Ξάνθη 4/4/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προς
-

Μέλη ΔΕΠ του ΔΠΘ

-

Απασχολούμενους έργων

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με
Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής
δαπάνης)
ΣΧΕΤ.: Εγκύκλιος 14/2019, Δ.ΑΣΦ./56/382818/27 Μαρτίου 2019
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.4509/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις
διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4578/2018, καθώς και τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης
Δ.15/Γ’/67695/1825/28-12-2018, οι αμοιβές που καταβάλλονται με Παραστατικό Παρεχόμενων
Υπηρεσιών – Τίτλο Κτήσης (πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) επί συμβάσεων που καταρτίζονται
από 01/02/2019 και εφεξής, υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ.

Η εγκύκλιος έχει εφαρμογή σε συμβάσεις με ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη της 01.02.2019. Για
συμβάσεις που έχουν υπογραφεί πριν από την ημερομηνία αυτή, ακόμη και εάν εκδοθούν μεταγενέστερα
τα παραστατικά, ισχύει το προηγούμενο καθεστώς.
Τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών ανά κλάδο βαρύνουν στο σύνολό τους τον αμειβόμενο,
παρακρατούνται και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον αντισυμβαλλόμενο-εκδότη του παραστατικού –
ΕΛΚΕ ΔΠΘ και έχουν ως εξής:
-

Για κύρια σύνταξη: 13,33%

-

Για υγειονομική περίθαλψη: 6,95 (παροχές σε είδος 6,45% και παροχές σε χρήμα 0,50%)

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, όπως αυτή προκύπτει
μετά την αφαίρεση των νόμιμων επιβαρύνσεων, ήτοι του φόρου εισοδήματος (20%) και του χαρτοσήμου
(3,60%).
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Για τη εφαρμογή των ανωτέρω εκδόθηκε η σχετική εγκύκλιος 14/27-03-2019 του ΕΦΚΑ και το με αρ.πρωτ.
Δ.ΕΙΣΦ.Μ./112/395890 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ με τα οποία δίνονται οι απαραίτητες οδηγίες.
Τα πρόσωπα που θα αμειφθούν με τίτλο κτήσης υποχρεούνται να απογραφούν στο Ενιαίο Μητρώο
ΕΦΚΑ με την ιδιότητα του «Αμειβόμενου με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών», ανεξάρτητα εάν
έχουν ήδη απογραφεί ή όχι για άλλη δραστηριότητα-απασχόληση. Αρμόδια υπηρεσία για την απογραφή
είναι η υπηρεσία ΕΦΚΑ – ΠΡΩΗΝ ΟΑΕΕ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.
Ο χρόνος ασφάλισης των ανωτέρω προσώπων λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ.
Για την απογραφή σας στον ΕΦΚΑ – ΠΡΩΗΝ ΟΑΕΕ απαιτείται η υποβολή του αντιγράφου της σύμβασής
σας, η αστυνομική σας ταυτότητας καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνεται η πρόθεση
παροχής υπηρεσιών αμειβόμενου με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η διαδικασία της απογραφής διενεργείται άπαξ, ενώ παραλαμβάνετε τη σχετική βεβαίωση, αντίγραφο της
οποίας είναι απαραίτητο να προσκομίσετε στον ΕΛΚΕ ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της πληρωμής σας
μέσω της κατάθεσης αιτημάτων πληρωμής.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Αινίτου Στυλιανή
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