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Ακόμηδεν επιβλήθηκαν οι νέες εισφορές επικουρικού και εφάπαξ στο εισόδημα των μηχανικών,
γιατρών και δικηγόρων και τα ταμεία χαμηλώνουν τις προσδοκίες τους για έσοδα.
Ολόγος για τις τρέχουσες και αναδρομικές εισφορές υπέρ του επικουρικού και εφάπαξ, το πρώτο
"πακέτο" των οποίων θα πρέπει να πληρώσουν έως τις 12 Απριλίου κοντά στους 250.000
αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς, γιατρούς και δικηγόρους.
Νεότερεςεκτιμήσεις αρμόδιων υπηρεσιακών των ασφαλιστικών ταμείων -σύμφωνα με ασφαλείς
πληροφορίες του Capital.gr- προβλέπουν, σε ετήσια βάση, έσοδα μόλις 130 εκατ. ευρώ από τις εν
λόγω εισφορές.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται η είσπραξη 85 εκατ. ευρώ από τις τρέχουσες εισφορές υπέρ του
επικουρικού και εφάπαξ, ενώ μόνο 40 εκατ. ευρώ αναμένονται από τις εισπράξεις των δόσεων
εξόφλησης των αναδρομικών εισφορών της περιόδου 2017 -2018.
Ωστόσο, ο προϋπολογισμός τον οποίο ενέκρινε το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και
Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), τον περασμένο Δεκέμβριο προέβλεπε έσοδα από τις
προαναφερθείσες εισφορές 170 εκατ. ευρώ.
Συνεπώς, οι εισπρακτικές προβλέψεις έχουν αναθεωρηθεί κατά 40 εκατ. ευρώ ή 23%.
Ημείωση αυτή στις εκτιμήσεις των εσόδων από τις νέες εισφορές οφείλεται στο γεγονός ότι δεν
αναμένεται να τις πληρώσει πάνω από το 65% -70% των υπόχρεων. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με
τις ίδιες πηγές, όσοι αυτοαπασχολούμενοι μηχανικοί, γιατροί και δικηγόροι πληρώνουν ήδη τις
εισφορές κύριας ασφάλισης και υγείας, αναμένεται να πληρώσουν και τις εισφορές επικουρικής
ασφάλισης και εφάπαξ.
Υπενθυμίζεταιπως έως την 12η /4/2019, οι παραπάνω ασφαλισμένοι θα πρέπει να εξοφλήσουν
τρία ειδοποιητήρια. Το ένα θα αφορά τις τρέχουσες εισφορές επικουρικού και εφάπαξ για τον
Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2019.Οι ελάχιστες εισφορές του Ιανουαρίου θα υπολογισθούν ως

ποσοστό (7% για το επικουρικό και 4% για το εφάπαξ) του παλιού κατώτατου μισθού των 586
ευρώ, ενώ εκείνες του Φεβρουαρίου επί του νέου κατώτατου μισθού των 650 ευρώ.
Τοδεύτερο "ραβασάκι" του ΕΤΕΑΕΠ θα αφορά την πρώτη (επί συνόλου 36) δόση εξόφλησης των
αναδρομικών εισφορών του 2017. Οι κατώτατες εισφορές αυτές, σε μηνιαία βάση, θα
υπολογισθούν επί του παλιού μικτού κατώτατου μισθού άγαμου εργάτη (586 ευρώ). Η δόση θα
προκύψει από τη διαίρεση του συνολικού ποσού που έπρεπε να πληρώσουν οι υπόχρεοι το 2017
με το 36. Για παράδειγμα, για την επικουρική ασφάλιση η μηνιαία δόση θα ανέλθει σε 13,6 ευρώ (
586 ευρώ Χ7%Χ 12μήνες :36 ).
Τοτρίτο ειδοποιητήριο θα αφορά την πρώτη (επί συνόλου 36 ) δόση εξόφλησης των αναδρομικών
εισφορών του 2018. Και αυτές οι εισφορές, σε μηνιαία, βάση, θα υπολογισθούν επί του παλιού
κατώτατου μισθού, ενώ η δόση θα προκύψει από τη διαίρεση του συνολικού ποσού που έπρεπε
να πληρώσουν οι υπόχρεοι το 2017 με το 36. Για παράδειγμα, για το εφάπαξ, η μηναία δόση θα
ανέλθει σε 7,8 ευρώ (586 ευρώ Χ4% Χ12 μήνες :36 δόσεις).
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