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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

 
        Αθήνα, 10.7.2017 

 
Προς την 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
Κύριο Γεώργιο Πιτσιλή – Διοικητή  
Ενταύθα 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 
ΘΕΜΑ: Η Φύση της Παροχής του ΕΛΕΜ που Χορηγήθηκε το 2016 
 

Σχετ.: 1] Το υπ’ αριθ. ΔΕΑΦ Α 1085185 ΕΞ 2016/2.6.2016 έγγραφο της 
ΑΑΔΕ. 

2] Το υπ’ αριθ. ΔΕΑΦ Α 1099916 ΕΞ 2016/1.7.2016 έγγραφο της 
ΑΑΔΕ. 

 
Κύριε Διοικητή, 

 
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
1. Οι Σύλλογοί μας, με τη δράση τους, καλύπτουν πάνω από 8.500 

Συνταξιούχους της π. ΑΤΕ, διεκδικώντας τα δικαιώματα αυτών και, κατ’ 
επέκταση, των οικογενειών τους. 

 
2. Με την ευθύνη αυτή, απευθύνουμε έκκληση, προκειμένου να 

θεραπευθεί μία πεπλανημένη, κατά την άποψή μας, θέση της 

αρμόδιας Υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, σχετικά με τη φορολόγηση της 
παροχής, που χορήγησε στα μέλη του ο ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ τον Απρίλιο 

2016, ως προκαταβολή, έναντι μελλοντικού Εφάπαξ Βοηθήματος. 

 
3. Επειδή, τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας Υπηρεσίας της 

ΑΑΔΕ ήταν ελλιπή, εκτιμούμε ότι τα ως άνω δύο σχετικά έγγραφα 

δικαιολογημένα, σε κάποιο βαθμό, καταλήγουν σε εσφαλμένα 
συμπεράσματα. 
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4. Με τη διαπίστωση αυτή, υποβάλλουμε το παρόν επειδή πιστεύουμε 
ότι, από τα πραγματικά περιστατικά που παρατίθενται και αναλύονται στη 
συνέχεια, καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο ότι η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ, υπό τη 
μορφή ενός Εκτάκτου Οικονομικού Βοηθήματος, που χορηγήθηκε από 
ένα ΝΠΙΔ, έναντι μιας δικαιούμενης ΕΦΑΠΑΞ παροχής, το ύψος της 

οποίας θα προσδιοριστεί αναλογιστικά, ΔΕΝ υπόκειται σε φορολογία 

εισοδήματος. 
 

ΙΙ. ΤΑ ΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
5. Σε συνέχεια των διατάξεων του άρθρου 62, παρ. 6 του Νόμου 3371/2005, 

οι οποίες εξειδικεύθηκαν, για τα μέλη του ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ, με τη διάταξη 
του άρθρου 38, παρ. 2 του Νόμου 3522/2006, σύμφωνα με την οποία: 

 
➢ από την 1.1.2007, οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του ΤΥΠΑΤΕ-

ΕΛΕΜ υπάγονται υποχρεωτικά στο ΕΤΑΤ, το οποίο, κατά το Π.Δ. 
209/2006, αναλαμβάνει πλέον την καταβολή των Επικουρήσεων, 

➢ από την ίδια ημερομηνία, οι εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων 
καταβάλλονται απευθείας στο ΕΤΑΤ, στο οποίο η ΑΤΕ υποχρεώνεται 
να καταβάλλει ένα επιπλέον ποσό, έναντι των μελλοντικών της 
υποχρεώσεων προς τον ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ, όπως προέβλεπε ο 
Οργανισμός της, [άρθρα 69 και 127], 

 
έπεται ότι από 1.1.2007 ο ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ έπαυσε να χορηγεί 
Επικουρήσεις και να εισπράττει εισφορές. 

