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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΕΜ ΚΑΙ
Ο ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

1.  Ο  Σύλλογός μας προχωρά σε μία ύστατη προσπάθεια, για τη ΜΗ
φορολόγηση της  Προκαταβολής έναντι  δικαιούμενης  ΕΦΑΠΑΞ
Παροχής, την οποία χορήγησε ο ΕΛΕΜ το 2016.

Για το σκοπό αυτό, από κοινού με τον άλλο Σύλλογο, υποβάλλουμε ένα
τεκμηριωμένο Υπόμνημα  στο  Διοικητή  της  Ανεξάρτητης  Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, [ΑΑΔΕ], με τον οποίο έχουμε ζητήσει συνάντηση, η
οποία προγραμματίζεται για την επόμενη βδομάδα.

2.   Επειδή,  όμως,  οι  προθεσμίες  πλέον  εξαντλούνται  και  επειδή
πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, για κάθε ενδεχόμενο, δίνουμε τις
ακόλουθες οδηγίες, για τους Συναδέλφους εκείνους, οι οποίοι :

 είτε δεν  μπορούν  να  σηκώσουν  το  βάρος  της  πρόσθετης
φορολόγησης που  θα  υποστούν,  εξ  αιτίας  των  άστοχων
χειρισμών του  θέματος  από  το  Δ.Σ.  του  ΤΥΠΑΤΕ,

 είτε είναι πεπεισμένοι, όπως εμείς, ότι η Εφάπαξ Παροχή που
δικαιούνται και, κατ’ επέκταση, η  Προκαταβολή που έλαβαν το
2016, ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ, κατά το νόμο, από το φόρο εισοδήματος.

3.   Με  τα  δεδομένα  αυτά,  ΟΛΟΙ μας,  πρέπει  να  υποβάλουμε  τη
φορολογική μας Δήλωση.

Για  την  περίπτωση,  όμως,  που  χρειαστεί  να  προσφύγουμε  στη
Δικαιοσύνη,  ΟΣΟΙ είναι διατεθειμένοι να ασκήσουν τα προβλεπόμενα
ένδικα μέσα, πρέπει απαραιτήτως να φροντίσουν, σε συνεννόηση με
το Λογιστή τους, τα εξής :

 Να  υπολογιστεί  ο  Φόρος,  [πάντα  μαζί  με  την  Εισφορά
Αλληλεγγύης],  με  τον  οποίο  θα  επιβαρυνόμαστε,  για  τα



εισοδήματα  από  Συντάξεις  και  όποια  τυχόν  άλλα  εισοδήματα
είχαμε  το  2016,  ΧΩΡΙΣ,  όμως,  να  συνυπολογισθεί  ούτε το
ακαθάριστο  ποσό  που  μας  χορήγησε  ο  ΕΛΕΜ,  ούτε το  20%
φόρου που παρακρατήθηκε επί της Προκαταβολής αυτής.

 Από  το  Εκκαθαριστικό που  εκδίδει  αυτόματα  το  Σύστημα,
προκύπτει ο συνολικός φόρος, για τα εισοδήματα, [μαζί με την
Προκαταβολή], που είχαμε το 2016 και η χρεωστική διαφορά
φόρου  που  καλούμαστε  να  πληρώσουμε,  πέρα  από  τα  ήδη
παρακρατηθέντα ποσά φόρου.

 Ο  αμφισβητούμενος  πρόσθετος  φόρος,  με  τον  οποίο
επιβαρυνόμαστε,  λόγω  των  χειρισμών  του  Δ.Σ.  του  ΤΥΠΑΤΕ,
ισούται με :

 τον ήδη παρακρατηθέντα από τον ΕΛΕΜ φόρο εξ 20%
επί της Προκαταβολής,  
και στο φόρο αυτό προστίθεται:  

 το  υπόλοιπο της  αφαίρεσης  από  τη  χρεωστική
διαφορά φόρου, που εμφανίζει το  Εκκαθαριστικό, του
φόρου,  με  τον  οποίο  θα  επιβαρυνόμαστε,  εάν δεν
είχαμε  λάβει  την  Προκαταβολή από  τον  ΕΛΕΜ  το
2016, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Τις  εκτυπώσεις,  που  θα  εκδοθούν  από  το  Λογιστή  σας,  με  τα
παραπάνω ποσά φόρου, σκόπιμο, [λόγω της γραφειοκρατίας], είναι να
επικυρωθούν από τον ίδιο.

4. Επιπλέον  θα  απαιτηθεί  από  τον  ΕΛΕΜ  Βεβαίωση,  για  την
Προκαταβολή που λάβατε και το Φόρο που παρακρατήθηκε.

5. Σε περίπτωση που η πρωτοβουλία που ξεκινήσαμε βραδύνει να
έχει αποτέλεσμα ή αυτό είναι αρνητικό, πρέπει, αυτοί που επιθυμούν
να έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν το δίκιο τους δικαστικά, μέσα
σε  30  ημέρες,  από  την  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  εκτύπωσης  του
Εκκαθαριστικού της Δήλωσής τους, που εκδίδεται αυτόματα από το
Σύστημα,  να  υποβάλουν,  στην  αρμόδια  για  κάθε  ένα  ΔΟΥ,
«Ενδικοφανή Προσφυγή»,  για  την  οποία  θα  σας  ενημερώσουμε
αναλυτικά  τις αμέσως επόμενες ημέρες. 
 ΠΡΟΣΟΧΗ :  Εάν οι δηλώσεις υποβληθούν με επιφύλαξη, διατρέχετε
τον κίνδυνο ελέγχου από τη ΔΟΥ.
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