Κατάργηση ασφάλισης ιδιότητας
μηχανικού -το πλήρες κείμενο του νέου
Ν/Σ
Με το άρθρο 22 του νομοσχεδίου για τα ασφαλιστικά-εργασιακά που κατατέθηκε
χθες στη Βουλή προβλέπεται η αποσύνδεση της υποχρέωσης υπαγωγής στην ασφάλιση
του ΕΦΚΑ (πρ. ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ ή πρ. ΕΤΑΑ – ΤΑΝ) από την ιδιότητα του
εγγεγραμμένου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) ή του εγγεγραμμένου στον
οικείο δικηγορικό σύλλογο, αντίστοιχα.
Όπως παρουσιάζει σήμερα το B2Green, στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται πως
βάσει των καταστατικών διατάξεων του πρ. ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ (το οποίο είναι ήδη
ενταχθέν στον ΕΦΚΑ), η ασφάλιση είναι υποχρεωτική για τα μέλη του ΤΕΕ
(ασφάλιση ιδιότητας), χωρίς να εξετάζεται, σε αντίθεση με τους λοιπούς
ασφαλιστικούς οργανισμούς, εάν υπάρχει άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.
Συνεπώς, στην περίπτωση του πρ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, η μη άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας δεν συνεπάγεται και τη μη υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών.
Αντίστοιχο αποτέλεσμα επιφέρει και η αντιμετώπιση της εγγραφής των δικηγόρων
στο πρ. ΕΤΑΑ- ΤΑΝ, όπου η εγγραφή στον οικείο δικηγορικό σύλλογο συνεπάγεται
στην πραγματικότητα και την υποχρέωση καταβολής εισφορών.
Η υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση των παραπάνω αυτοαπασχολουμένων συνιστά
άδικη μεταχείριση σε βάρος των συγκεκριμένων κατηγοριών επαγγελματιών, πάγιο
αίτημα των οποίων αποτελεί η αποσύνδεση της ασφάλισης από την εγγραφή στο ΤΕΕ
ή τον οικείο δικηγορικό σύλλογο και η σύνδεση της υποχρέωσης καταβολής
εισφορών με την άσκηση δραστηριότητας, όπως ισχύει για τις υπόλοιπες
κατηγορίες ασφαλισμένων.
Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η αποσύνδεση της υποχρέωσης καταβολής
εισφορών από την εγγραφή στο ΤΕΕ ή το δικηγορικό σύλλογο και η σύνδεσή της με
την έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ, όπως ισχύει και για τις υπόλοιπες κατηγορίες
ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων.
Με αυτό τον τρόπο, εξαλείφονται οι υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των
ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, ως προς την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση και
εξυπηρετείται η βασική αρχή που διέπει τη λειτουργία του ΕΦΚΑ, η αρχή της
ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων και η σύνδεση της υποχρέωσης εισφορών με
τη δραστηριότητα του κάθε ασφαλισμένου και το πραγματικό του εισόδημα από τη
συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Το περιεχόμενο του επίμαχου άρθρου:
Άρθρο 22

Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα
1. Οι αυτοαπασχολούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν στο Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις
σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις του πρώην Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ, από την ημερομηνία έναρξης
άσκησης τον επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ και μέχρι τη διακοπή της
επαγγελματικής δραστηριότητας και τη διαγραφή από τη ΔΟΥ.
2. Οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι ή Θα εγγραφούν στους οικείους
δικηγορικούς συλλόγους και ασκούν ελεύθερο επάγγελμα υπάγονται στην ασφάλιση
του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις του πρώην Τομέα
Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) του ΕΤΑΑ, από την ημερομηνία έναρξης άσκησης του
επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ και μέχρι τη διακοπή της επαγγελματικής
δραστηριότητας και τη διαγραφή από τη ΔΟΥ.
3. Η ισχύς των παρ. 1 και
Ασφαλιστικές εισφορές που
από 1.1.2017 έως την ισχύ
των ασφαλιστικών εισφορών

2 του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.1.2017.
έχουν καταβληθεί και αφορούν σε περίοδο ασφάλισης
της ρύθμισης συμψηφίζονται ή επιστρέφονται, πλην
μια υγειονομική περίθαλψη.

4. Τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ μέχρι
την ισχύ του παρόντος νόμου και για τα οποία προκύπτει, κατ” εφαρμογή της
παρούσας ρύθμισης, διακοπή της ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ, μπορούν προαιρετικά
να συνεχίσουν την ασφάλισή τους για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης στους
οποίους υπάγονταν μέχρι τη διακοπή της υποχρεωτικής τους ασφάλισης. Στην
περίπτωση αυτή η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται με βάση το κατώτατο
όριο μηνιαίου εισοδήματος για τους ασφαλισμένους άνω 5ετίας του άρθρου 39 του
ν. 4387/2016.
Για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, σύμφωνα με τα ανωτέρω υποβάλλεται
δήλωση του ασφαλισμένου εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος. Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης διακόπτεται, ύστερα
από αίτηση του ασφαλισμένου, από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από την
υποβολή της αίτησης. Νέα αίτηση για προαιρετική ασφάλιση δεν μπορεί να
υποβληθεί.
Δείτε αναλυτικά το σχέδιο νόμου και την αιτιολογική έκθεση, όπως έχουν
κατατεθεί στη Βουλή.

