
μηνιαίες ΑΠΔ θα επέρχονται αντίστοιχα τροποποιήσεις στη μηνιαία εισφορά μη μισθωτού κατά την 
επόμενη μηνιαία ροή από τη λήψη των νέων στοιχείων εισφορών μισθωτού.

β.  Προσδιορισμός και Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2020-2021
1. Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία τίθεται σε εφαρμογή για τις καταβαλλόμενες ασφαλιστικές 
εισφορές αρχής γενομένης από 1ης Ιανουαρίου 2021 και εφεξής, με προσδιορισμό των εισφορών μη 
μισθωτού που ασκεί παράλληλη μισθωτή απασχόληση και καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 
31/5/2021 κατά την πρώτη εφαρμογή της.
2. Ο προσδιορισμός των μηνιαίων  ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 των μη μισθωτών με 
παράλληλη μισθωτή δραστηριότητα πραγματοποιείται και από την ολοκλήρωσή της θα προκύψει, 
πιστωτικό, μηδενικό ή χρεωστικό υπόλοιπο.
3. Πιστωτικό Υπόλοιπο δημιουργείται σε περίπτωση που από τη διαδικασία εκκαθάρισης προκύπτει 
ότι έχει καταβληθεί ποσό υπέρτερο της κατά το νόμο ελάχιστης ή της επιλεγείσας από τον 
ασφαλισμένο ασφαλιστικής κατηγορίας, εφόσον η τελευταία είναι μεγαλύτερη. Το επιπλέον ποσό 
επιστρέφεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 104 του ν.4387/2016 στους δικαιούχους.
4.  Χρεωστικό Υπόλοιπο δημιουργείται σε περίπτωση που μετά την εκκαθάριση των ασφαλιστικών 
εισφορών προκύπτει ότι δεν έχει καταβληθεί η κατά το νόμο ελάχιστη ή η επιλεγείσα από τον 
ασφαλισμένο ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον η τελευταία είναι μεγαλύτερη. Η διαφορά αυτή 
καταλογίζεται στον ασφαλισμένο για τον αντίστοιχο Κλάδο Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και καταβάλλεται 
τμηματικά εντός εξαμήνου με αναζήτηση μηνιαίως του χρεωστικού υπολοίπου τουλάχιστον δύο (2) 
μηνών. 
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής των μηνιαίων χρεωστικών υπολοίπων ορίζεται η 29/4/2021.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4670/2020 σύμφωνα με την οποία 
οι κανονιστικές πράξεις που προβλέπονται από το νόμο εκδίδονται από τον Υπουργό Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α, 
καθώς και τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Εισάγεται
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Το θέμα στο ΔΣ για την διατύπωση της σύμφωνης γνώμης ως προς την διαδικασία προσδιορισμού 
των ασφαλιστικών εισφορών από 01.01.2020,  ασφαλισμένων με παράλληλη μισθωτή απασχόληση 
καθώς και των προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 άρθρου 39 του ν.4387/2016, 
προκειμένου να εκδοθεί η Υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την διάταξη της  παρ. 8 του 
άρθρου 36 του ν.4387/2016, όπως αυτή ισχύει.

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Χ.ΛΙΑΠΑΚΗΣ
Ακριβές αντίγραφο

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Α.ΚΑΠΡΑΛΟΥ
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