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Επηζθόπεζε ζεκαληηθώλ εγθσθιίωλ - 

αποθάζεωλ γηα ηο αζθαιηζηηθό 
 

 

Επηκέιεηα: Επηζηεκοληθή οκάδα TAXHEAVEN 
  

Γείηε ηα κςπιώηεπα νομικά κείμενα πος αθοπούν ηο αζθαλιζηικό 

 

 

 

▬ Εηζθορές Εηδοποηεηήρηο εηζθορώλ  Παραηερήζεης 

■ 

Δ.Φ.Κ.Α. απ. ππυη.: ΓΙΔΙΜΜ/ 79/ 175892/ 2017 

Γιαδικαζίερ είζππαξηρ αζθαλιζηικών ειζθοπών ελεςθέπυν επαγγελμαηιών, 

αςηοαπαζσολούμενυν και αγποηών - Διδοποιηηήπιο πληπυμήρ - 

Ηλεκηπονικέρ Τπηπεζίερ 

  

 

▬ Εηζθορές προζεζκία θαηαβοιής   Παραηερήζεης 

■ 

Απιθμ. Φ. 80000/οικ. 60298/1472 /2016 Πποθεζμία καηαβολήρ, 

από 1.1.2017, ηυν αζθαλιζηικών ειζθοπών αζθαλιζμένυν, 

ελεςθέπυν επαγγελμαηιών και εμμίζθυν, οι οποίοι έυρ ηην 

έναπξη ιζσύορ ηος ν. 4387/2016 ςπάγονηαν ζηην αζθάλιζη ηος 

Ο.Α.Δ.Δ., ηος Δ.Σ.Α.Α. και ηος Ο.Γ.Α. 

Μηνιαίερ ειζθοπέρ για ηοςρ 

ενηαγμένοςρ ζηο άπθπο 

39,40 και ΔΣΑΑ ζηο 38 

      

▬ Μηζζωηοί - Μέιε ΔΣ θαη ιοηπές θαηεγορίες ποσ αζθαιίδοληαη 

ως κηζζωηοί 
 Παραηερήζεης 

■ 

Δγκύκλιορ Δ.Φ.Κ.Α. απ. 4/2017 

Αζθάλιζη ζηον Δνιαίο Φοπέα Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ 

(Δ.Φ.Κ.Α.) - καη εθαπμογή ηυν διαηάξευν ηος ν. 4387/2016 -

Μελών Δηαιπιών ή ςνεηαιπιζμών και Μελών Γιοικηηικού 

ςμβοςλίος Ανυνύμυν Δηαιπιών ή Αγποηικών ςνεηαιπιζμών, 

για ηιρ αμοιβέρ πος λαμβάνοςν, είηε ζηα πλαίζια εξαπηημένηρ 

επγαζίαρ, είηε με ηην ιδιόηηηα ηος μέλοςρ Γ.. 

Αμοιβέρ Γ - Ποζοζηά 

ειζθοπών - Πακέηο κάλςτηρ 

- παπαδείγμαηα ςπολογιζμού 

ειζθοπών . 

■ 

Απιθ. Φ. 80000/οικ. 61689/ 2215/ 2016 (ΟΡΘΗ 

ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηυν 

διαηάξευν ηηρ παπ. 3 ηος άπθπος 38 και ηηρ παπ. 5 ηος άπθπος 

40 ηος ν.4387/2016 (Α, 85) 

Αμοιβέρ Γ πος ςπάγονηαι 

ζηο άπθπο 38 - 

ςνειζππαηηόμενα- επγάηερ 

γηρ, μιζθυηοί 

■ 

Απιθ. ππυη.: Φ 80000/οικ. 61647/2212 /2017  Δθαπμογή ηυν 

διαηάξευν ηηρ παπ. 9 ηος απ. 38 ηος ν. 4387/2016, όπυρ ιζσύει 

μεηά ηην ανηικαηάζηαζη ηος δεςηέπος εδαθίος αςηήρ με ηο 

άπθπο 27 ηος ν.4445/2016 (Α'236)  

