
 

 

 

Καλλιτέχνες με ΙΚΑ  

 

 

 

 

 

  



 

  

 

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση                             

της Διαδικασίας Επαγγελματιών με ΙΚΑ(επαγγελματίες) 

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να 

ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.  

 

   



 

  

 

Διαδικασία Επαγγελματιών με ΙΚΑ   (Καλλιτέχνες) 

Για την εισαγωγή κάποιου εργαζόμενου που ανήκει σε αυτήν την κατηγορία και 

απασχολείται με αυτό τον τρόπο θα πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία.  

Στα Tab «Εργασιακά» της Καρτέλας του εργαζόμενου, και στα «Λοιπά Στοιχεία» 

βρίσκεται  ο Πίνακας «Τρόπος Απασχόλησης» όπου μπορεί εκεί ο χρήστης να δηλώσει 

εάν πρόκειται για εργαζόμενο τέτοιας μορφής απασχόλησης μέσα από το πεδίο «Τύπος 

Εργαζόμενου». 

 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ελεύθεροι επαγγελματίες με κρατήσεις ΙΚΑ πχ 

θεατρικοί συγγραφείς, μουσικοσυνθέτες, μεταφραστές, ποιητές, στιχουργοί, 

πεζογράφοι, κριτικοί, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, χορογράφοι, ενδυματολόγοι, 

καραγκιοζοπαίχτες, θεατρικοί επιχειρηματίες, τραγουδιστές, μουσικοί, ηθοποιοί και 

γενικά καλλιτέχνες. Για τους ανωτέρω απασχολούμενους γίνονται κρατήσεις τόσο από 

τον εργαζόμενο όσο και απ’ τον εργοδότη.  

Στα «Μισθοδοτικά» θα πρέπει να συμπληρωθεί ο «Συμφωνηθείς Μισθός» ο οποίος 

είναι η εκάστοτε συμφωνία με τον καλλιτέχνη. Ωστόσο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 

να χρησιμοποιήσει την «Προκαταβολή» και τις «Παροχές». Το «Είδος» είναι 

κλειδωμένο «Έμμισθος» .  

Στα «Μισθοδοτικά» στοιχεία στην περίπτωση αυτή έχει ενεργά μόνο Ασφαλιστικές  

Ημέρες, Συντελεστή ΦΜΥ και ΧΜΟ  που βέβαια ο χρήστης έχει την δυνατότητα να 

μεταβάλει. Τα πεδία Συντελεστής ΦΜΥ και ΧΜΟ είναι απαραίτητα και συνδεδεμένα 

με την Προσωρινή ΦΜΥ. Το πεδίο Ασφαλιστικές Ημέρες είναι απαραίτητο για 

συμπλήρωση ώστε να ενημερωθεί η ΑΠΔ ωστόσο δεν σχετίζεται με κανένα 



 

  

 

υπολογισμό μισθοδοτικής περιόδου (δηλ. μπορεί κάποιος να έχει Μισθό = 1000 και 

Ασφ. Ημέρες = 0, οι μικτές αποδοχές του θα είναι 1000).   

Στην Μισθοδοτική Περίοδο έχουμε τα εξής : 

Στα στοιχεία καταχώρησης εμφανίζονται μόνο οι Ημέρες Ασφάλισης. Στα 

αποτελέσματα υπολογισμών το πεδίο ΦΜΥ ονομάζεται «Φόρος και Χαρτόσημο» και 

αποτελεί το άθροισμα των δύο κρατήσεων. Στην Ανάλυση Αποδοχών  το πεδίο ΦΜΥ 

για τους Επαγγελματίες ονομάζεται «Φόρος» και υπάρχει και ένα νέο πεδίο που 

ονομάζεται «Χαρτόσημο». 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Ο Φόρος υπολογίζεται πάνω στα μικτά χωρίς τη μείωση του 1,5%. 

Στους συγκεκριμένους εργαζόμενους ανοίγουν μόνο οι 12 μήνες. 

Το ποσοστό του Χαρτοσήμου είναι θέμα επιλογής του χρήστη. 

Οι κρατήσεις υπολογίζονται κανονικά όπως και στους έμμισθους με πλαφόν στο 

σύνολο όλων των αποδοχών. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΜΕ ΙΚΑ 

Στη σχεδιαζόμενη μισθοδοτική κατάσταση έχει δημιουργηθεί πρότυπο για 

επαγγελματίες με ΙΚΑ. 

Επίσης έχει δημιουργηθεί η επιλογή 

. 

Στην Προσωρινή ΦΜΥ τα ποσά των Επαγγελματιών με ΙΚΑ θα πηγαίνουν στη στήλη 

Ελεύθεροι Επαγγελματίες ή Διάφοροι Τρίτοι ανάλογα με την επιλογή του χρήστη στα 

Βασικά Μισθοδοτικά Στοιχεία. 

Η Βεβαίωση Παρακράτηση Φόρου Ελ. Επαγγελματιών εμφανίζεται με την προσθήκη 

των κρατήσεων ΙΚΑ και του Χαρτοσήμου του εργαζομένου. 

Στην ΑΠΔ εμφανίζονται κανονικά με τύπο αποδοχών = 16. 



 

  

 

Βεβαίωση Εργοδότη Συνδεδεμένη όπως η ΑΠΔ. 

Πληρωμή σε τράπεζα όπως και οι Λοιποί Εργαζόμενοι. 

Αρχείο Τραπεζών όπως και οι Λοιποί Εργαζόμενοι. 

Πληροφοριακές εκτυπώσεις για Ασφαλιστικές Εισφορές Ανά Ταμείο και 

Ασφαλιστικές Εισφορές ανά Εργαζόμενο και Ταμείο όπως οι Λοιποί Εργαζόμενοι. 