 
5.1. Η Ολομέλεια του ΣτΕ, με την υπ’ αριθ. 2199/2010 Απόφασή της, έκρινε 

ότι η λειτουργία της Κοινωνικής Επικουρικής Ασφάλισης σωστά, κατά το 
Σύνταγμα, μεταφέρθηκε από τα ΝΠΙΔ, Ασφαλιστικά Ταμεία Τραπεζών, 
όπως είναι ο ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ, σε ένα ΝΠΔΔ, δηλαδή στο ΕΤΑΤ και 
ακολούθως στο ΕΤΕΑΕΠ. 

 
5.2. Με την ως άνω Απόφασή του, το ΣτΕ δέχεται ότι από την 1.1.2007, ο 

ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ ΕΠΑΥΣΕ, εκ του Νόμου, να είναι Φορέας Κοινωνικής 

Επικουρικής Ασφάλισης και να χορηγεί «παροχές σε ιδιωτική 
επικουρική βάση, συνταξιοδοτικού τύπου», όπως ρητά 

αναφέρεται στην παρ. 4, στίχ. 3 κ.επ. του πρώτου σχετικού καθώς και 
στην παρ. 4, στίχ. 9 κ.επ. του δεύτερου σχετικού, προφανώς λόγω της 
αποσπασματικής ενημέρωσης που είχε παρασχεθεί. 

 
Επισημαίνεται, δηλαδή, ότι από την 1.1.2007 μέχρι τον Απρίλιο 2016 

ο ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ ΔΕΝ χορήγησε στα μέλη του ΟΥΔΕΜΙΑ απολύτως 

παροχή, παρά ΜΟΝΟ την ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ, έναντι μελλοντικής 
ΕΦΑΠΑΞ παροχής, το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί αναλογιστικά, 

η οποία σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση ΔΕΝ είναι «συνταξιοδοτικού τύπου», 

όπως αναφέρεται στα ως άνω σχετικά, πολύ περισσότερο μάλιστα που 
τόσο η Προκαταβολή όσο και η Εφάπαξ Παροχή ΔΕΝ έχουν τα 



 3 

στοιχεία της περιοδικότητας που χαρακτηρίζουν τις συνταξιοδοτικές 
παροχές. 

 
6. Ένα άλλο στοιχείο, στο οποίο αναφέρονται τα ως άνω σχετικά, ενώ θα το 

είχαν αποφύγει εάν είχαν τη σωστή πληροφόρηση, αφορά στους 

πόρους του ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ, οι οποίοι κατά τα ανωτέρω καταβάλλονταν 

μέχρι την 31.12.2006. 

 
6.1. Συγκεκριμένα για το θέμα αυτό γίνονται οι ακόλουθες αναφορές: 

 
➢ «Οι πόροι του ΕΛΕΜ ήταν οι υποχρεωτικές καταβαλλόμενες 

εισφορές εργοδότη-εργαζομένου και η διαχείρισή τους», 

[πρώτο σχετικό, σελίδα 2, στιχ. 22-23], 

➢ «[…] οι παροχές του ΕΛΕΜ προέρχονταν από εισφορές-
κρατήσεις εργαζομένων […]», [πρώτο σχετικό, παρ. 4, στίχ. 5 

κ.επ.] 

 
6.2. Η αγνόηση των πλέον σημαντικών πόρων του ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ και η 

άποψη ότι το υφιστάμενο Κεφάλαιό του, από το οποίο χορηγήθηκε η 

Προκαταβολή το 2016, συνδέεται αποκλειστικά και μόνο, με τις νόμιμες 
εισφορές και τις αποδόσεις τους είναι καθ’ ολοκληρία εσφαλμένη, 
επειδή, ακριβώς, και στην περίπτωση αυτή, είχε παρασχεθεί στην ΑΑΔΕ 
ελλιπής πληροφόρηση, ΔΙΟΤΙ: 

 
➢ Όπως αβιάστως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις του 

ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ της 31.12.1981, το Κεφάλαιό του ανερχόταν σε 
26.838,95 Ευρώ, ΕΝΩ, στις αντίστοιχες Καταστάσεις της 31.12.2006 το 
Κεφάλαιό του ανερχόταν σε 137.804.400,77 Ευρώ. 

