
 

 
Έδρα: Αθήνα  Μέλος: Ο.Τ.Ο.Ε. / Ε.Κ.Α. Γενικός αριθμός: 25622  Ειδικός αριθμός: 5664  Αριθμός Πρωτοδικείου: 441/05 -  Γραφεία: Πανεπιστημίου 39, 105 64 

Αθήνα Τηλ.: 210-3710723  FAX: 210-3311931 

 

 
ΤΕΥΧΟΣ 3 – 17/12/2009 

 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Οι νόμιμες κρατήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων είναι: 

• Το ποσοστό εργατικής εισφοράς για τα ασφαλιστικά Ταμεία ή Οργανισμούς(IKA) 
• Ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών  
• Η παρακράτηση τυχόν συνδικαλιστικής συνδρομής (για τα μέλη συλλόγου ανέρχεται σε 

0,5% επί των μικτών μηνιαίων αποδοχών και επιπλέον 0,5% επί του επιδόματος 
Ισολογισμού και 1% επί του επιδόματος αδείας, που παρακρατείται υπέρ της Ο.Τ.Ο.Ε.) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. 
Το συνολικό ποσοστό εργατικής εισφοράς για τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ) ανέρχεται σε ποσοστό 16% επί 
των μικτών μηνιαίων αποδοχών, όσον αφορά τους συναδέλφους που είναι εγγεγραμμένοι στο ΙΚΑ μετά 
την 31/12/1992. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΩΝ (%) Ι.Κ.Α για ασφαλισμένους από την 31/12/1992 και μετά 
(ποσοστό επί των μικτών αποδοχών): 

ΠΑΡΟΧΕΣ         ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ     ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 

ΑΣΘΕΝΕΙΑ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ-σε είδος 4,30 2,15 

ΑΣΘΕΝΕΙΑ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ-σε χρήμα 0,80 0,40 

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 13,33 6,67 

ΟΑΕΔ(ανεργία κλπ) 5,53 2,43 

Οργ. Εργ. Κατοικίας 0,75 1,00 

Εργατική Εστία 0,35 0,35 

ΙΚΑ-ΤΕΑΜ(επικουρική σύνταξη) 3,00 3,00 

   

ΣΥΝΟΛΑ 28,06% 16,00% 

 
 



 
Για τους ασφαλισμένους πριν την 1/1/1993 παρακαλούμε ανατρέξτε στο κάτωθι link: 
http://www.ika.gr/gr/infopages/asf/insurance/charge.cfm 
 
ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο Φ.Μ.Υ 
Ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) παρακρατείται κατά την εξόφληση των αποδοχών των 
εργαζομένων και αποδίδεται από τον εργοδότη στην Εφορία. 
 
ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο Φ.Μ.Υ 
Ο Φ.Μ.Υ. υπολογίζεται ως εξής: Βρίσκουμε τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές του μήνα 
Ιανουαρίου κάθε έτους. Καθαρές αποδοχές είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών αφού 
αφαιρεθούν το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον μισθωτό . 
Στη συνέχεια βρίσκουμε το ετήσιο καθαρό εισόδημα πολλαπλασιάζοντας τις παραπάνω 
μηνιαίες αποδοχές επί 14,5 (12 μηνιαίοι μισθοί συν Δώρα Πάσχα – Χριστουγέννων, επίδομα 
αδείας και ισολογισμού). 
Τα ποσοστά παρακράτησης Φ.Μ.Υ. για το έτος 2009 δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

• Ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.000 € είναι αφορολόγητο. 
• Ετήσιο εισόδημα από 12.001 – 30.000 €: Ποσοστό παρακράτησης 25% για το τμήμα του 

εισοδήματος από 12.001-30.000 €. 
• Ετήσιο εισόδημα από 30.001 - 75.000 €:. Ποσοστό παρακράτησης 25% για το τμήμα του 

εισοδήματος από 12.001-30.000 και 35% για το τμήμα από 30.001-75.000. 
 
Σε περίπτωση τέκνων προστίθενται: 
Αν ο εργαζόμενος έχει ένα παιδί το αφορολόγητο από 12.000 € γίνεται 13.000 €. 
Αν ο εργαζόμενος έχει δύο παιδιά το αφορολόγητο γίνεται 14.000 €. 
Αν ο εργαζόμενος έχει τρία παιδιά το αφορολόγητο γίνεται 22.000 €. 
Αν ο εργαζόμενος έχει τέσσερα παιδιά το αφορολόγητο γίνεται 23.000 €. 
Αν ο εργαζόμενος έχει πέντε παιδιά το αφορολόγητο γίνεται 24.000 €. 
 

Τέλος να τονίσουμε ότι δεν πρέπει να αμελείτε να εκτυπώνετε κάθε μήνα το εκκαθαριστικό μισθοδοσίας 
σας, καθώς αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό καταβολής των αποδοχών σας και να το διατηρείτε 
επιμελώς στο αρχείο σας. 


