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Ασφαλιστικά Νέα
Νέος Ασφαλιστικός Νόμος

Με το Ν. 4387/2016, ο οποίος ψηφίστηκε την 12η Μαΐου
2016, συστήνεται Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης και
εισάγονται σημαντικές αλλαγές στο ελληνικό ασφαλιστικό
σύστημα.
Συγκεκριμένα:
Ελεύθεροι Επαγγελματίες


Από 01/01/2017, οι ασφαλιστικές εισφορές ελευθέρων
επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων θα
υπολογίζονται πλέον επί του μηνιαίου εισοδήματός τους,
όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο
αποτέλεσμα από την άσκηση δραστηριότητάς τους κατά
το προηγούμενο φορολογικό έτος. Το ελάχιστο ποσό
μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών θα ανέρχεται στο
ποσό των 586,08€, ενώ το μέγιστο στο ποσό των
5.860,80€.



Ενδεικτικά, για τους νέους ασφαλισμένους, τα
ασφάλιστρα θα ανέρχονται, από 01/01/2017, σε 26,95%
για τους προερχόμενους από τον Ο.Α.Ε.Ε. (κλάδοι
κύριας σύνταξης και ασθένειας) και σε 37,95% (κλάδοι
κύριας σύνταξης, επικουρικής σύνταξης, ασθένειας,
πρόνοιας) για τους προερχόμενους από το Ε.Τ.Α.Α.
(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Α.Ν.), ενώ συνεχίζει να
καταβάλλεται μηνιαία εισφορά 10€ υπέρ του κλάδου
ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.



Επισημαίνεται ότι για τους προερχόμενους από το
Ε.Τ.Α.Α., με ετήσιο εισόδημα έως 58.000€, θα παρέχεται
έκπτωση επί των ασφαλιστικών τους εισφορών, για το
χρονικό διάστημα 01/01/2017-31/12/2020.

Μισθωτοί


Οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται πλέον για
όλους τους μισθωτούς (και τους προερχόμενους από το
Ε.Τ.Α.Α.) επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους.



Από την 1η Ιουνίου 2016, το ποσοστό των εισφορών
επικουρικής σύνταξης αυξάνεται από 6% σε 7% (3,50%
ασφ/νος + 3,50% εργοδότης).



Συνοπτικά, για την πλειοψηφία των μισθωτών, το
ασφάλιστρο θα ανέρχεται, από την 1η Ιουνίου 2016 σε
41,06% (16% ασφ/νος + 25,06% εργ/της), καλύπτοντας
τους κλάδους κύριας σύνταξης, επικουρικής σύνταξης,
ασθένειας και συνειπραττόμενων ταμείων (Ο.Α.Ε.Δ.,
Ο.Ε.Κ., Ο.Ε.Ε.) ενώ για όσους ασφαλίζονται και στον
κλάδο πρόνοιας τα ως άνω ποσοστά διαμορφώνονται
σε 45,06% (20% ασφ/νος + 25,06% εργ/της).
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Το ανώτατο όριο των μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών
ανέρχεται πλέον 5.860,80€.

Μέλη Δ.Σ.
Σύμφωνα με το νέο Νόμο, οι κατ’ αποκοπή αμοιβές των
μελών Δ.Σ. υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές.
Δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα
Δεν παρέχεται πλέον δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα
(στους νέους ασφαλισμένους) οι οποίοι υπάγονται στην
υποχρεωτική ασφάλιση δυο ή περισσότερων ασφαλιστικών
ταμείων.
Μισθοδοσία – Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών & Φ.Μ.Υ.


Οι εισφορές όλων των μισθωτών θα δηλώνονται πλέον
στην Α.Π.Δ., όπως ισχύει για τους ασφαλισμένους του
Ι.Κ.Α.



Από την 1η Ιουλίου 2016, οι αποδοχές των εργαζομένων
κατατίθενται από τους εργοδότες ταυτόχρονα με τις
ασφαλιστικές εισφορές και το Φ.Μ.Υ., μέσω τραπεζικού
λογαριασμού και μεταφέρονται αντιστοίχως και
αποδίδονται από την οικεία τράπεζα στους
λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, των Φ.Κ.Α.
και του Δημοσίου.



Κατόπιν έκδοσης σχετικής Κ.Υ.Α., θεσπίζεται κοινό
μητρώο των υπόχρεων καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών και φόρου εισοδήματος στο οποίο
ενσωματώνονται και εναρμονίζονται οι διαδικασίες
εγγραφής, δήλωσης, πληρωμής και βεβαίωσης
καταβολής του φόρου εισοδήματος και των
ασφαλιστικών εισφορών.



Στους ελεύθερους επαγγελματίες και
αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι αμείβονται με Δ.Π.Υ.
και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους
προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δυο
πρόσωπα (φυσικά και νομικά) εφαρμόζονται αναλογικά
ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον
υπόχρεο καταβολής της εισφοράς τα ισχύοντα για τους
μισθωτούς.
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