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Θέμα      : Κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών  Αυτοαπασχολούμενων 

Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ) από 01/01/2017». 

Σχετικά  : 1. Τα άρθρα 40 και 41  του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ .ΤΑ 85/12.05.2016) όπως 

αυτά τροποποιήθηκαν και  ισχύουν. 

2. Η αριθμ. οικ. 61501/3398/2016 (ΦΕΚ ΤΒ 4330/30.12.2016) K.Υ.Α. 

 

 Με τις διατάξεις του άρθρου 40  του Ν.4387/2016, από 01/01/2017 επέρχονται 

αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων  που 

υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων ΟΓΑ, όπως αυτές ίσχυαν 

έως την έναρξη ισχύος του νόμου, στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών. 

 Με το νέο θεσμικό πλαίσιο καταργείται το υφιστάμενο σύστημα ασφαλιστικών  

κατηγοριών και ορίζεται το πραγματικό εισόδημα, από την άσκηση αγροτικής ή κάθε 

άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, κατά 

το προηγούμενο οικονομικό έτος, ως βάση υπολογισμού της εισφοράς. 

Για την πληρέστερη κατανόηση και την ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων 

παρέχονται οι πιο κάτω διευκρινήσεις – οδηγίες:  

 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Με την πιο πάνω (2) σχετική Υπουργική απόφαση ως μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι 

Αυτοαπασχολούμενοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των  διατάξεων, νοούνται: 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
 
 

 
 
 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
Ταχ. Δ/νση     :Σατωβριάνδου 18  
                           10432 Αθήνα 
Τηλεφωνικό Κέντρο: 1555 
 

  

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ 
 
Αθήνα,             25/01/ 2017 
Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/43/112144 
 
 
 
ΠΡΟΣ:  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄ 
 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ενιαίος 

  Φορέας 

Κοινωνικής 

Ασφάλισης 
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α. Οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς. 

β. Οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μια πενταετία, αγρότες, όπως 

ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται 

σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών που εγκαθιστούν 

φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος μέχρι 100 kw. 

γ. Οι αυτοαπασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία που εντάσσονται σε 

επενδυτικά προγράμματα και χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

δ. Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και αγρότισσες που είναι παράλληλα και μέλη 

Αγροτικών συνεταιρισμών. 

ε. Επαγγελματίες, Βιοτέχνες και έμποροι, οι οποίοι βάσει πληθυσμιακών ή 

εισοδηματικών κριτηρίων υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ. 

στ. Ο/Η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα Οικογένειας σε περίπτωση Οικογενειακής 

αγροτικής εκμετάλλευσης. 

ζ. Οι μοναχοί που ασχολούνται σε αγροτικές επιχειρήσεις οι οποίοι έχουν υπαχθεί ή 

θα υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση. 

η. Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο Κοινοτικό Καθεστώς περί ενθάρρυνσης της 

παύσης γεωργικών δραστηριοτήτων (Κανονισμός ΕΟΚ αρθρ. 1096/88). Ειδικότερα, 

αγρότες και οι σύζυγοι τους, οι οποίοι, μετά την παύση της γεωργικής 

δραστηριότητας, λογίζονται ως ενεργοί αγρότες όσον αφορά τα ασφαλιστικά τους 

δικαιώματα και την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. 

θ. Τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΟΓΑ μέχρι 31/12/2016 ή θα 

υπαχθούν μετά την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές καταστατικές 

του διατάξεις. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

A. ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

1. Ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων είναι  η 01/01/2017. Από την  

ημερομηνία αυτή, και  για κάθε επόμενο έτος, ως βάση υπολογισμού των 

εισφορών καθορίζεται το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από 

την άσκηση αγροτικής ή κάθε άλλης δραστηριότητας υπαγόμενης στην 

ασφάλιση του ΟΓΑ  κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. 

2.  Θεσπίζεται Κατώτατη και Ανώτατη  μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών, 

δηλαδή το κατώτερο και το ανώτερο μηνιαίο ποσό εισοδήματος  επί του οποίου 

υπολογίζονται εισφορές. 
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Ως κατώτατη μηνιαία βάση ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του  

κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών το οποίο 

ανέρχεται σήμερα σε 586,08 * 70% =410,26 € (Ετήσιο 410,26*12 = 

4.923,12 €). 

