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ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αρ. πρωτ. 7483/18-6-2020 ΕΡΩΤΗΣΗ.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή, κ.
Ζεϊμπέκ Χουσεϊν, σχετικά με την στήριξη της πολιτείας στους παραγωγούς και τους
υπαίθριους πωλητές στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης λόγω των
επιπτώσεων από την λήψη έκτακτων περιοριστικών μέτρων και το μερικό lockdown για τον
περιορισμό της διασποράς της νόσου του κορωνοϊού

COVID -19,

όσον αφορά τις

τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1.

Σύμφωνα με την αριθ. Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327/27-03-2020 Υπουργική Απόφαση

(Β΄1077), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ.15/Δ΄/οικ.16681/516/5-5-2020 Υπουργική
Απόφαση (Β΄ 1812) και

με την αριθ. Δ.15/Δ΄/οικ18268/583/3-6-2020 Υπουργική Απόφαση

(Β΄2225), προβλέπεται η παράταση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών στις
περιπτώσεις ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοτελώς απασχολουμένων.
Ειδικότερα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες (ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ),
τους αυτοτελώς απασχολούμενους (ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ) και τους ασκούντες
επαγγελματική δραστηριότητα που βάσει πληθυσμιακών – εισοδηματικών κριτηρίων
υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, προβλέπεται παράταση καταβολής των
τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για το μήνα Φεβρουαρίου απαιτητών έως 31/3/2020,
χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω
εκπρόθεσμης καταβολής. Η εξόφλησή τους γίνεται σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες
δόσεις, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως 30/9/2020, και σε περίπτωση
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εκπρόθεσμης

καταβολής

δόσης,

το

συνολικό

ποσό

αυτής,

προσαυξάνεται

με

τον

προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
Με

την

(Β΄2135)προβλέπεται

αριθ.

Δ15/Δ΄/οικ18269/584/3-6-2020

αντίστοιχα

παράταση

των

ασφαλιστικών

Υπουργική
εισφορών

Απόφαση
ελευθέρων

επαγγελματιών και αυτοτελώς απασχολουμένων για τον μήνα Μάρτιο 2020 απαιτητών έως
30-04-2020, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων
λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Η εξόφληση τους γίνεται σε τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις, με
προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως 30/9/2020, και σε περίπτωση εκπρόθεσμης
καταβολής δόσης, το συνολικό ποσό αυτής, προσαυξάνεται με τον προβλεπόμενο τόκο
καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
Με την αριθ. Δ.15/Δ΄/οικ.16486/500/7-5-2020 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 1775) όπως
τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ.15/Δ΄/οικ.18271/585/03-06-2020 προβλέπεται, για τα
ανωτέρω πρόσωπα, παράταση στην προθεσμία καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών
εισφορών μηνός Απριλίου 2020, απαιτητών έως 31/5/2020, χωρίς τον υπολογισμό κατά το
διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Η εξόφληση
των ανωτέρω εισφορών γίνεται σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με προθεσμία
καταβολής της πρώτης δόσης έως 31/10/2020, και σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής
δόσης, το συνολικό ποσό αυτής, προσαυξάνεται με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης
λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
Τα

ανωτέρω

μέτρα

αφορούν

ελεύθερους

επαγγελματίες

και

αυτοτελώς

απασχολούμενους, καθώς και πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα για την
οποία βάσει πληθυσμιακών και εισοδηματικών κριτηρίων υπάγονται στην ασφάλιση του
πρώην ΟΓΑ, εφόσον έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/3/2020, ή έχουν
ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας
για το μήνα Φεβρουάριο

από τους αναγραφόμενους στους Πίνακες Κωδικών Αριθμών

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των αριθ. Α.1053/2020 (Β΄ 949) και Α.1054/2020 (Β΄ 950)
υπουργικών αποφάσεων όπως ισχύουν,

και για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο από τους

αναγραφόμενους στους συνημμένους πίνακες Κωδικών Αριθμών

Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

των αντίστοιχων Υπουργικών Αποφάσεων όπως αυτές ισχύουν, όπως αυτά προκύπτουν από
την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, που είναι μεγαλύτερα από
τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.
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Σημειώνουμε ότι οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις εφαρμόζονται και σε περίπτωση που
τα ανωτέρω πρόσωπα ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα, εφόσον για μία από
τις ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις ως
προς την ύπαρξη ενεργού κύριου ή δευτερεύοντα κωδικού αριθμού δραστηριότητας.
2. Από τις διατάξεις του
(Β΄1044)

κοινής

υπουργικής

άρθρου

1

απόφασης,

της αριθ. Δ.15/Δ΄/οικ.13226/325/26-03-2020
όπως

έχει

τροποποιηθεί

Δ.15/Δ΄/οικ.13937/337/6-4-2020 κοινή υπουργική απόφαση

με

την

αριθ.

(Β΄ 1384) και την αριθ.