 
➢ Η τεράστια αυτή αύξηση στο ύψος του Κεφαλαίου του ΤΥΠΑΤΕ-

ΕΛΕΜ, μέσα σε 25 χρόνια, είναι αποτέλεσμα των ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 

Πόρων, με διάφορες μορφές και αιτιολογίες, που θέσπισε ο ισχύ 
Νόμου έχων Οργανισμός της ΑΤΕ, με τις διατάξεις των άρθρων 69, 
παρ. 5 και 127, παρ. 2, εδ. γ΄-ε΄, [αντίγραφα των οποίων υποβάλλονται 
συνημμένα], με σκοπό το σταδιακό σχηματισμό, στο Λογαριασμό αυτό, 
του αναγκαίου ασφαλιστικού Κεφαλαίου. 

 
➢ Όπως αναμφισβήτητα διαπιστώνεται από το συνυποβαλλόμενο 

έγγραφο των Πινάκων «Εσόδων» και «Εξόδων» του ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ, 
κατά τα τρία τελευταία χρόνια της λειτουργίας του, [2004-2006], ως 

Φορέα Κοινωνικής Επικουρικής Ασφάλισης, το Κεφάλαιό του ΔΕΝ 

διαμορφώθηκε από τις νόμιμες εισφορές εργοδότη-ασφαλισμένου, 

οι οποίες ΔΕΝ επαρκούσαν, για να καλύψουν τις χορηγούμενες 

Επικουρικές Συντάξεις, ΑΛΛΑ από μέρος των Πρόσθετων Πόρων, 
που είχε θεσπίσει η ΑΤΕ κατά την περίοδο 1983-1986. 
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6.3. Διαπιστώνεται, συνεπώς, ότι το Κεφάλαιο του ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ, μέρος του 
οποίου, επαναλαμβάνουμε, αξιοποιήθηκε, με τη χορήγηση της 

Προκαταβολής έναντι του δικαιούμενου Εφάπαξ Βοηθήματος, ΔΕΝ 

προήλθε από τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές αλλά από τους 

Πρόσθετους Πόρους της ΑΤΕ  και συνεπώς το συμπέρασμα ότι: 

 
«[…] το βοήθημα αυτό φορολογείται», επειδή 

«[…] οι παροχές του ΕΛΕΜ προέρχονται από εισφορές-
κρατήσεις εργαζομένων, οι οποίες […] εξέπιπταν από το 
ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες […]», [πρώτο 

σχετικό, παρ. 4], 

 
λόγω ακριβώς της ελλιπούς ενημέρωσης που είχε η ΑΑΔΕ, είναι 

εντελώς αβάσιμο. 

 
6.4. Από την άλλη, όμως, πλευρά, λαμβάνοντας υπόψη ότι ΟΛΑ ανεξαιρέτως 

τα ληφθέντα και ΜΗ φορολογηθέντα Εφάπαξ Βοηθήματα, που 

χορήγησαν ΝΠΙΔ, έχουν στηριχθεί στο Κεφάλαιο που δημιουργήθηκε από 
τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου ή ΜΟΝΟ 

ασφαλισμένου, οι οποίες εισφορές ανέκαθεν «εξέπιπταν από το 
ακαθάριστο εισόδημα», [όπως ρητά αναφέρεται και στην ως άνω 

παράγραφο του πρώτου σχετικού], διαπιστώνεται ότι με το 

συμπέρασμα αυτό του πρώτου σχετικού ευθέως παραβιάζονται 

συγκεκριμένες συνταγματικές επιταγές, όπως της Ισότητας και της 
Αναλογικότητας, λόγω ακριβώς της διαφορετικής φορολογικής 
αντιμετώπισης απόλυτα ομοίων καταστάσεων, και γι’ αυτό το ως άνω 
συμπέρασμα, πρέπει να ανακληθεί. 