Ως  ανώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο 

του κατώτατου βασικού μισθού άνω των 25 ετών όπως ισχύει κάθε φορά. 

Το ποσό αυτό σήμερα ανέρχεται σε 5.860,80 € (Ετήσιο 

5860,80*12=70.329,60€). 

Ως μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών καθορίζεται το μηνιαίο εισόδημα που 

προκύπτει από την διαίρεση του ετήσιου ΚΦΑ  δια του δώδεκα (12). 

3. Επί μελών,  Οικογενειακής Αγροτικής Εκμετάλλευσης, εφαρμόζεται ανώτατη και 

κατώτατη βάση υπολογισμού εισφορών. Η μηνιαία βάση υπολογισμού 

ασφαλιστικών εισφορών εκάστου μέλους δεν δύναται να υπολείπεται της 

κατώτατης βάσης. 

4. Επί μελών  εταιρειών βάση υπολογισμού εισφορών αποτελεί το ετήσιο εισόδημα 

που  αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην εταιρεία. 

5. Στις περιπτώσεις ζημιογόνων χρήσεων και μηδενικών κερδών, ως βάση 

υπολογισμού των εισφορών λαμβάνεται η κατώτατη μηνιαία βάση. 

6. Επί μη εκκαθαρισμένων και μη υποβληθεισών δηλώσεων, ως βάση υπολογισμού 

εισφορών θα λαμβάνεται το ΚΦΑ  από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο έτος.  

 

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 

 Για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων που εισφοροδοτούνται ισχύουν τα 

αναφερόμενα  στην αριθμ. 1/2017  εγκύκλιο της Δ/νσης Εισφορών Μη Μισθωτών. 

 

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

1.  Θεσπίζονται ενιαία ποσοστά εισφορών κύριας ασφάλισης: 

 Κλάδος Σύνταξης 20%  

 Κλάδος Υγειονομικής Περίθαλψης 6,95% ( επιμεριζόμενο 6,45 % για παροχές 

σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα) (Ν.4425/2016, άρθρ. 1 παρ.6). 

Επί πλέον συνεισπράττεται εισφορά ειδικού λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) . Η 

εισφορά αυτή ανέρχεται σε ποσοστό 0,25% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος. 

2. Θεσπίζεται μεταβατικό στάδιο προσαρμογής των εισφορών, κατά το οποίο 

καταβάλλεται μηνιαία εισφορά Κλάδου Σύνταξης ως εξής: 

 Από 01/01/2017 έως 31/12/2017 σε ποσοστό 14% επί του μηνιαίου 

εισοδήματος. 
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 Από 01/01/2018 έως 31/12/2018 σε ποσοστό 16% επί του μηνιαίου 

εισοδήματος. 

 Από 01/01/2019 έως 31/12/2019 σε ποσοστό 18% επί του μηνιαίου 

εισοδήματος. 

 Από 01/01/2020 έως 31/12/2020 σε ποσοστό 19% επί του μηνιαίου εισοδήματος 

και 

 Από 01/01/2021 έως 31/12/2021 σε ποσοστό 19,5% επί του μηνιαίου 

εισοδήματος. 

 Από 01/01/2022 και εφεξής σε ποσοστό 20% επί του μηνιαίου εισοδήματος. 

Η μεταβατική προσαρμογή δεν εφαρμόζεται στον Κλάδο Περίθαλψης. 

3. Πρόσωπα  που  για πρώτη φορά από την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 

(01/01/2017) και εφεξής προβαίνουν σε έναρξη εργασιών ή δραστηριοτήτων 

καταβάλλουν, από το μήνα έναρξης εργασιών έως τον τελευταίο μήνα του ιδίου 

έτους, εισφορές επί της κατώτατης βάσης. 

4. Στις περιπτώσεις μοναδικής δραστηριότητας προσδιορίζεται η βάση υπολογισμού 

εισφορών από τα εισοδήματα της  δραστηριότητας αυτής. 

