Στα 220 ευρώ "κλειδώνουν" οι
νέες μηνιαίες κατώτατες εισφορές
των επαγγελματιών
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ΤουΔ. Κατσαγάνη
"Κλείδωσαν"οι αποφάσεις του υπουργείου Εργασίας σε σχέση με το επίπεδο των μηνιαίων
κατωτάτων εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών από το 2020.
Σύμφωναμε κύκλους του ίδιου υπουργείου, οι εισφορές αυτές θα ανέρχονται σε 220 ευρώ/μήνα
και θα αφορούν στην κύρια ασφάλιση και την υγεία. Οι νέες εισφορές θα είναι για όλους τους
επαγγελματίες (μέλη εταιρειών πλην ΑΕ, ατομικούς επιχειρηματίες, "μπλοκάκια" με πάνω από 2
εργοδότες) ίδιες ανεξάρτητα από το εισόδημα τους αλλά και τα έτη ασφάλισης τους, όπως
αποκάλυψαν το Κεφάλαιο το Capital.gr.
Με άλλαλόγια, οι εισφορές των επαγγελματιών θα πάψουν, από το επόμενο έτος, να
υπολογίζονται ως ποσοστό (26,9% -20,2%) του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου (από την εφορία)
εισοδήματος τους, όπως ίσχυε βάσει του νόμου Κατρούγκαλου, από το 2017.
Τονέο σύστημα έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό με το σύστημα που ίσχυε προ του 2017. Αυτό είναι
οι προκαθορισμένες κατηγορίες εισφορών. Ωστόσο, προ του 2017, η κλιμάκωση των κατηγοριών
γινόταν ανάλογα με τα έτη ασφάλισης.
Έτσι, όσο αυξάνονταν τα έτη ασφάλισης, τόσο ανέβαιναν οι ασφαλιστικές "κατηγορίες". Αυτό δεν
θα ισχύσει στο νέο σύστημα.
Απότο 2020, θα υπάρχουν, μεν, ασφαλιστικές "κλάσεις", αλλά η επιλογή κλίμακας θα είναι
ελεύθερη. Δηλαδή, κάθε επαγγελματίας θα μπορεί να επιλέγει ελεύθερα την κλίμακα την οποία
επιθυμεί, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητές του. Ωστόσο, κάθε κλίμακα θα "οδηγεί"
μελλοντικά σε διαφορετική σύνταξη.
Οι"κλάσεις" θα κλιμακώνονται κατά 50 -100 ευρώ. Συνολικά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι
κλίμακες αυτές (ή "κατηγορίες" ή "κλάσεις") ενδέχεται να φτάσουν συνολικά ακόμα και τις 7.

Οιδιαφορές σε σχέση με το νόμο Κατρούγκαλου

Κατάτ’ άλλα οι σχεδιαζόμενες, για το 2020, κατώτατες εισφορές θα είναι υψηλότερες σε σχέση με
τις εκείνες που ισχύουν φέτος.
Φέτος, σε μηνιαία βάση, οι κατώτατες εισφορές κύριας ασφάλισης –υγείας για τους επαγγελματίες
ανέρχονται σε 185 ευρώ (26,9% Χ 650 ευρώ +10 ευρώ οι κρατήσεις υπέρ του ΟΑΕΔ). Συνεπώς
μεταξύ 2019 -2020, ανά μήνα, θα προκύψει μία διαφορά 35 ευρώ/μήνα ή κατά 20%.
Ηδιαφορά θα είναι μεγαλύτερη για όσους επαγγελματίες δηλώνουν πάνω από 650 ευρώ/μήνα ή
πάνω από 7800 ευρώ /έτος.
Καιαυτό γιατί για αυτήν την κατηγορία αυταπασχολούμενων οι εισφορές ανέρχονται σε 20,2%
λόγω της μείωσης των εισφορών κύριας ασφάλισης από το 20% που ισχύει από την 1η/1/2019,
για όσους δηλώνουν πάνω από 650 ευρώ/μήνα -78000 ευρώ/έτος στο 13,3%.
Οιεισφορές τις οποίες πληρώνουν όσοι δηλώνουν 7800 ευρώ έως 13.000 ευρώ με βάση
υφιστάμενα δεδομένα (ν. Κατρούγκαλου) ανέρχονται μεταξύ 142 /μήνα ευρώ και 218 ευρώ /μήνα.
Συνεπώςοι ομάδες αυτών των επαγγελματιών θα δουν, από το 2020, αύξηση στις καταβλητέες
εισφορές, που θα αγγίζει ακόμα και περίπου τα 80 ευρώ ή το 35% περίπου. Ωστόσο, κύκλοι του
Υπ. Εργασίας επισημαίνουν πως λόγω της επικείμενης από το 2020 μείωση του φορολογικού
συντελεστή από το 22% στο 9%, από το νέο ασφαλιστικό σύστημα –σε συνδυασμό με το νέο
φορολογικό – "κερδισμένοι θα είναι όλοι".
Ωστόσο, πιο κερδισμένοι, από το νέο ασφαλιστικό, θα είναι όσοι δηλώνουν πάνω από 13.000
ευρώ ετησίως.
Δεδομένουότι το ανώτατο ασφαλιστέο εισόδημα ανέρχεται σε 78000 ευρώ ετησίως ή 6500
ευρώ/μήνα και με βάση τα ισχύοντα δεδομένα, όσοι δηλώνουν ένα τέτοιο εισόδημα πληρώνουν
1313 ευρώ/μήνα, η ελάφρυνση που φέρνει το νέο ασφαλιστικό φτάνει ακόμα και τα 1093 ευρώ ή
κοντά στο 85% (1.313 ευρώ – 220 ευρώ).
Τονέο σύστημα θα προβλέπεται στο νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να φέρει στη Βουλή το Υπ.
Εργασίας τον Ιανουάριο του 2020. Θα τεθεί σε εφαρμογή, πιθανότατα, τον Φεβρουάριο του 2020.
Διαβάστεακόμα:
Γ. Βρούτσης: Χαμηλές εισφορές για όλους τους νέους για 5 χρόνια
Οι τελικές προτάσεις για τις νέες εισφορές μισθωτών, επαγγελματιών
Σε τρεις "δόσεις" το νέο ασφαλιστικό - Όλο το χρονοδιάγραμμα για εισφορές και συντάξεις
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

