
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

 ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

του  εδρεύοντος  στην  Aθήνα,  επί  της  οδού  Σταδίου,  αριθμός  61,

σωματείου  με  την  επωνυμία  «Σύλλογος  Συνταξιούχων  πρώην

Εθνοκάρτας», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ΑΦΜ 998007949.  

ΠΡΟΣ

τον κύριο Γεώργιο Πιτσιλή, Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., κάτοικο εκ της

εργασίας του Αθηνών, οδός Καρ. Σερβίας, αριθμός 10         

***

Αξιότιμε κύριε Διοικητή,

λάβαμε γνώση της υπ’ αριθμ. ΔΕΑΦ Α 1076070 ΕΞ 2018 επιστολής από

17.05.2018 της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εφαρμογής

Άμεσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ, κυρίας Μαριάννας Ηλιοκαύτου. 

Θεωρούμε κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση τη διενέργεια ελέγχου

της Εθνικής ΑΕΕΓΑ από το Κ.Ε.Μ.ΕΠ., καθώς και τη θέσπιση διαδικασίας

επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου, που παρακρατήθηκε σε

ασφάλισμα  καταβληθέν  στο  πλαίσιο  ομαδικών  ασφαλιστηρίων

συνταξιοδοτικών συμβολαίων. 

Εν τούτοις, όπως σας έχουμε πολλάκις επισημάνει, τα έγγραφά σας

υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΕΑΦ 1160724 ΕΞ 2016/3.11.2016 και ΔΕΑΦ 1191444

ΕΞ 2017/21.12.2017, δεν διασαφηνίζουν επαρκώς τα ζητήματα που μας

ταλανίζουν εδώ και καιρό και μας έχουν οδηγήσει σε κοπιώδεις εξώδικες

και δικαστικές διαμάχες με την Εθνική ΑΕΕΓΑ. 

Για  να  είναι  σε  θέση  ένα  ελεγκτικό  όργανο  να  τελέσει  ορθά  τα

καθήκοντά  του,  χρειάζεται  σαφείς  και  συγκεκριμένους  κανόνες,  των

οποίων την παραβίαση θα μπορεί έπειτα να διαπιστώσει. Η ασάφεια που
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διέπει τα παραπάνω έγγραφά σας, συνιστά εμπόδιο στην τέλεση σωστού

ελέγχου από το Κ.Ε.Μ.ΕΠ. Οφείλετε λοιπόν, να διασαφηνίσετε τη θέση

σας  στα  ζητήματα  που  πραγματεύονται  τα  παραπάνω  έγγραφα  και  να

συμβάλλετε έτσι στη διενέργεια του ελέγχου.

Σε  κάθε  περίπτωση,  η  εντολή  διενέργειας  ελέγχου  ουδόλως  σας

απαλλάσσει από την υποχρέωσή σας εκ του Νόμου, να απαντήσετε χωρίς

υπεκφυγές  ή  μετακυλίσεις  ευθυνών στα  πολύ συγκεκριμένα  ερωτήματα

που σας τέθηκαν με την από 09.05.2018 εξώδικο επιστολή μας. 

Πέραν των ανωτέρω θεμάτων, εξίσου αναπάντητες έχουν μείνει και

οι εκκλήσεις μας για έλεγχο της παράνομης φορολογικής μεταχείρισης από

την Εθνική ΑΕΕΓΑ του αρχικού αποθεματικού, που είχαν συγκεντρώσει οι

ασφαλισμένοι κατά την περίοδο 1988 – 1994 και το οποίο της παραδόθηκε

στη  1.1.1995  με  τη  σύναψη  των  ασφαλιστηρίων  συμβολαίων.  Όπως

αναφέρουμε και στην από 24.03.2017 επιστολή μας προς εσάς (αρ. πρωτ.

1045821/24.03.2017), η Εθνική ΑΕΕΓΑ, αντιμετωπίζει παρανόμως, κατά

τον υπολογισμό του προς φορολόγηση ασφαλίσματος, το εν λόγω αρχικό

αποθεματικό που της παραδώσαμε στη 1.1.1995 ως ασφάλιστρο, και το

υποβάλει σε φορολογία. Το εν λόγω ποσό λαμβάνει μάλιστα υπόψιν της

στο σύνολό του ως εργοδοτική εισφορά, χωρίς να αφαιρεί το μέρος αυτού

που προέρχεται από ήδη φορολογηθείσες εισφορές εργαζομένων και από

υπεραποδόσεις. 

Για το λόγο αυτό άλλωστε θέσαμε, με την από 25.04.2016 επιστολή

μας  προς  την  Γενική  Γραμματεία  Δημοσίων  Εσόδων  (αρ.  πρωτ.