5.   Για τον υπολογισμό των εισφορών λαμβάνονται υπόψη οι πιο κάτω ειδικές 

διατάξεις: 

 

Γ.1 Ρυθμίσεις  για μέλη Οικογενειακής Αγροτικής  Εκμετάλλευσης (αρθρ.40 

παρ.1) 

Στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης στην οποία ασχολείται 

ο/η σύζυγος ή τα ενήλικα τέκνα, το ετήσιο ΚΦΑ της εκμετάλλευσης  κατανέμεται 

ισόποσα στα μέλη της. 

Το ετήσιο ΚΦΑ κάθε μέλους διαιρούμενο δια του δώδεκα (12), αποτελεί την 

μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών. 

Σε περίπτωση που το μηνιαίο εισόδημα υπολείπεται του κατώτατου ορίου, η 

εισφορά κάθε μέλους υπολογίζεται επί της κατώτατης βάσης (σήμερα ισούται με 

410,26 €). 

Σχετικά παραδείγματα υπολογισμού εισφορών μελών οικογενειακής εκμετάλλευσης 

περιλαμβάνονται στις «ΦΟΡΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ». 

 

Γ.2 Καταβολή Μειωμένων Ασφαλιστικών Εισφορών-Μητέρες 

 Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 141 του Ν.3655/2008 

θεσπίστηκε μειωμένη καταβολή εισφορών σε ποσοστό 50% για τις μητέρες 

ασφαλισμένες Φορέων Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α. Η μείωση 
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εφαρμόζεται στην εισφορά Κλάδου Σύνταξης για τους πρώτους 12 μήνες που 

έπονται του τοκετού. 

 Από την 01.01.2017, το ανωτέρω ευεργέτημα εφαρμόζεται ενιαία και στους 

αυτοαπασχολούμενους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ), 

καταργουμένων των  ειδικών ρυθμίσεων του αρθρ. 2 παρ. 7 του ν.3227/2004. 

Η Μείωση υπολογίζεται επί της μηνιαίας εισφοράς όπως διαμορφώνεται  με βάση τις 

νέες διατάξεις.  

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

 Στη μεθοδολογία που ακολουθείται για τον υπολογισμό των εισφορών 

αυτοαπασχολούμενων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, διακρίνουμε τις 

παρακάτω περιπτώσεις: 

α. Μοναδική  δραστηριότητα – Μοναδικό εισόδημα. 

β. Μοναδική δραστηριότητα – Περισσότερες πηγές εισοδημάτων. 

γ. Πολλαπλές δραστηριότητες – Μοναδικό  εισόδημα. 

δ. Πολλαπλές δραστηριότητες – Περισσότερες πηγές εισοδημάτων. 

Α.  Μοναδική δραστηριότητα – Μοναδικό  εισόδημα 

 Η  κατώτατη και η ανώτατη βάση προσδιορίζονται από το εισόδημα που 

αποκτάται από την συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

Ειδικότερα: 

 Μηνιαίο εισόδημα που υπερβαίνει την ανώτατη βάση, περιορίζεται στο ύψος των  

5860,80 €. 

 Επί μηνιαίου εισοδήματος που υπολείπεται της κατώτατης βάσης οι εισφορές 

υπολογίζονται επί της βάσης αυτής. Αντίστοιχα, στις περιπτώσεις ζημιογόνων 

χρήσεων ή μηδενικού εισοδήματος,  ο υπολογισμός γίνεται επί της κατώτατης 

βάσης. 

 Ο υπολογισμός εισφορών  γίνεται με τις διατάξεις που καθορίζουν την 

δραστηριότητα.  

Επισημαίνεται ότι: 

 Εισοδήματα που προέρχονται αποκλειστικά από επιχειρηματική δραστηριότητα 

που ασκείται σε περιοχή με εισοδηματικά και πληθυσμιακά κριτήρια σύμφωνα με τις 

διατάξεις  του άρθρ.25 του 3846/2010, εισφοροδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 

που προβλέπονται στην παρούσα. 

Προσοχή ! 

 Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, και γενικά όλων των κύριων και μη 

κύριων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ, δυναμικότητας έως και 

5 δωματίων σε όλη την Επικράτεια ή δυναμικότητας από έξι (6) μέχρι και δέκα (10) 

ΑΔΑ: 6ΕΣΑ465ΧΠΙ-ΤΞΩ



6 

 

δωματίων, σε όλη την Επικράτεια, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 

Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον το εισόδημα τους προέρχεται 

αποκλειστικά από τη δραστηριότητα αυτή, καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά με την 

διάταξη του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 (Εγκ. 1/2017 Δ/νσης Εισφορών Μη 

Μισθωτών). 

Επισυνάπτονται παραδείγματα υπολογισμού εισφορών μοναδικής ασφάλισης 

«ΦΟΡΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ». 

 
Β. Επί πολλαπλής ασφάλισης ( περ. β, γ και δ) θα ακολουθήσει νεότερη οδηγία. 

 

ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ  

Η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ των  Μη Μισθωτών  ασφαλισμένων, μετά  

την 1.1.2017, θα γίνεται μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με εντολές 

πληρωμής ή με άμεση χρέωση λογαριασμού. 

Για την εκτέλεση των πληρωμών  οι ασφαλισμένοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα 

διαθέσιμα, από κάθε Τραπεζικό Ίδρυμα, προϊόντα. 

Για τον σκοπό αυτό  υιοθετείται διακριτός κωδικός εντολής, που αποτελείται από 

είκοσι πέντε (25) ψηφία. 

Ο νέος κωδικός αποτελεί το πιο σύγχρονο πρότυπο κωδικοποίησης, έχει αποκτήσει 

διεθνείς τυποποιήσεις και έχει εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Τραπεζικό τομέα. 

Στο μεταβλητό μέρος του κωδικού θα περιλαμβάνεται ο ΑΜΚΑ και το είδος εσόδου 

που εισπράττεται με τη χρήση του. 

Εισφορές που έχουν δημιουργηθεί έως 31/12/16 θα εξακολουθήσουν να 

εισπράττονται μέσω των υφιστάμενων συμβάσεων-συστημάτων  που τηρούν μέχρι 

σήμερα οι ΦΚΑ, μέχρι νεωτέρας. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 

Κατά τη πρώτη εφαρμογή, θα σταλεί ειδοποιητήριο πληρωμής εισφορών που θα 

πληροφορεί τον ασφαλισμένο για τον τρόπο υπολογισμού, το ύψος της εισφοράς και 

τον επιμερισμό της κατά κλάδο. 

Άμεσα θα παρέχεται δυνατότητα άντλησης των πληροφοριών αυτών από 

ηλεκτρονική υπηρεσία www.efka.gov.gr στην οποία οι ασφαλισμένοι θα έχουν 

πρόσβαση μετά από πιστοποίησή τους με χρήση των κωδικών taxis- net και του 

ΑΜΚΑ. 

http://www.efka.gov.gr/
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ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 34 του Ν.1140/1981, πρόσωπα άμεσα 

ασφ/να ή λαμβάνοντα σύνταξη από το Δημόσιο ή  άλλο Φορέα Κύριας Ασφάλισης, 

Ελληνικό ή Ξένο, δεν είχαν υποχρέωση ασφάλισης στον  ΟΓΑ. 

Από 01/01/2017 καταργούνται οι προαναφερόμενες διατάξεις  και πλέον τα πρόσωπα 

αυτά έχουν υποχρέωση εφόσον ασκούν δραστηριότητα εκ των υπαγόμενων στον 

Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών. 

 

Στην παρούσα περιλαμβάνονται  (13) παραδείγματα υπολογισμού εισφορών. 

Του παρόντος να λάβει  γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.  