ΔΣΑΠ - ΜΜΔ 

■ 
Απιθμ. Φ 11321/οικ. 45947/1757/ 2016 Αναπποζαπμογή 

αζθαλιζηικών ειζθοπών κλάδος ζύνηαξηρ μιζθυηών από 1-1-

Καηηγοπίερ μιζθυηών με 

ζηαδιακή αναπποζαπμογή 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25562
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25562
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25562
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25452
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25555
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25329
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25329
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25405
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25425
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▬ Πιαθόλ αζθάιηζες κηζζωηώλ  Παραηερήζεης 

■ 

Απιθ. ππυη.: Φ80020/οικ. 43434/Γ15. 734/ 2016  Γνυζηοποίηζη 

διαηάξευν ηηρ παπ. 2 ηος άπθπος 38 ηος ν. 4387/2016 (Α, 85/12-

5-2016)  

Ανώηαηο πλαθόν για 

ειζθοπέρ ζύνηαξηρ και 

επικοςπικήρ 

■ 
Δγκύκλιορ Ι.Κ.Α. απ. 34/26.9.2016 Γνυζηοποίηζη ηυν 

διαηάξευν ηηρ παπ. 2 ηος άπθπος 38 ηος Ν. 4387/2016 
  

■ 
Απιθ. ππυη.: Φ80000/οικ. 40108/1544/ 2016  Γνυζηοποίηζη ηυν 

διαηάξευν ηηρ παπ. 2 ηος απ. 38 ηος Ν. 4387/2016 (ΦΔΚ Α' 85)  
  

    

▬ Ειεύζεροη επαγγεικαηίες θαη ασηοαπαζτοιούκελοη  Παραηερήζεης 

■ 

Απιθμ. οικ. 61502/3399/ 2016 Πποζδιοπιζμόρ ηηρ βάζηρ 

ςπολογιζμού αζθαλιζηικών ειζθοπών αςηοαπαζσολούμενυν και 

ελεύθεπυν επαγγελμαηιών από 1.1.2017    

Η βάζη για ηην επιβολή 

ειζθοπών ελ. επαγγελμαηιών 

και πεπιπηώζειρ πολλαπλήρ 

δπαζηηπιόηηηαρ 

■ 

Απιθ. ππυη.: Φ. 80000/οικ. 61327/1484/ 2016 Δθαπμογή ηυν 

διαηάξευν ηυν άπθπυν 39, 40 και 98 ηος ν.4387/2016 - 

Καθοπιζμόρ αζθαλιζηικών ειζθοπών ηυν ελεςθέπυν 

επαγγελμαηιών, αςηοαπαζσολούμενυν και αγποηών από 

1/1/2017 

Αναθέπονηαι και οι μειώζειρ 

για ηοςρ ενηαγμένοςρ ζηο 

ΔΣΑΑ 

■ 

Δ.Φ.Κ.Α. απ. ππυη.: ΓΙΔΙΦΜΜ/ 26/87160/ 2017 Δνιαίοι 

κανόνερ ςπολογιζμού αζθαλιζηικών ειζθοπών Δλεςθέπυν 

Δπαγγελμαηιών και Αςηοαπαζσολούμενυν από 01/01/2017 

Πποζδιοπιζμόρ ειζοδημάηυν 

- παπαδείγμαηα 

■ 
Απ. ππυη.: Φ 80000/οικ. 5547/248/ 2017 Οδηγίερ για ηην 

εθαπμογή ηηρ διάηαξηρ ηηρ παπ. 9 ηος απ. 39 ηος ν. 4387/2016 

Η απόθαζη για ηα 

"μπλοκάκια" No 2 

■ 
Απ. ππυη.: Φ 80000/οικ. 2460/106/ 2017 Οδηγίερ για ηην 

εθαπμογή ηηρ διάηαξηρ ηηρ παπ. 9 ηος απ. 39 ηος ν. 4387/2016 

Η απόθαζη για ηα 

"μπλοκάκια" 

      