 
6.5. Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι, κατ’ άρθρο 47, παρ. 1, εδ. β’ του 

Νόμου 2238/1994, του εισοδήματος εξέπιπταν ΟΛΕΣ γενικά οι κρατήσεις 
οι οποίες επιβάλλονταν με Νόμο.  

 
Κατ’ άρθρο 69, παρ. 1 & 2 του ισχύ Νόμου έχοντος Οργανισμού της ΑΤΕ, 
το προσωπικό της μετείχε υποχρεωτικά στους Ασφαλιστικούς 
Οργανισμούς, στους οποίους καταβάλλονταν υποχρεωτικά οι νόμιμες 
εισφορές Εργοδότη και Ασφαλισμένου.  

 
7. Σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του 

Αλληλοβοηθητικού Ταμείου ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ, σημειώνονται τα ακόλουθα: 

 
7.1. Σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 1, εδ. δ’ του Β.Δ. 15/20.5.1920, [ΦΕΚ 

112/Α/20.5.1920], ο ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ, «δύναται να παρέχει στα μέλη 
του χρηματικά βοηθήματα είτε ΕΦΑΠΑΞ, [επισήμανση δική μας], είτε 
υπό μορφή συντάξεως», όπως αναφέρει, ΧΩΡΙΣ να αντιλέγει, το 

δεύτερο σχετικό στην παρ. 3, στίχ. 4 κ.επ. 
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7.2. Επιπλέον, κατ’ άρθρο 6, παρ. 20 του Νόμου 3029/2002, ΕΦΑΠΑΞ 
παροχές δύνανται να χορηγούν είτε Αλληλοβοηθητικά Ταμεία 
σωματειακής μορφής, όπως ακριβώς είναι ο ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ, είτε ΝΠΙΔ, 
είτε, τέλος, ΝΠΔΔ. 

 
Οι Φορείς δε που χορηγούν ΕΦΑΠΑΞ παροχές χαρακτηρίζονται, με 
βάση τη λειτουργία τους αυτή, ως Ταμεία Πρόνοιας. 

 
7.3. Όπως προελέχθη, ο ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ ΕΠΑΥΣΕ, από 1.1.2007, να είναι 

Φορέας Κοινωνικής Επικουρικής Ασφάλισης. 

 
7.4. Η υπ’ αριθ. 2199/2010 Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, 

αναγνωρίζοντας ότι τέτοιοι Φορείς, τους οποίους ο Νόμος δεν διαλύει 
και των οποίων η περιουσία δεν θίγεται, δεν μπορεί να μείνουν αδρανείς, 
και με απόλυτο σεβασμό στη σωματειακή αυτονομία, στη σκέψη 15, 
[Ε.Δ.Κ.Α. τόμος ΝΒ (2010), σελ. 1118], κρίνει ότι: 

«[…] καταλείπεται έδαφος να συνεχίσουν τη λειτουργία 

τους, σύμφωνα, κατ’ αρχήν, με τις ειδικότερες συμφωνίες 

των μερών». 

 
7.5. Τον Απρίλιο 2011, οι Σύλλογοι Συνταξιούχων ΑΤΕ πρότειναν την 

τροποποίηση του Κανονισμού του ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ, ώστε να χορηγεί 
συμπληρωματική επικούρηση, [αντίγραφο της πρότασης υποβάλλεται 
συνημμένα]. 

 
Η πρόταση αυτή δεν έγινε δεκτή, προφανώς, επειδή τα εν ενεργεία 
μέλη, τα ΜΟΝΑ, με δικαίωμα ψήφου, θεωρούσαν την παροχή αυτή 
απόμακρη για αυτούς και, σε κάποιο βαθμό, αβέβαιη. 