 

Συν/να: (13) φύλλα 

 

 

Ο   ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ    ΕΦΚΑ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    
Ο   ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ   

 
Ι.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΑΔΑ: 6ΕΣΑ465ΧΠΙ-ΤΞΩ
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 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ  ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ 
ΣΤΟΝ   ΟΓΑ  (ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ) 

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ   (Από 01/01/2017 έως 31/12/2021) 

Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

Φορολογικό Έτος (Έτος αναφοράς)  : 2015 

Πηγή εισοδήματος                               : “Εισόδημα από Αγροτική ή Επιχειρηματική 
δραστηριότητα” 

Χρόνος άσκησης δραστηριότητας    : 12 

ΚΦΑ                                                         : ΖΗΜΙΑ 

Μηνιαίο εισόδημα                               :                410,26 € “Μειωμένη κατώτατη βάση” (M.K.B)                 

Ποσοστό Κλάδου Σύνταξης                : (2017: 14%,2018:16%, 2019: 18%, 2020: 19%, 2021: 
19,50% & 2022: 20%) 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1Ο  

Από 01/01/2017 – 31/12/2017  

Χρόνος άσκησης δραστηριότητας    :  12 

ΚΦΑ                                                         :  0,00 € 

Μηνιαίο εισόδημα  410,26 € (Μ.Κ.Β)  

Μηνιαία βάση υπολογισμού             : 410,26 € (Μ.K.B)   

Κλάδος Σύνταξης                                  : 410,26 €*  14% =  57,44 €  

Κλάδος Υγειονομικής περίθαλψης  : 410,26 € * 6,95% =   28,51 €  

Εισφορά   ΛΑΕ                                       : 410,26 € * 0,25% =   1,03 €   

ΣΥΝΟΛΟ                                                  :                                                               =  86,98 €    
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  2Ο  

Από : 01/01/2018 – 31/12/2018  

Χρόνος άσκησης δραστηριότητας    :  12 

ΚΦΑ                                                         :  0,00 € 

Μηνιαίο εισόδημα  410,26 €  

Μηνιαία βάση υπολογισμού             : 410,26 € (Μ.K.B)   

Κλάδος Σύνταξης                                  : 410,26 €*  16% =  65,64 €  

Κλάδος Υγειονομικής περίθαλψης  : 410,26 € * 6,95% =  28,51 €  

Εισφορά ΛΑΕ                                         : 410,26 € * 0,25% =   1,03 €   

ΣΥΝΟΛΟ                                                  :                                                               =  95,18 €    

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  3Ο  

Από : 01/01/2019 – 31/12/2019  

Χρόνος άσκησης δραστηριότητας    :  12 

ΚΦΑ                                                         :  0,00 € 

Μηνιαίο εισόδημα  410,26 €  

Μηνιαία βάση υπολογισμού             : 410,26 € (Μ.K.B)   

Κλάδος Σύνταξης                                  : 410,26 €*  18% =  73,85 €  

Κλάδος Υγειονομικής περίθαλψης  : 410,26 € * 6,95% =  28,51 €  

Εισφορά ΛΑΕ                                         : 410,26 € * 0,25% =   1,03 €   

ΣΥΝΟΛΟ                                                  :                                                               = 103,39 €    
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  4Ο  

Από : 01/01/2020 – 31/12/2020  
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας    :  12 
ΚΦΑ                                                         : 0,00 € 

Μηνιαίο εισόδημα  410,26 €  

Μηνιαία βάση υπολογισμού             : 410,26 € (Μ.K.B)   

Κλάδος Σύνταξης                                  : 410,26 €*  19% =  77,95 €  

Κλάδος Υγειονομικής περίθαλψης  : 410,26 € * 6,95% =  28,51 €  

Εισφορά ΛΑΕ                                         : 410,26 € * 0,25% =   1,03 €   

ΣΥΝΟΛΟ                                                  :                                                               = 107,49 €    

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  5Ο  

Από : 01/01/2021 – 31/12/2021  
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας    :  12 
ΚΦΑ                                                         :  0,00 € 

Μηνιαίο εισόδημα  410,26 €  

Μηνιαία βάση υπολογισμού             : 410,26 € (Μ.K.B)   

Κλάδος Σύνταξης                                  : 410,26 €*  19,50% =  80,00 €  

Κλάδος Υγειονομικής περίθαλψης  : 410,26 € * 6,95% =  28,51 €  

Εισφορά ΛΑΕ                                         : 410,26 € * 0,25% =   1,03 €   

ΣΥΝΟΛΟ                                                  :                                                               = 109,54 €    