0002782/25.4.16)  ερωτήματα  σχετικά  με  τη  μεταχείριση  του  αρχικού

αποθεματικού  που  έχει  συγκεντρωθεί  πριν  την  έναρξη  των  ομαδικών

ασφαλιστηρίων  συμβολαίων.  Τα  ερωτήματα  αυτά  δεν  έχουν  μέχρι  και

σήμερα απαντηθεί. 
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Ο  μόνος  νόμιμος  τρόπος  υπολογισμού  του  φορολογητέου

ασφαλίσματος, είναι αυτός που εφαρμόστηκε από την Εθνική ΑΕΕΓΑ μετά

την έναρξη σε ισχύ του Ν. 4110/2013, με βάση δηλαδή αποκλειστικά τις

εργοδοτικές  εισφορές  που  έχουν  καταβληθεί  από  την  ημερομηνία

έναρξης της ομαδικής ασφάλισης το έτος 1995 έως την ημερομηνία

συνταξιοδότησης. Το αρχικό αποθεματικό, το οποίο μεταβιβάστηκε στην

εναγόμενη με την σύναψη των Ομαδικών Ασφαλιστηρίων στη 01.01.1995,

δεν φορολογείται όπως τα ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν από τη σύναψη

των ανωτέρω ασφαλιστηρίων και μετά.

Ακόμη όμως και εάν θεωρηθεί ότι το ως άνω αρχικό αποθεματικό

αποτελεί εφάπαξ καταβληθέν ασφάλιστρο που υπάγεται σε φορολόγηση

όπως  και  τα  ασφάλιστρα  μετά  το  1995  και  τη  σύναψη  των  ομαδικών

ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τότε σε κάθε περίπτωση η Εθνική ΑΕΕΓΑ

οφείλει να προβεί σε σωστό διαχωρισμό του εν λόγω ποσού σε

1) ασφάλιστρα που είχαν καταβάλει οι εργαζόμενοι

2) ασφάλιστρα που κατέβαλε ο εργοδότης και

3) ασφάλιστρα που προέρχονται από αποδόσεις κεφαλαίων,

προβαίνοντας  στη  συνέχεια  σε  παρακράτηση  φόρου  μόνο  για  τα

ασφάλιστρα του εργοδότη, καθώς τα ασφάλιστρα των εργαζομένων έχουν

ήδη φορολογηθεί  διότι  δεν εξέπεσαν από το ακαθάριστο εισόδημα από

μισθωτές υπηρεσίες, ενώ οι αποδόσεις κεφαλαίων έχουν ήδη φορολογηθεί

στη πηγή.

Ο  διαχωρισμός  των  τριών  διαφορετικών  πηγών  του  αρχικού

αποθεματικού μπορεί εύκολα να γίνει από την Εθνική ΑΕΕΓΑ, στη βάση

όσων  προκύπτουν  από  το  θεωρημένο  φορολογικό  βιβλίο  Εσόδων  –

Εξόδων της ΕΠΑΣΠΠΕ, του ασφαλιστικού μας δηλαδή φορέα, τις παροχές

του οποίου διαχειρίζεται η Εθνική ΑΕΕΓΑ. Η σύνθεση αυτή άλλωστε του
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αρχικού αποθεματικού έχει βεβαιωθεί από τον αρμόδιο ορκωτό ελεγκτή

κύριο Αναστάσιο Ι. Ρήγα. 

Η  Εθνική  ΑΕΕΓΑ,  παρότι  της  έχουν  κοινοποιηθεί  οι  ανωτέρω

πληροφορίες με επιστολή της ΕΠΑΣΠΠΕ από 10.11.2014, αρνείται  έως

και σήμερα να συμμορφωθεί και να προβεί σε νόμιμη φορολόγηση των

ασφαλισμάτων. Εξίσου επιμένει να αγνοεί το έγγραφο Δ12Α 1063972 ΕΞ

2014  από  16.04.2014  της  Γενικής  Γραμματείας  Δημοσίων  Εσόδων,  το

οποίο  τοποθετείται  σαφώς  επί  του  θέματος  και  του  οποίου  έχει  λάβει

γνώση, καθώς και την υπ αρ. 347/28.04.2017 επιστολή μας, με την οποία

της  κοινοποιήσαμε  την  ΠΟΛ  1054/2017  και  τη  υπ’  αριθμ.  22/2017

γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.

Για  το  τελευταίο  ζήτημα  της  φορολογικής  μεταχείρισης  του

αποθεματικού  από  την  Εθνική  ΑΕΕΓΑ,  όχι  μόνο  δεν  απαντήσατε  στα

ερωτήματα που θέσαμε  με την από 25.04.2016 επιστολή μας  προς  την

Γενική  Γραμματεία  Δημοσίων  Εσόδων  (αρ.  πρωτ.  0002782/25.4.16),  ή

στην  από  24.03.2017  επιστολή  μας  προς  εσάς  (αρ.  πρωτ.