 
7.6. Τον Οκτώβριο 2004, οι ίδιοι Σύλλογοι, με κοινό Πρακτικό τους, πρότειναν, 

διαζευκτικά, την τροποποίηση του Κανονισμού του ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ, με 
σκοπό να παρέχει είτε συμπληρωματική επικούρηση είτε Εφάπαξ 
παροχή. 

 
Μετά από μία σειρά συσκέψεων, μεταξύ των εν ενεργεία και των 
συνταξιούχων μελών του ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ, ήτοι των «μερών» που είχαν 
απομείνει, μετά τη θέση της ΑΤΕ σε καθεστώς Ειδικής Εκκαθάρισης, 
[27.7.2012], η πρόταση αυτή έγινε, επί της αρχής, δεκτή. 

 
7.7. Ακολούθως, η έκτακτη Γ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ της 5.3.2016, προχώρησε, με τη 

διαδικασία που ορίζει το άρθρο 33, παρ. 5 του Καταστατικού του 
ΤΥΠΑΤΕ, να τροποποιήσει, μεταξύ άλλων, τα άρθρα 1, 22 και 24 του 
Κανονισμού του ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ, ώστε μετά την, κατά τα ανωτέρω, 
επέμβαση του Νόμου 3522/2006, να αποκτήσει και πάλι σκοπό ο 
ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ. 

 
Σημειώνονται δε τα εξής: Πρώτον κατ’ άρθρο 101 ΑΚ, οι τροποποιήσεις 
αυτές έχουν πλέον καταστεί απρόσβλητες. Δεύτερον, στο Παράρτημα Ι, 
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το οποίο αποτελεί ενιαίο σύνολο και αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, 
παρατίθενται και αναλύονται οι προϊσχύουσες και οι τροποποιημένες 
διατάξεις των ως άνω άρθρων. 

 
7.8. Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ αποτελεί πλέον 

έναν Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Φορέα, ο οποίος μπορεί να χορηγεί είτε 
συμπληρωματική επικούρηση, είτε Εφάπαξ παροχή, δηλαδή να 
λειτουργεί ως Ταμείο Πρόνοιας. 

 
8. Η ΑΑΔΕ ρητά αναγνωρίζει τα εξής: 

 
8.1. Στο δεύτερο σχετικό, παρ. 4, στίχ. 1 αβίαστα δέχεται ότι: «το έκτακτο 

εφάπαξ βοήθημα, [επισήμανση δική μας], που χορηγείται στα μέλη του 

ΕΛΕΜ […]». Συνομολογεί, δηλαδή, ότι η παροχή του 2016 είναι 

ΕΦΑΠΑΞ βοήθημα. 
8.2. Στην παρ. 1 του δεύτερου σχετικού, με βάση τη διάταξη του άρθρου 14, 

παρ. 1, εδ. στ΄ του Νόμου 4172/2013 ευθέως δέχεται ότι, από το φόρο 

εισοδήματος «εξαιρείται η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από 
Ταμείο Πρόνοιας […]», στα οποία, όπως αποδείχθηκε, 

περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το Νόμο, και ΝΠΙΔ. 

 
8.3. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι την ίδια ακριβώς εξαίρεση 

από τη φορολογία όριζε και το άρθρο 45, παρ. 4, εδ. γ΄ του Νόμου 
2238/1944. 

 
Το γεγονός αυτό αποδεικνύει, πέραν πάσης αμφισβητήσεως, ότι, κατά 
πάγια και διαχρονικά αναλλοίωτη βούληση της ελληνικής έννομης τάξης, 

τα ΕΦΑΠΑΞ καταβαλλόμενα Βοηθήματα ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της 

φορολογίας εισοδήματος. 

 
8.4. Με τα δεδομένα αυτά, η αιτιολογία η οποία επιστρατεύεται στην παρ. 