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  6Ο  

Από : 01/01/2022 – 31/12/2022  
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας    :  12 
ΚΦΑ                                                         :  0,00 € 

Μηνιαίο εισόδημα  410,26 €  

Μηνιαία βάση υπολογισμού             : 410,26 € (Μ.K.B)   

Κλάδος Σύνταξης                                  : 410,26 €*  20% =  82,05 €  

Κλάδος Υγειονομικής περίθαλψης  : 410,26 € * 6,95% =  28,51  €  

Εισφορά ΛΑΕ                                         : 410,26 € * 0,25% =   1,03 €   

ΣΥΝΟΛΟ                                                  :                                                               = 111,59 €    
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Β.ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

Φορολογικό Έτος (Έτος αναφοράς)  : 2015 

Πηγή εισοδήματος                               : “Εισόδημα από Αγροτική ή  Επιχειρηματική 
δραστηριότητα” 

Χρόνος άσκησης δραστηριότητας    : 12 μήνες  

ΚΦΑ                                                         : από 0,00 €  έως  4923,12 € (12*410,26 €) 

Μηνιαίο εισόδημα                               :            410,26 € “Μειωμένη κατώτατη βάση” (M.K.B)                 

Ποσοστό Κλάδου Σύνταξης                : (2017: 14%,2018:16%, 2019: 18%, 2020: 19%, 2021: 
19,50% & 2022: 20%) 

 

 

Παραδείγματα 2ο  – 6ο ως προηγούμενη περίπτωση (Α.) 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο  

Από 01/01/2017 – 31/12/2017 

Χρόνος άσκησης δραστηριότητας    :  12 

ΚΦΑ                                                         : 2.500,00 €  

Μηνιαίο εισόδημα 2.500,00/12=208,33 €< 410,26 (Μ.Κ.Β)  

Μηνιαία βάση υπολογισμού             : 410,26 € (K.B)   

Κλάδος Σύνταξης                                  : 410,26 €*  14% =    57,44 €  

Κλάδος Υγειονομικής περίθαλψης  : 410,26 € * 6,95% =   28,51 €  

Εισφορά  ΛΑΕ                                        : 410,26 € * 0,25% =     1,03 €   

ΣΥΝΟΛΟ                                                  :                                                               =   86,98€    
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Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Φορολογικό Έτος (Έτος αναφοράς)  : 2015 

Πηγή εισοδήματος                               : “Εισόδημα από Αγροτική ή  Επιχειρηματική 
δραστηριότητα  

Χρόνος άσκησης δραστηριότητας    : 12 μήνες   

ΚΦΑ                                                         : από 4.923,12 €  έως 70329,60 € 

Μηνιαίο εισόδημα                               : ΚΦΑ/12 

Ποσοστό Κλάδου Σύνταξη                  : (2017: 14%,2018:16%, 2019: 18%, 2020: 19%, 2021: 
19,50% & 2022: 20%) 

 

Παραδείγματα 2ο  – 6ο ως προηγούμενη περίπτωση (Α.) 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο  

Από 01/01/2017 – 31/12/2017 

 

Χρόνος άσκησης δραστηριότητας    :  12 

ΚΦΑ                                                         : 16.000,00 €  

Μηνιαίο εισόδημα 16.000,00/12 = 1.333,33 € >410,26 €  

Μηνιαία βάση υπολογισμού             : 1333,33 €    

Κλάδος Σύνταξης                                  : 1333,33 €*  14% =   186,67 €  

Κλάδος Υγειονομικής περίθαλψης  : 1333,33 € * 6,95%                                                =     92,67  €  

Εισφορά  ΛΑΕ                                        : 1333,33 *0,25% =       3,33 €   

ΣΥΝΟΛΟ                                                  :                                                                = 282,67 €    
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Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

Φορολογικό Έτος (Έτος αναφοράς)  : 2015 

Πηγή εισοδήματος                                : “Εισόδημα από Αγροτική ή  Επιχειρηματική 
δραστηριότητα 

Χρόνος άσκησης δραστηριότητας    : 12 

ΚΦΑ                                                         : Από  70.329,60 € και άνω (12*5860,80 €) 

Μηνιαίο εισόδημα                               :                            5.860,80 € (Α.Β) 

Ποσοστό  Κλάδου Σύνταξης               : (2017: 14%,2018:16%, 2019: 18%, 2020: 19%, 2021: 
19,50% & 2022: 20%) 

 

Παραδείγματα 2ο  – 6ο ως προηγούμενη περίπτωση (Α.) 

