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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
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Αθήνα ,     17    Μαΐου    2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1076070 ΕΞ 2018

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10 ΠΡΟΣ : Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων
              Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)
              Κηφισίας 32
              15125  ΜΑΡΟΥΣΙ
              
KOIN.: Σύλλογος Συνταξιούχων Πρώην
              Εθνοκάρτας
             Σταδίου 61
             10551  ΑΘΗΝΑ
            (e-mail: info@sysype.gr)

Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Δ. Παπαγιάννης
Τηλέφωνο : 210.3375315-6
Fax : 210.3375001
E-Mail : d  12.  a  @  yo  .  syzefxis  .  gov  .  gr  
Url : www  .  aade  .  gr   

Θέμα: Διαβίβαση εξώδικης διαμαρτυρίας και πρόσκλησης. 

ΣΧΕΤ.:  (α)  Η  από  9.5.2018  εξώδικη  διαμαρτυρία  και  πρόσκληση  του  Συλλόγου  Συνταξιούχων  Πρώην

Εθνοκάρτας (διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας στις 16.5.2018 με το υπ ‘ αριθ. πρωτ. Α.Τ.Δ. Α 126043 ΕΞ

2018 ΕΜΠ/11.5.2018 έγγραφο)

            (β)  Η από 23.4.2018 επιστολή του Συλλόγου Συνταξιούχων Πρώην Εθνοκάρτας

            (γ)  Η από 22.1.2018 επιστολή του Συλλόγου Συνταξιούχων Πρώην Εθνοκάρτας

            (δ) Η από 24.3.2017 επιστολή του Συλλόγου Συνταξιούχων Πρώην Εθνοκάρτας

Σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω σχετικά και επιπλέον σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με  το  αριθ.  πρωτ.  ΔΕΑΦ  1160724  ΕΞ  2016/3.11.2016  έγγραφο  διευκρινίστηκε  ότι   στην

περίπτωση ομαδικών συνταξιοδοτικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, των οποίων η διάρκεια πληροί τις

ελάχιστες  προϋποθέσεις  θεμελίωσης  συνταξιοδοτικού  δικαιώματος  με  βάση  την  κείμενη  νομοθεσία

(ενδεικτικά, ομαδικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια με διάρκεια άνω των 15 ετών), έστω κι αν

κατά  τη  λήξη  του  ομαδικού  συνταξιοδοτικού  ασφαλιστηρίου  οι  δικαιούχοι  δεν  συνταξιοδοτούνται
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πράγματι  από  τον  ασφαλιστικό  τους  φορέα,  η  καταβολή  του  ασφαλίσματος  δεν  θεωρείται  πρόωρη

εξαγορά και συνεπώς εφαρμόζονται οι φορολογικοί συντελεστές των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ.4

του άρθρου 15 του ν.4172/2013 χωρίς την προσαύξηση του πενήντα τοις εκατό (50%).

2. Επιπλέον, με το αριθ. πρωτ. ΔΕΑΦ 1191444 ΕΞ 2017/21.12.2017 έγγραφο διευκρινίστηκε ότι στην

περίπτωση που λαμβάνει χώρα πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης

όπου αυτοί συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα με τη βούλησή τους, συνάγεται ότι η καταβολή του

ασφαλίσματος στους εργαζομένους αυτούς στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστικών συμβολαίων θεωρείται

πρόωρη εξαγορά και συνεπώς εφαρμόζονται οι φορολογικοί συντελεστές των περιπτώσεων α΄ και β΄ της

παρ.4 του άρθρου 15 του ν.4172/2013 με την προσαύξηση του πενήντα τοις εκατό (50%).  Με την ίδια

εγκύκλιο διευκρινίστηκε επίσης ότι η θέση που έγινε δεκτή με την υπ ‘αριθ.  πρωτ. ΔΕΑΦ 1160724 ΕΞ

2016/3.11.2016 εγκύκλιο, ισχύει για περιπτώσεις υποχρεωτικής λήξης συμβολαίων.  Αφορά δηλαδή σε

περιπτώσεις που η λήξη του ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου γίνεται υποχρεωτικά και ανεξαρτήτως

από τη βούληση των ασφαλισμένων.

3. Ενόψει των ανωτέρω, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) παρακαλείται για

τις  δικές  του  ενέργειες  ως  προς  την  εφαρμογή  των  προαναφερομένων  από  την  Ανώνυμη  Ελληνική

Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ» (Εθνική ΑΕΕΓΑ).

4. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, ανεξάρτητα από τα παραπάνω, η Διοίκηση εξετάζει την τυχόν έκδοση

γενικότερης εγκυκλίου σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου που

παρακρατήθηκε  στο  ασφάλισμα  που  καταβλήθηκε  στο  πλαίσιο  ομαδικών  ασφαλιστηρίων

συνταξιοδοτικών συμβολαίων.  

                                                                                  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

                                                                                                                            ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΗΛΙΟΚΑΥΤΟΥ

 

             ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ   Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.:   (α), (β), (γ), (δ) σχετικά

             ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

            1. Γραφείο κ. Διοικητή ΑΑΔΕ

            2. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Φορολογικής Διοίκησης

            3. Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας – Τμ.Α΄(2) – Φ.Τ.(1)

            4. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης της ΑΑΔΕ
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