Δ.15/Δ΄/οικ.18043/574/25-05-2020 (Β΄2096) κοινή υπουργική απόφαση, προβλέπεται ότι για
τις επιχειρήσεις ή τους εργοδότες του άρθρου 3 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης όπως
ισχύει, οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020, για
το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή
συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή της περ. α) της υποπ. 2Α του άρθρου ενδέκατου, της από
20.03.2020. ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/τ.Α΄20/03/2020), απαιτητές έως 31/03/2020, δύνανται να
καταβληθούν έως 30/09/2020, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων κα
άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
Ως ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με την παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου, θεωρούνται
οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη (όπου αυτή προβλέπεται), για το σύνολο των κλάδων
ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης , εφάπαξ
παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο e- ΕΦΚΑ συνεισπράττει
εισφορές με εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση.
Στις ανωτέρω ρυθμίσεις εμπίπτουν, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ανωτέρω κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, οι επιχειρήσεις ή εργοδότες που:
α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής
απασχόληση, και
β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/3/2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα
έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους
αναγραφόμενους στους Πίνακες Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των αριθ.
Α.1053/2020 (Β΄ 949) και Α.1054/2020 (Β΄ 950) υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν, όπως
αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι
μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.
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Για το μήνα Μάρτιο σύμφωνα με το

άρθρο 1 της Δ.15/Δ΄/οικ.18044/575/25-05-

2020 κοινής υπουργικής απόφασης, (Β 2076), προβλέπεται ότι για τις επιχειρήσεις ή τους
εργοδότες του άρθρου 3 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, οι τρέχουσες ασφαλιστικές
εισφορές, περιόδου απασχόλησης Μαρτίου

2020, για το διάστημα έως την απαγόρευση

λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή της
περ.

α)

της

υποπ.

2Α

του

άρθρου

ενδέκατου,

της

από

20.03.2020.

ΠΝΠ

(ΦΕΚ

68/τ.Α΄20/03/2020), απαιτητές έως 30/04/2020, δύνανται να καταβληθούν έως 31/10/2020,
χωρίς τον υπολογισμό

κατά το διάστημα αυτό

τόκων

κα άλλων προσαυξήσεων λόγω

εκπρόθεσμης καταβολής.
Ως ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με την παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου, θεωρούνται
οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη (όπου αυτή προβλέπεται), για το σύνολο των κλάδων
ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης , εφάπαξ
παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο e- ΕΦΚΑ συνεισπράττει
εισφορές με εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση.
Στις ανωτέρω ρυθμίσεις εμπίπτουν, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ανωτέρω κοινής
υπουργικής απόφασης, οι επιχειρήσεις ή εργοδότες που:
α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής
απασχόληση, και
β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/3/2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα
έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους
αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα κωδικών αριθμών δραστηριότητας (ΚΑΔ) της
ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση
φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.
Για το μήνα Απρίλιο σύμφωνα με το άρθρο 1 της Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499/7-5-2020 (Β΄
1775) κοινής υπουργικής απόφασης όπως έχει τροποποιηθεί με την Δ.15/Δ΄/οικ.18045/576/2505-2020 (Β΄2029) προβλέπεται ότι για τις επιχειρήσεις ή τους εργοδότες του άρθρου 2 της
ανωτέρω υπουργικής απόφασης, οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης
Απριλίου

2020, για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως

την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή

της περ. α) της υποπ. 2Α του άρθρου
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ενδέκατου, της από 20.03.2020. ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/τ.Α΄20/03/2020), απαιτητές έως 31/05/2020,
δύνανται να καταβληθούν έως 30/11/2020, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό
τόκων κα άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
Ως ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με την παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου, θεωρούνται
οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη (όπου αυτή προβλέπεται), για το σύνολο των κλάδων
ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης , εφάπαξ
παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο e- ΕΦΚΑ συνεισπράττει
εισφορές με εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση.
Στις ανωτέρω ρυθμίσεις εμπίπτουν, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, οι επιχειρήσεις ή εργοδότες που:
α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής
απασχόληση, και
β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/3/2020, ή των οποίων τα
ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας,
από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα κωδικών αριθμών δραστηριότητας (ΚΑΔ)
της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση
φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα
που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.
3. Τέλος σημειώνουμε ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις αφορούν στα μέτρα στήριξης τόσο των ελεύθερων
επαγγελματιών και αυτοτελώς απασχολουμένων όσο και των επιχειρήσεων και εργοδοτών που πληρούν τις
προϋποθέσεις για το σύνολο της χώρας, και μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί μέτρα που αφορούν σε συγκεκριμένες
γεωγραφικές περιοχές.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ι. ΒΡΟΥΤΣΗΣ
PANAGIOTA PANAGIOTAKOPOULOU
Jul 6 2020 03:18:PM
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