 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο  

Από 01/01/2017 – 31/12/2017 

 

Χρόνος άσκησης δραστηριότητας    :  12 

ΚΦΑ                                                         : 75.000,00 €  

Μηνιαίο εισόδημα 75.000,00/12 = 6.250,00 € > 5860,80 €  

Μηνιαία βάση υπολογισμού             : 5.860,80 €    

Κλάδος Σύνταξης                                  : 5.860,80 €*  14% =  820,51 €  

Κλάδος Υγειονομικής περίθαλψης  : 5.860,80 € * 6,95% =   407,33€  

Εισφορά  ΛΑΕ                                        : 5860,80 € * 0,25% =    14,65 €   

ΣΥΝΟΛΟ                                                  :                                                                = 1.242,49€    
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ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ  ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ 
ΣΤΟΝ   ΟΓΑ  (ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ) 

(ΕΠΙ ΜΕΛΩΝ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ) 

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ   (Από 01/01/2017 έως 31/12/2021)  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

 

Φορολογικό Έτος (Έτος αναφοράς)  : 2015 

Πηγή εισοδήματος                               : “Εισόδημα από Αγροτική ή  Επιχειρηματική 
δραστηριότητα 

Χρόνος άσκησης δραστηριότητας    : 12 

ΚΦΑ Οικογενειακής Αγροτικής 
Εκμετάλλευσης (Ο.Α.Ε.)                     : ΖΗΜΙΑ 

Μέλη Ο.Α.Ε                                             : “Y”  Μέλη 

Μηνιαίο εισόδημα  μέλους                 :  

Ποσοστό  Κλάδου Σύνταξης                : (2017: 14%,2018:16%, 2019: 18%, 2020: 19%, 2021: 
19,50% & 2022: 20%) 

 

- Το ανωτέρω σύνολο αφορά την μηνιαία εισφορά που πρέπει να καταβληθεί από κάθε 
μέλος της οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης από 01/01/2017. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  

Από 01/01/2017 – 31/12/2017 

 
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας  :  12 
ΚΦΑ   O.A.E.                                         : 0,00 € 
Μέλη  O.A.E                                         : 3  “μέλη”  

Μηνιαίο εισόδημα  μέλους              :    410,26 €               (Μ.Κ.Β.) 

Μηνιαία βάση υπολογισμού           : 410,26 €    

Κλάδος Σύνταξης                                 : 410,26 €*  14% =   57,43 €  

Κλάδος Υγειονομικής περίθαλψης : 410,26 € * 6,95% =    28,51€  

Εισφορά  ΛΑΕ                                       : 410,26 € * 0,25% =      1,03 €   

ΣΥΝΟΛΟ                                                :                                                               =    86,97 €  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

 

Φορολογικό Έτος (Έτος αναφοράς)  : 2015 

Πηγή εισοδήματος                               : “Εισόδημα από Αγροτική ή  Επιχειρηματική 
δραστηριότητα 

Χρόνος άσκησης δραστηριότητας    : 12 

ΚΦΑ Οικογενειακής Αγροτικής 
Εκμετάλλευσης (Ο.Α.Ε.)                     : 0,00 €  έως  (Y*4923,12 €)          [ 12 * (Y*410,26 €)] 

Μέλη Ο.Α.Ε                                             : “Y”  Μέλη 

Μηνιαίο εισόδημα  μέλους                 :   410,26 € “Μειωμένη κατώτατη βάση” (M.K.B)              

Ποσοστό  Κλάδου Σύνταξης                : (2017: 14%,2018:16%, 2019: 18%, 2020: 19%, 2021: 
19,50% & 2022: 20%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ   

Από 01/01/2017 – 31/12/2017 

 
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας  :  12 
ΚΦΑ   O.A.E.                                         : 12.000,00 €  
Μέλη  O.A.E                                         : 3  “μέλη”  

Μηνιαίο εισόδημα  μέλους              : (12.000,00/3)=4.000.00 € /12 = 333,33 € < 410,26 € (Μ.Κ.Β.) 

