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Αμοιβές με Δ.Π.Υ. 
 

Για τον υπολογισμό και απόδοση των εισφορών για τη λήψη υπηρεσιών με Δ.Π.Υ. από πρόσωπα της 
παραγράφου 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, πρέπει να ανοίξετε νέες καρτέλες εργαζομένων 
όπου και θα δηλωθούν τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών και 
την αποστολή της ΑΠΔ. 

Καταχώρηση εργαζομένων 

Καταχωρείτε τους εργαζόμενους με Δ.Π.Υ. προσέχοντας τα εξής: 

 Στον υπολογισμό μισθοδοσίας θέτετε «Εισφορές σε αμοιβές ΔΠΥ» 

 Δηλώνετε ως σχέση εργασίας «Παροχή υπηρεσίας» 

 Στον πίνακα των ασφαλιστικών ταμείων, εάν ο εργαζόμενος είναι και μισθωτός, επιλέγετε τα ασφαλιστικά 
ταμεία της καρτέλας που έχει ως μισθωτός ενώ σε αντίθετη περίπτωση, επιλέγετε το κατάλληλο 
ασφαλιστικό ταμείο με βάση την ειδικότητα του εργαζομένου. Σε κάθε περίπτωση, τα συγκεκριμένα ταμεία 

θα καταχωρηθούν με ημ/νία Ισχύς από 01/01/2017. 

 

Πιέζοντας το εικονίδιο που βρίσκεται δίπλα από τη σχέση εργασίας, εμφανίζεται ο πίνακας «Αμοιβές 
παροχής υπηρεσίας», στον οποίο καταχωρείτε τις σχετικές συμβάσεις με τον κάθε εργαζόμενο. 

Για τις αμοιβές με Δ.Π.Υ. συμπληρώνετε τα ημερομηνιακά διαστήματα τα οποία αφορά η σύμβαση 
ώστε να υπολογιστούν οι μήνες και καταχωρείτε το συνολικό ποσό της σύμβασης ώστε να 
υπολογιστεί αυτόματα το μηνιαίο ποσό. Τέλος, πιέζετε το πλήκτρο «Ενεργοποίηση», ώστε να 
ενημερωθούν οι αποδοχές επί των οποίων θα γίνονται οι ασφαλιστικές κρατήσεις. 
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Τρόπος λειτουργίας 

Αμοιβές με Δ.Π.Υ. (Με σχέση εξαρτημένης εργασίας) 

Εάν ο αμειβόμενος με Δ.Π.Υ. έχει και ενεργή σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε κάθε τακτική περίοδο 
μισθοδοσίας εντός του χρονικού διαστήματος «Από ημερομηνία» και «Έως ημερομηνία» θα 
υπολογίζονται ΜΟΝΟ οι κρατήσεις των ασφαλιστικών ταμείων με βάση το μηνιαίο ποσό της 
σύμβασης.  

Εάν το άθροισμα του μηνιαίου ποσού της σύμβασης και της αμοιβής από εξαρτημένη εργασία 
υπερβαίνει το ανώτατο μηνιαίο όριο των 5.860,80€, οι κρατήσεις θα υπολογίζονται στη διαφορά 
ανάμεσα στο ανώτατο όριο των 5.860,80€ και της αμοιβής εξαρτημένης εργασίας, ενώ εάν 
υπολείπεται του κατώτατου ορίου των 586,08€ οι κρατήσεις θα υπολογίζονται στο μηνιαίο ποσό. 

 

Αμοιβές με Δ.Π.Υ. (Χωρίς σχέση εξαρτημένης εργασίας) 

Εάν η διάρκεια της σύμβασης είναι μικρότερη του έτους, σε κάθε τακτική περίοδο μισθοδοσίας 
εντός του χρονικού διαστήματος «Από ημερομηνία» και «Έως ημερομηνία» θα υπολογίζονται 
ΜΟΝΟ οι κρατήσεις των ασφαλιστικών ταμείων με βάση το μηνιαίο ποσό της σύμβασης. Εάν το 
μηνιαίο ποσό υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 5.860,80€ οι κρατήσεις θα υπολογίζονται στο 
ανώτατο όριο των 5.860,80€ ενώ εάν υπολείπεται του κατώτατου ορίου των 586,08€ οι κρατήσεις 
θα υπολογίζονται στο μηνιαίο ποσό. 

Εάν η διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια, σε κάθε τακτική περίοδο μισθοδοσίας εντός του 
χρονικού διαστήματος «Από ημερομηνία» και «Έως ημερομηνία» θα υπολογίζονται ΜΟΝΟ οι 
κρατήσεις των ασφαλιστικών ταμείων με βάση το μηνιαίο ποσό, ακόμη κι εάν αυτό υπερβαίνει το 
ανώτατο μηνιαίο όριο των 5.860,80€. Εάν σε κάποια περίοδο το προοδευτικό ποσό υπολογισμού 
εισφορών υπερβεί το ανώτατο ετήσιο όριο των 70.329,60€, οι κρατήσεις θα σταματήσουν για τις 
υπολειπόμενες περιόδους. 


