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ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΕΦΚΑ από 1/1/2019  
για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα   

(Άρθρο 39 Ν. 4387/2016 με τις τροποποιήσεις  

των άρθρων 1-3 του Ν. 4578/2018) 

 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 7/19-2-2019 του ΕΦΚΑ, από 1/1/2019 θεσπίστηκε μείωση των 

συνολικών εισφορών των ασκούντων επιχειρηματική δραστηριότητα στον ΕΦΚΑ ως αποτέλεσμα 

της μείωσης της εισφοράς στον κλάδο σύνταξης. Η μείωση αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες 

και αυτοαπασχολούμενους, όσους δηλαδή υπάγονταν ασφαλιστικά στον πρώην ΟΑΕΕ, καθώς και 

τους  αγρότες, που υπάγονταν ασφαλιστικά στον πρώην ΟΓΑ. 

 

Επιγραμματικά οι αλλαγές (άρθ. 1-3 Ν.4578/2018) 

 

 Ποσοστά εισφορών μετά τη μείωση των εισφορών στον κλάδο της σύνταξης: 

 

Εισφορά στην κύρια σύνταξη από 1/1/2019 13,33% 

Εισφορά στον κλάδο υγείας  6,95% 

Σύνολο εισφοράς στον ΕΦΚΑ  20,28% 

 

 Βάση υπολογισμού (άρθ 58 Ν. 4472/2017): 

 

(Φορολογητέα Κέρδη + καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές)* 20,28%  

 

Σημειώνεται ότι στη βάση υπολογισμού που παραμένουν τα φορολογητέα κέρδη από 

επιχειρηματική δραστηριότητα του προηγούμενου έτους προστίθενται οι καταβλητέες ασφαλιστικές 

εισφορές του έτους αυτού στον ΕΦΚΑ, καθώς δεν λογίζονται ως εκπιπτόμενο έξοδο για τον 

υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, παρά μόνο για τις ανάγκες της φορολογίας 

εισοδήματος. 

 

 Κατώτατο όριο εισφορών: Η μείωση των εισφορών στον κλάδο ασφάλισης σε 13,33% από 

20% που ίσχυε έως 31/12/2018 δεν μπορεί να υπολείπεται από το 20% του ισχύοντος κατώτατου 

βασικού μισθού ενός άγαμου μισθωτού σύμφωνα με την ΕΓΣΣΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

από 1/2/2019:               

(650€ * 20%) = 130€ 
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Συνεπώς, η ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά στον ΕΦΚΑ που δύναται να καταβάλλει ένας 
ελεύθερος επαγγελματίας και αυτοαπασχολούμενος σύμφωνα με τα νέα ποσοστά ασφάλισης 

και το νέο ύψος αμοιβών είναι: 

 
Εισφορά στην κύρια σύνταξη από 1/1/2019 13,33% *650 = 130,00€ 

Εισφορά στον κλάδο υγείας 

Εισφορά στον ΟΑΕΔ  

6,95% *650 =   45,18€ 

10,00€ 

Σύνολο εισφοράς στον ΕΦΚΑ το μήνα  20,28% 185,18€ 

 

ΑΓΡΟΤΕΣ  
 

Όσον αφορά τους αγρότες, το ποσοστό εισφοράς του κλάδου ασφάλισης μειώνεται σε 12% για το 

έτος 2019, ενώ τα επόμενα έτη αυξάνεται σταδιακά μέχρι το 2022 με σκοπό να εξομοιωθεί με αυτό 

των ελεύθερων επαγγελματικών και αυτοαπασχολούμενων ως κάτωθι: 

 

Έτος  Εισφορά στον κλάδο ασφάλισης 

2019 12% 

2020 12,67% 

2021 13% 

2022 13,33% 

 

Το ίδιο ισχύει και για τη κατώτατη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για τους 

αγρότες, καθώς για το έτος 2019 δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο 18% 

του 70% του ισχύοντος κατώτατου βασικού μισθού ενός άγαμου μισθωτού σύμφωνα με την 

ΕΓΣΣΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 1/2/2019:               

(650€ * 70%) *18% = 81,90€ 

 

Έτος  Ελάχιστη εισφορά στον κλάδο ασφάλισης 

2019 18% 

2020 19% 

2021 19,50% 

2022 20% 

 

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης από μισθωτή εργασία (πλήρους ή μερικής 

απασχόλησης) και από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας της οποίας το εισόδημα υπερβαίνει 
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ετησίως το ποσό των 5.460€ [(650*70%)*12], τότε η ελάχιστη εισφορά για τον κλάδο σύνταξης δεν 

μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 81,90€ που ισχύει για τους αγρότες.  

 
Παράδειγμα προς κατανόηση Ι (μοναδική ασφάλιση) 

 

Ένας οικονομολόγος για τη χρήση 2018 εμφανίζει σύνολο φορολογητέων κερδών προσαυξημένων 

με τις καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές του έτους του ΕΦΚΑ 8.000€. Τότε οι εισφορές που θα 

πληρώσει για το 2019 μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού από 1/2/2019 είναι: 

 
Εισφορά στην κύρια σύνταξη από 1/1/2019 13,33% *8000 = 1.066,40€ /12 = 88,87€ =130,00€ 

Εισφορά στον κλάδο υγείας 

Εισφορά στον ΟΑΕΔ  

6,95% *8000 =   556,00€ 

120,00€ 

/12 

/12 

= 46,33€ 

= 10,00€ 

= 46,33€ 

= 10,00€ 

Σύνολο εισφοράς στον ΕΦΚΑ το μήνα 186,33€ 

 

Παράδειγμα προς κατανόηση ΙΙ (παράλληλη ασφάλιση) 
 
Έστω λογιστής για τη χρήση 2018 εμφανίζει σύνολο φορολογητέων κερδών προσαυξημένων με τις 

καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές του έτους του ΕΦΚΑ 12.000€ και αντίστοιχα από αγροτική 

δραστηριότητα 4000€. Τότε οι εισφορές που θα πληρώσει για το 2019 μετά την αύξηση του 

κατώτατου μισθού από 1/2/2019 είναι: 

 
ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Εισφορά στην κύρια σύνταξη από 1/1/2019 13,33% *12000 = 1.599,60€ /12 =133,30€  

Εισφορά στον κλάδο υγείας 

Εισφορά στον ΟΑΕΔ  

6,95% *12000 =   834,00€ 

120,00€ 

/12 

/12 

= 69,50€ 

= 10,00€ 

Σύνολο εισφοράς στον ΕΦΚΑ το μήνα    212,80€ 

 

ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Εισφορά στην κύρια σύνταξη από 1/1/2019 12,00% *4000 = 480,00€ /12 =40,00€ 

Εισφορά στον κλάδο υγείας 6,95% *4000 =   278,00€ /12 = 23,17€ 

Σύνολο εισφοράς στον ΕΦΚΑ το μήνα     63,17€ 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης συνολικά και από τις 

δυο παράλληλες δραστηριότητες είναι: 133,30 + 40,00 = 173,30€ > 130,00€. 