1045821/24.03.2017)  αλλά  δεν  το  συμπεριλάβατε  καν  στην  εντολή  για

έλεγχο της Εθνικής ΑΕΕΓΑ, που δώσατε στο Κ.Ε.Μ.ΕΠ. 

Σας ενημερώνουμε εκ νέου ότι η ανωτέρω συμπεριφορά σας, εκτός

από απαράδεκτη είναι και παράνομη, ούσα αντίθετη στο άρθρο 4 ΚΔΔ,

ενώ συνιστά και παράβαση καθήκοντος, καθώς λόγω της παράλειψής σας

να  απαντήσετε  στα  ερωτήματά  μας  και  να  διατάξετε  τα  νόμιμα,  μας

προκαλείτε σημαντική περιουσιακή και ηθική βλάβη. Η δε εντολή σας για

έλεγχο ουδόλως συνιστά απάντηση των ερωτημάτων που σας θέσαμε με

την εξώδικό μας από 09.05.2018.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με ρητή δήλωση επιφύλαξης παντός δικαιώματός μας
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- Σας καλούμε εκ νέου, εντός 10 ημερών από την επίδοση της παρούσης,

να απαντήσετε ευθέως και πέραν αμφιβολίας στα παρακάτω ερωτήματα:

1) Η μη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ως κριτήριο πρόωρης

εξαγοράς  και  προσαύξησης  του  φορολογικού  συντελεστή  επί  παροχών

ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, αναφέρεται στους όρους των ίδιων

των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, βάσει των οποίων δίνονται οι παροχές, ή

στους όρους του κύριου ασφαλιστικού φορέα, ο οποίος όμως δεν δίνει τις

παραπάνω παροχές;

Για την απάντηση του εν λόγω ερωτήματος θέτουμε επιπλέον

υπόψιν  σας  την  πρόσφατη  απόφαση  υπ’  αριθμόν  935/2018  του

Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία, κρίσιμες για τη

θεμελίωση  συνταξιοδοτικού  δικαιώματος  είναι  οι  ρυθμίσεις  των

καταστατικών των φορέων που παρέχουν τη σύνταξη και όχι ο κύριος

ασφαλιστικός φορέας. 

2) Εφαρμόζεται αναδρομικά η ΔΕΑΦ/1160724/ΕΞ2016;

3) Εφαρμόζεται αναδρομικά η ΔΕΑΦ/1191444/ΕΞ2017;

- Σας  καλούμε, εντός της ίδιας προθεσμίας, να  απαντήσετε επιπλέον στα

ερωτήματα που θέσαμε  με  την από 25.04.2016 επιστολή μας  προς  την

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (αρ. πρωτ. 0002782/25.4.16), και

συγκεκριμένα:

4)  Κατά  τον  προσδιορισμό  του  προς  φορολόγηση  ασφαλίσματος,

προσμετράται σε αυτό και το αρχικό αποθεματικό που είχε συσσωρευθεί

πριν την έναρξη των ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων;

 5) Σε περίπτωση που το ανωτέρω αρχικό αποθεματικό προσμετράται κατά

τον προσδιορισμό του προς φορολόγηση ασφαλίσματος, οφείλει να γίνει

διαχωρισμός  και  διαφοροποίηση  της  φορολογικής  αντιμετώπισης  των

μερών του αποθεματικού που προέρχονται από εργοδοτικές εισφορές, από

εισφορές εργαζομένων και από αποδόσεις;
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Σας καλούμε να επεκτείνετε τον έλεγχο της Εθνικής ΑΕΕΓΑ από το

Κ.Ε.Μ.ΕΠ.  και  στο  ζήτημα  της  ορθής  φορολογικής  μεταχείρισης  του

αρχικού  μας  αποθεματικού,  που  παραδόθηκε  στην  Εθνική  ΑΕΕΓΑ στη

01.01.1995.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα

την  παρούσα  αίτηση  προς  τον  κύριο  Γεώργιο  Πιτσιλή,  Διοικητή  της

ΑΑΔΕ,  ως  νόμιμο  εκπρόσωπο  του  Ελληνικού  Δημοσίου,  που

κατοικοεδρεύει  στην  Αθήνα,  προς  γνώση  του  και  για  τις  νόμιμες

συνέπειες, καλούμενος να αντιγράψει αυτήν εξ ολοκλήρου στην έκθεση

επιδόσεώς του.

Ομοίως  παραγγέλλεται  να  επιδώσει  το  υπ’ αριθμ.  πρωτ.  84/2014

έγγραφο της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. προς την Εθνική Ασφαλιστική.

Αθήνα, 25.05.2018

Για το Δ.Σ. του Σωματείου

       Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Α. Οικονόμου        Ε. Μερκούρη
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