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Ασφαλιστικές εισφορές όσων αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων 
υπηρεσιών (Τίτλοι Κτήσης) 

 

Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Τίτλοι Κτήσης) 

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος 33/11.10.22 του e-ΕΦΚΑ με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις 
για όσους αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ. - τίτλοι κτήσης) σε σχέση με 
την υπαγωγή τους στην ασφάλιση, την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών, καθώς και τον 
τρόπο υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης. Οι διευκρινίσεις αφορούν την εφαρμογή των νέων 
διατάξεων του άρθρου 55 του Ν 4509/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 75 του Ν 
4826/2021. 

Σημειώνουμε ότι η καταβολή αμοιβών με Π.Π.Υ. αφορά συναλλαγές για αγορά  αγαθών ή λήψη 
υπηρεσιών που δεν υπερβαίνουν τις 10 χιλ. ευρώ ετησίως από φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν 
υποχρέωση έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ. εφόσον η δραστηριότητα τους αυτή χαρακτηρίζεται ως 
ευκαιριακή και παρεπόμενη. 

Δεν εμπίπτουν σχέσεις με χαρακτηριστικά, συμβάσεων εργασίας ή έργου οι οποίες υπάγονται ευθέως 
στις ρυθμίσεις καταβολής εισφορών ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι – ελεύθεροι επαγγελματίες, 
των άρθρων 38 έως 40, του ν.4387/2016. 

 

Τρόπος Υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών 

Τα φυσικά πρόσωπα που αμείβονται με Π.Π.Υ. καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές επί της καθαρής 
αξίας του παραστατικού, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και 
άλλων τυχόν επιβαρύνσεων (χαρτοσήμου) ως εξής: 

✓ Για κύρια σύνταξη: 13,33% με μέγιστο το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παρ. 1, 
του άρθρου 39, του ν. 4387/2016 (Α' 85) ήτοι 155 Ευρώ ανά Π.Π.Υ. 

✓ Για υγειονομική περίθαλψη: 6,95% με μέγιστο το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της 
παρ. 2, του άρθρου 41, του ν. 4387/2016, ήτοι 55 Ευρώ ανά Π.Π.Υ. 

 

Παρακράτηση και απόδοση των εισφορών 

Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν στο σύνολό τους τον αμειβόμενο, αλλά παρακρατούνται και 
καταβάλλονται από τον εκδότη του παραστατικού στον e-ΕΦΚΑ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
του επόμενου μήνα από τον μήνα έκδοσης του παραστατικού μέσω της ΑΠΔ με συγκεκριμένη 
απεικόνιση που αναφέρεται στην εγκύκλιο (π.χ. εισφορές Π.Π.Υ. έκδοσης 10/2022, δηλώνονται με 
την Α.Π.Δ. του μήνα αναφοράς: 10/2022, μέχρι 30.11.2022 και καταβάλλονται εντός της ίδιας 
προθεσμίας). 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης ή καταβολής τα πρόσθετα τέλη και επιβαρύνσεις επιβάλλονται 
σε βάρος του εκδότη του Π.Π.Υ. 

Τα πρόσωπα που πρόκειται να αμειφθούν με τίτλο κτήσης υποχρεούνται να απογραφούν στο Ενιαίο 
Μητρώο e-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 Τοπική Διεύθυνση του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου. Μετά 
την απογραφή ο ασφαλισμένος παραλαμβάνει ηλεκτρονική βεβαίωση, αντίγραφο της οποίας θα 
πρέπει να παραδώσει στον εργοδότη του. 

Ως πρώτη εφαρμογή των ανωτέρω, δηλ. απόδοσης των εισφορών μέσω της διαδικτυακής υποβολής 
Α.Π.Δ. e-ΕΦΚΑ (κοινών επιχειρήσεων) με το πλαφόν εισφορών, είναι η μισθολογική περίοδος του 
Οκτωβρίου 2022. 

Για ήδη καταβληθείσες εισφορές μισθολογικών περιόδων από 01.01.2020 (χρόνος έναρξης 
εφαρμογής του άρθρου 75 του Ν 4826/2021 στα Π.Π.Υ) έως 30.09.2022, μπορούν να υποβληθούν 
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Δελτία Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης (Δ.Μ.Σ.Α.) στις κατά τόπο αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις του 
e-ΕΦΚΑ (της έδρας του εκδότη των Π.Π.Υ.). Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να προσκομιστούν τα 
απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (βεβαίωση απογραφής του αμειβόμενου, συμβάσεις, 
υπεύθυνες δηλώσεις κλπ.) ώστε να γίνει έλεγχος για ενδεχόμενη επιστροφή των υπερβαλλόντων 
καταβληθέντων ασφαλιστικών εισφορών. 
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