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10.10.2017 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Η ΑΔΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ  

ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΜ 

 

 Είναι γνωστές οι θέσεις του Συλλόγου μας, για το άδικο της φορολόγησης 

του Βοηθήματος που χορήγησε ο ΕΛΕΜ το 2016 και το 2017, τις οποίες 

εξακολουθούμε να προβάλλουμε. 

Οι θέσεις μας αυτές έχουν υιοθετηθεί από Βουλευτές τόσο της συμπολίτευσης 

όσο και της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων: 

 

• Ο Σωκράτης Βαρδάκης, ο οποίος μας στήριξε όχι μόνο κατά τη συνάντηση 

που είχαμε με την αρμόδια Υφυπουργό, αλλά και δημόσια, προβάλλοντας 

τις θέσεις μας σε τοπική Εφημερίδα. 

• Ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος προχώρησε ένα βήμα πάρα πέρα, 

υποβάλλοντας σχετική ερώτηση στον Υπουργό Οικονομικών. 

• Ο Βασίλης Κεγκέρογλου, ο οποίος μας γνωστοποίησε την ερώτηση που 

και αυτός υπέβαλε στον Υπουργό Οικονομικών και η οποία έχει ως εξής: 

 

<<ΘΕΜΑ: «Αδικαιολόγητη φορολόγηση των άπαξ χορηγηθέντων ποσών που κατέβαλλε 

το 2016 ο ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ». 

Το θέμα της φορολογικής αντιμετώπισης προκαταβολής, έναντι μελλοντικής, προνοιακού 

τύπου παροχής που νόμιμα  χορήγησε το 2016 σε μέλη του, ο ασφαλιστικός φορέας 

συνταξιούχων και πρώην υπαλλήλων ΑΤΕ (Ταμείο Υγείας Προσωπικού της Αγροτικής 

τράπεζας), μέσω του ΕΛΕΜ, απασχολεί έντονα τους δικαιούχους  της εν λόγω παροχής 

γιατί φορολογήθηκε ως εισόδημα  ενώ τα εφάπαξ χορηγούμενα βοηθήματα όλων των 

Ταμείων ΝΠΙΔ (που έχουν συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 6. παρ.20 του νόμου 

3029/2002 ή και προγενέστερων) ουδέποτε έχουν υπαχθεί σε φορολογία εισοδήματος. 

Οι εκπρόσωποι των Συλλόγων, σε διαδοχικές συναντήσεις τους με την πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου Οικονομικών και την ΑΑΔΕ καθώς  και με υπομνήματα τους, τονίζουν ότι η εν 

λόγω προκαταβολή έναντι μελλοντικής ασφαλιστικής παροχής, δεν αποτελεί φορολογητέα 

ύλη(καθόσον δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία φορολόγηση προκαταβολών που 
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χορηγούνται από ασφαλιστικούς οργανισμούς έναντι μελλοντικών παροχών των 

δικαιούχων)  και ζητούν να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να σταματήσουν να 

θίγονται από την αδικαιολόγητη φορολόγηση της προκαταβολής αυτής, ως εάν να 

επρόκειτο για  εισόδημα.  

Επειδή σύμφωνα με τις θέσεις που υποστηρίζει η ΑΑΔΕ στο από 19.9.2017 δελτίο τύπου, 

μεταξύ άλλων ορίζεται ότι: «ποσά τα οποία καταβάλλονται ως οικονομική ενίσχυση, χωρίς 

να έχουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, ήτοι περιοδικότητα και μόνιμη 

πηγή προέλευσης, δεν συνιστούν εισόδημα και, συνεπώς, απαλλάσσονται του φόρου 

εισοδήματος».  

 

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ, 

Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να επιλυθεί το εν λόγω 

ζήτημα, με  την ίδια ακριβώς αιτιολογική βάση, όπως αυτή διατυπώνεται στην από 

19.09.2017 ανακοίνωση της ΑΑΔΕ; >> 
 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 