▬ Αγρόηες - ΟΓΑ  Παραηερήζεης 

■ 

Κ.Τ.Α. απιθμ. οικ. 61501/3398/ 2016  Πποζδιοπιζμόρ ηηρ βάζηρ 

ςπολογιζμού αζθαλιζηικών ειζθοπών αζθαλιζμένυν ζηον ΟΓΑ 

από 1.1.2017 

Ποιοι ενηάζζονηαι ζηην 

αζθάλιζη ηος άπθπος 40 και 

έσοςν ηην μείυζη 70% ζηιρ 

ειζθοπέρ 

■ 

Απ. ππυη.: Φ.10070/ οικ.59667/ 2173/ 2016  Γνυζηοποίηζη 

διαηάξευν ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος 41 ηος ν.4387/2016 (Α' 85), 

όπυρ ηποποποιήθηκαν με ηιρ διαηάξειρ ηυν παπ.4 , 5, 6 και 7 ηος 

άπθπος 1 ηος ν.4425/2016 (Α 183)  

Διζθοπά ςπέπ ςγειονομικήρ 

πεπίθαλτηρ ηυν 

αζθαλιζμένυν ηος άπθπος 

40 (Ο.Γ.Α.) 

■ Δγκύκλιορ Δ.Φ.Κ.Α. απ. 3/2017 Κανόνερ ςπολογιζμού Κανόνερ ςπολογιζμού 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/24905
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/24597
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/24539
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25388
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25328
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25468
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25570
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25570
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25454
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25454
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25387
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25235
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25489
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αζθαλιζηικών ειζθοπών Αςηοαπαζσολούμενυν Κλάδος Κύπιαρ 

Αζθάλιζηρ Αγποηών (ΟΓΑ) από 01/01/2017 

ειζθοπών αγποηών 

(επισειπημαηική 

δπαζηηπιόηηηα)  - 

παπαδείγμαηα 

    

▬ ΕΦΚΑ Απογραθή - Ελεκερόηεηα   

■ 

Απιθ. ππυη.: Φ. 80000/οικ. 61676/2213/ 2016 Απογπαθή ζηο 

Μηηπώο επγοδοηών - ειζθεπόνηυν Δ.Φ.Κ.Α., ςπόσπεορ, 

διαδικαζία απογπαθήρ κ.α. από 01/01/2017 

Πυρ θα γίνεηαι η απογπαθή 

από 1.1.2017 ζηον ΔΦΚΑ 

■ 

Απιθ. ππυη.: Φ. 80000/οικ. 61691/2216/ 2016 Υοπήγηζη 

Βεβαίυζηρ Αζθαλιζηικήρ Δνημεπόηηηαρ από ηον Δ.Φ.Κ.Α. 

μέσπι 28.2.2017 

Αζθαλιζηική Δνημεπόηηηα 

ζηον ΔΦΚΑ 

    

▬ Παράιιειε αζθάιηζε  Παραηερήζεης 

■ 
Κ.Τ.Α. απιθ. ππυη.: Φ. 10043/ οικ.58770/ 1442/ 2016  Δθαπμογή 

ηος άπθπος 36 ηος ν.4387/2016 ζε αζθαλιζμένοςρ ηος ΔΣΑΑ 

Παπάλληλη αζθάλιζη ελ. 

επαγγελμαηιών ηος ΔΣΑΑ 

με μιζθυηή επγαζία ζηο 

δημόζιο 

■ 

Απ. ππυη.: Φ 80020/ οικ. 59590/Γ15. 1006/ 2016 

ςμπληπυμαηικέρ οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 36 ηος 

ν.4387/2016 ζε αζθαλιζμένοςρ ηος ΔΣΑΑ 

  

   

▬ Επηθοσρηθή αζθάιηζε   Παραηερήζεης 

■ 
Δ.Σ.Δ.Α. απ. ππυη.: 100984/7.7.2016  Δθαπμογή διαηάξευν ηος 

άπθ. 97 ηος Ν. 4387/12-5/2016 

Δπικοςπική αζθάλιζη για ηο 

2016 και για πεπιόδοςρ μεηά 

ηην 1.1.2017 

 

 

 

 

[Το παρόν άρθρο θα ανανεώνεται με κάθε νέα σημαντική απόυαση τοσ σπ.εργασίας ή εγκύκλιο 

τοσ ΕΦΚΑ] 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25330
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25331
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25208
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25237
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/24117

