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Το 40% του µισθού σε ασφαλιστικές εισφορές - φόρους 

ΟΟΣΑ: Μειώθηκε η επιβάρυνση το 2015  
 
Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016 

Σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές πηγαίνει σχεδόν το 40% των µηνιαίων αποδοχών του µέσου 
µισθωτού στην Ελλάδα, µε τη χώρα να συγκαταλέγεται στη 14η θέση µεταξύ των 34 χωρών-µελών 
του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ως προς τις φορολογικές επιβαρύνσεις. 

Στην Ελλάδα, οι εργοδοτικές και ασφαλιστικές εισφορές αντιπροσωπεύουν το 82% της συνολικής 
φορολογικής επιβάρυνσης, ποσοστό υψηλότερο σε σύγκριση µε το µέσο ποσοστό 63% που ισχύει 
στις χώρες του ΟΟΣA.  

Eπιπλέον, η Ελλάδα καταλαµβάνει την έκτη θέση µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ ως προς τη 
φορολογική επιβάρυνση για τον µέσο µισθωτό, έγγαµο µε δύο παιδιά, στο 38,1% το 2015, έναντι 
µέσου όρου 26,7%. Παρ’ όλα αυτά, η χώρα κατάφερε να βελτιώσει τη θέση της σε σύγκριση µε το 
2014. 

Στην έκθεση (Taxing Wages 2016), ο ΟΟΣΑ διαπιστώνει ότι η µέση επιβάρυνση των µισθών στην 
Ελλάδα από τον φόρο εισοδήµατος και τις εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση (εργαζοµένων και 
εργοδοτών) µειώθηκε το 2015 κατά 1,3 ποσοστιαίες µονάδες. H Ελλάδα είχε τη µεγαλύτερη µείωση 
του φορολογικού βάρους των µισθών, ακολουθούµενη από την Ισπανία και την Εσθονία, µε µείωση 
1,2 και 1 ποσοστιαίων µονάδων αντιστοίχως. Από τις 34 χώρες του ΟΟΣΑ, το φορολογικό βάρος 
αυξήθηκε στις 24, µειώθηκε στις 8 και έµεινε αµετάβλητο στην Ουγγαρία και τη Χιλή. 

Ο ρόλος του ∆ΤΚ 

Ο µέσος πραγµατικός µισθός στην Ελλάδα, προ πληρωµής φόρου εισοδήµατος και εισφορών στην 
ασφάλιση, αυξήθηκε το 2015 κατά 0,2%, σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ, καθώς η µείωση του ονοµαστικού 
µισθού κατά 0,8% αντισταθµίστηκε από τη µείωση του δείκτη τιµών καταναλωτή κατά 0,9%. Ο 
µέσος ονοµαστικός µισθός διαµορφώθηκε στις 20.296 ευρώ από 20.450 ευρώ το 2014. 

Η επιβάρυνση για έναν Έλληνα µισθωτό, άγαµο χωρίς παιδιά και µε µέσο µισθό, διαµορφώθηκε στο 
39,3% του συνολικού κόστους εργασίας, κυρίως λόγω των εργοδοτικών εισφορών (19,7%) και των 
εισφορών των εργαζοµένων (12,4%), ενώ µικρότερη είναι η επιβάρυνση από τον φόρο εισοδήµατος 
(7,1%).  

Η επιβάρυνση µειώθηκε κατά 1,27 ποσοστιαίες µονάδες σε σύγκριση µε το 2014, λόγω της 
υποχώρησης των εργοδοτικών εισφορών (-0,92 ποσοστιαίας µονάδας), των εισφορών των 
εργαζοµένων  

(-0,25) και του φόρου εισοδήµατος (-0,09). Οι πληρωµές για φόρο εισοδήµατος και εισφορά στην 
κοινωνική ασφάλιση αντιστοιχούσαν πέρυσι στο 24,3% των ακαθάριστων αποδοχών του άγαµου 
µισθωτού χωρίς παιδιά. 

Τη µεγαλύτερη επιβάρυνση από τις χώρες του ΟΟΣΑ στην παραπάνω κατηγορία εργαζόµενων έχουν 
οι Βέλγοι µισθωτοί (55,3), ακολουθούµενοι από τους Αυστριακούς (49,5%) και τους Γερµανούς 
(49,4%). Στον αντίποδα, τη χαµηλότερη επιβάρυνση έχουν η Χιλή (µόλις 7%), η Νέα Ζηλανδία 
(17,6%) και το Μεξικό (19,7%).  

 


