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ΘΕΜΑ: Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων Ανωνύμων Εταιρειών των οποίων ο σκοπός είναι η
μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης
ΣΧΕΤ:

-

Η

αρ.

35/2013

εγκύκλιος

του

τ.

ΟΑΕΕ,

όπως

ισχύει

μετά

το

αρ.

πρωτ.

ΔΙΑΣΦ/Φ3/147/1834193/3-12-2013 έγγραφο
-

Οι διατάξεις της περ. γ της παρ.7 του άρθρου 39 ν. 4387/2016
Με αφορμή ερωτήματα Περιφερειακών Υπηρεσιών σχετικά με το ισχύον ασφαλιστικό

καθεστώς, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4387/16, των μετόχων Ανωνύμων Εταιρειών
των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας
χρήσης, σας γνωρίζουμε τα εξής προς ενιαία εφαρμογή:
► Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 51 του ν. 3996/2011, όπως επαναδιατυπώθηκαν
στην
παρ.
9 του άρθρου
116έγγραφο
του ν. 4072/2012,
στην υποχρεωτική ασφάλιση του τ. ΟΑΕΕ υπάγονταν
*στις
περιπτώσεις
που το
θα στα
οι μέτοχοι των ανωνύμων εταιρειών των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων
επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον:
- κατείχαν ονομαστικές μετοχές, μίας ή περισσοτέρων από τις παραπάνω ΑΕ, που
αντιπροσώπευαν ποσοστό επί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης μεγαλύτερο του 10% ή
- κατείχαν ονομαστικές μετοχές, μίας ή περισσοτέρων από τις παραπάνω ΑΕ, που
αντιπροσώπευαν ποσοστό επί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης μικρότερο ή ίσο του 10%, δεν οδηγούσαν
αυτοπρόσωπα το συνιδιόκτητο αυτοκίνητο ΔΧ ή άλλο αυτοκίνητο ΔΧ της ίδιας ανώνυμης εταιρείας και
δεν είχαν ασφάλιση από άλλη εργασία ή απασχόληση.
Εξαιρούνταν από την ασφάλιση του τ. ΟΑΕΕ και υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
οι κατέχοντες ονομαστικές μετοχές μίας ή περισσοτέρων από τις παραπάνω ΑΕ, που αντιπροσώπευαν
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ποσοστό επί αυτοκινήτων ΔΧ μικρότερο ή ίσο του 10%, οι οποίοι οδηγούσαν αυτοπρόσωπα το
συνιδιόκτητο αυτοκίνητο ΔΧ ή άλλο αυτοκίνητο ΔΧ της ίδιας ανώνυμης εταιρείας.
Επίσης, εξαιρούνταν από την υποχρεωτική ασφάλιση του τ. ΟΑΕΕ οι κατέχοντες ονομαστικές
μετοχές, μίας ή περισσοτέρων από τις παραπάνω ΑΕ, που αντιπροσώπευαν ποσοστό επί αυτοκινήτων
δημόσιας χρήσης μικρότερο ή ίσο του 10%, οι οποίοι δεν οδηγούσαν αυτοπρόσωπα το συνιδιόκτητο
αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης ή άλλο αυτοκίνητο ΔΧ της ίδιας ανώνυμης εταιρείας και ασφαλίζονταν για
άλλη εργασία ή απασχόληση σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.
Με τις διατάξεις της παρ. 7γ του άρθρου 39 ν. 4387/16, από 1/1/2017 υπάγονται
υποχρεωτικά στον ΕΦΚΑ και καταβάλλουν εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών οι κάτοχοι
ονομαστικών μετοχών Ανωνύμων Εταιριών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά
προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα ΔΧ ανεξαρτήτως ποσοστού. Ως εκ
τούτου, από 1/1/2017 δεν εφαρμόζεται πλέον η αρ. 35/2013 εγκύκλιος του τ. ΟΑΕΕ, όπως αυτή
διορθώθηκε με το αρ. πρωτ. ΔΙΑΣΦ/Φ3/147/1834193/3-12-2013 έγγραφο.
► Ως γνωστόν, οι μέτοχοι των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. θεωρούνται ιδιοκτήτες ΔΧ λεωφορείων σε
ποσοστά ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν.
Στις

περιπτώσεις φυσικών προσώπων που τυγχάνουν ταυτόχρονα μέτοχοι συγκεκριμένου

Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και οδηγοί στα ΔΧ λεωφορεία του ίδιου ΚΤΕΛ, τότε υπερισχύει η ιδιότητα του
ιδιοκτήτη ΔΧ λεωφορείου (ως μετόχου της ΚΤΕΛ ΑΕ) έναντι της ιδιότητας του οδηγού (όπως έχει
γίνει δεκτό με σειρά αποφάσεων του ΣτΕ) και ασφαλίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Στις περιπτώσεις που τα πρόσωπα αυτά είναι μέτοχοι συγκεκριμένου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και οδηγοί ΔΧ
λεωφορείων τρίτων τα οποία δεν είναι ενταγμένα στο Κ.Τ.Ε.Λ. που κατέχουν μετοχές, τότε
εφαρμόζονται οι διατάξεις περί παράλληλης ασφάλισης του άρθρου 36 ν. 4387/16.
Με ευθύνη των προϊσταμένων να λάβει γνώση της παρούσας το προσωπικό της μονάδας.
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡ/ΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΑΥΤ/ΛΟΥΣ ΤΜ/ΤΟΣ
ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ
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ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Γρ. κ. Διοικητή
dioikitis@efka.gov.gr
Γρ. κ.κ. Υποδιοικητών
ypod1@efka.gov.gr, ypod2@efka.gov.gr
Γρ. κ.κ. Γεν. Δ/ντών
gd.eisforon@efka.gov.gr, gd.ergodoton@efka.gov.gr
gd.sintaxeon@efka.gov.gr, gd.dioik.oikon@efka.gov.gr
Υπουργείο Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
asfmis@ggka.gr
Γρ. Διοικητή ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΕΤΕΑ)
Φιλελλήνων 13-15, 105 57 Αθήνα
dioikitis@etea.gov.gr
Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών
Πειραιώς 4, 10431 Αθήνα
mail@poays.gr
Γ.Σ.Ε.Ε.
28ης Οκτωβρίου 69, 10434 Αθήνα
info@gsee.gr
Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών
Κάνιγγος 27, 10682 Αθήνα
pol@otenet.gr
Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα
efeea@otenet.gr

10 Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα
info@pofee.gr
11 Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Ακαδημίας 60, 10679, Αθήνα
info@dsa.gr
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