Μηνιαία βάση υπολογισμού           : 410,26 €    

Κλάδος Σύνταξης                                 : 410,26 €*  14% =   57,43 €  

Κλάδος Υγειονομικής περίθαλψης : 410,26 € * 6,95% =    28,51€  

Εισφορά  ΛΑΕ                                       : 410,26 € * 0,25% =      1,03 €   

ΣΥΝΟΛΟ                                                :                                                               =    86,97 €  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

Φορολογικό Έτος (Έτος αναφοράς)  : 2015 

Πηγή εισοδήματος                               : “Εισόδημα από Αγροτική ή  Επιχειρηματική 
δραστηριότητα 

Χρόνος άσκησης δραστηριότητας    : 12 

ΚΦΑ Οικογενειακής Αγροτικής 
Εκμετάλλευσης (Ο.Α.Ε.)                     : από (“Y”*4.923,12) €  έως (“Y”*70329,60 €) 

Μέλη Ο.Α.Ε                                             : “Y”  Μέλη 

Μηνιαίο εισόδημα  μέλους                 : ΚΦΑ/”Υ”/12 

Ποσοστό  Κλάδου Σύνταξης                : (2017: 14%,2018:16%, 2019: 18%, 2020: 19%, 2021: 
19,50% & 2022: 20%) 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ   

Από 01/01/2017 – 31/12/2017 

 
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας  :  12 
ΚΦΑ   O.A.E.                                         : 16.000,00 €  
Μέλη  O.A.E                                         : 3  “μέλη”  

Μηνιαίο εισόδημα  μέλους              : (16.000,00/3)=5.333,33 €/12 = 444,44 € > 410,26 € (Μ.Κ.Β.) 

Μηνιαία βάση υπολογισμού           : 444,44 €    

Κλάδος Σύνταξης                                 : 444,44 €*  14% =  62,22 €  

Κλάδος Υγειονομικής περίθαλψης : 444,44 € * 6,95% =   30,89€  

Εισφορά  ΛΑΕ                                       : 444,44 € * 0,25% =    1,11 €   

ΣΥΝΟΛΟ                                                :                                                               =  94,22 €  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

Φορολογικό Έτος (Έτος αναφοράς)  : 2015 

Πηγή εισοδήματος                               : “Εισόδημα από Αγροτική ή  Επιχειρηματική 
δραστηριότητα 

Χρόνος άσκησης δραστηριότητας    : 12 

ΚΦΑ Οικογενειακής Αγροτικής 
Εκμετάλλευσης (Ο.Α.Ε.)                     : από (“Y”*70.329,60 €) και άνω [“Y”*(12*5860,80 €)] 

Μέλη Ο.Α.Ε                                             : “Y”  Μέλη 

Μηνιαίο εισόδημα  μέλους                 :         5.860,80 € (Α.Β) 

Ποσοστό  Κλάδου Σύνταξης                : (2017: 14%,2018:16%, 2019: 18%, 2020: 19%, 2021: 
19,50% & 2022: 20%) 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ   

Από 01/01/2017 – 31/12/2017 

 
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας  :  12 
ΚΦΑ   O.A.E.                                         : 230.000,00 €  
Μέλη  O.A.E                                         : 3  “μέλη”  

Μηνιαίο εισόδημα  μέλους              : (230.000,00/3)=76.666,66 €/12 = 6.388,89 € > 5.860,80  (Α.Β.) 

Μηνιαία βάση υπολογισμού           : 5.860,80  €    

Κλάδος Σύνταξης                                 : 5.860,80 €*  14% =  820,51 €  

Κλάδος Υγειονομικής περίθαλψης : 5.860,80 € * 6,95% =   407,33€  

Εισφορά  ΛΑΕ                                       : 5.860,80 € * 0,25% =    14,65 €   

ΣΥΝΟΛΟ                                                :                                                                  =1 .242,49 € 
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