4, στίχ. 1 κ.επ. του δεύτερου σχετικού ότι, δηλαδή, ΕΠΕΙΔΗ δήθεν ο 
ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ είναι ΝΠΙΔ, το ΕΦΑΠΑΞ Βοήθημα, το οποίο 
χορηγήθηκε στα μέλη του τον Απρίλιο 2016, ΔΕΝ υπάγεται στην 
εξαίρεση του άρθρου 14 του Νόμου 4172/2013, έρχεται σε ευθεία 
αντίθεση προς όλες τις διατάξεις και τα πραγματικά περιστατικά που 
αναφέρουν και αποδεικνύονται ανωτέρω, κατά τα οποία τα Εφάπαξ 

Βοηθήματα που χορηγούνται από Ν.Π.Ι.Δ. ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ! 

 
8.5. Αναφέρουμε δε, ως βιωματικό παράδειγμα, ότι το πρώην ΝΠΔΔ, με την 

επωνυμία «Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού ΑΤΕ», το οποίο, σύμφωνα με 
το Νόμο 3029/2002, μετεξελίχθηκε το 2004 σε ΝΠΙΔ, με την επωνυμία 
«Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Προνοίας Εργαζομένων ΑΤΕ», χορηγεί 
Εφάπαξ Βοηθήματα, είτε άπαξ, είτε σε δόσεις, τα οποία ΟΥΤΕ κατά το 

Νόμο 2238/1994, ΟΥΤΕ κατά το Νόμο 4172/2013, υπόκεινται σε 
φορολογία, όπως ακριβώς ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ οι Εφάπαξ 

Παροχές δεκάδων άλλων ΝΠΙΔ. 
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8.6. Εξάλλου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα Εφάπαξ Βοηθήματα, τα 

οποία χορηγούνται ακόμη και από ΝΠΙΔ, όχι μόνο ΔΕΝ φορολογούνται, 
αλλά, όπως ρητά ορίζεται, ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ και από την επιβολή της 
Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, [ΠΟΛ: 1034/7.3.2017]. 

 
8.7. Με τα δεδομένα αυτά, καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο ότι η αιτιολογία 

των ως άνω σχετικών, περί φορολόγησης της Εφάπαξ Παροχής του 
ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ επειδή ο Φορέας αυτός είναι Ν.Π.Ι.Δ., ομοίως ευθέως 
παραβιάζει τις Αρχές τις Ισότητας και της Αναλογικότητας και για το λόγο 
αυτό θα πρέπει να ανακληθεί. 

 
9. Αν και η ΑΑΔΕ έχει δεχθεί ότι η παροχή του 2016 αφορά Εφάπαξ 

Βοήθημα, προκειμένου να εξαλειφθεί η όποια τυχόν αμφιβολία ως προς 
τη φύση της μελλοντικής παροχής, έναντι της οποίας, κατ’ άρθρο 22 του 
τροποποιημένου Κανονισμού του ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ, χορηγήθηκε η 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ τον Απρίλιο 2016, θέτουμε υπόψη σας τα εξής: 

 
➢ Στο ως άνω άρθρο 22 ρητά ορίζεται ότι η προκαταβολή ΑΦΑΙΡΕΤΑΙ 

από το δικαιούμενο ποσό της μελλοντικής παροχής. 

 
➢ ΕΑΝ η μελλοντική παροχή ήταν «συνταξιοδοτικού τύπου» όπως 

χαρακτηρίζεται στα ως άνω σχετικά, τότε η αφαίρεση ενός σημαντικού 
σχετικά ποσού από κάποια μικρότερη, περιοδική-μηνιαία, 
συνταξιοδοτική παροχή είναι ΑΔΥΝΑΤΗ. 

 
➢ ΕΑΝ η βούληση των μελών, με δικαίωμα ψήφου, ήταν να έχει η 

μελλοντική παροχή τη μορφή της συμπληρωματικής επικούρησης, τότε 

η προκαταβολή ΔΕΝ θα αφαιρείτο, ΑΛΛΑ θα ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΤΑΝ 

σταδιακά. 

 
Με βάση τα παραπάνω, δεν μπορεί να καταλείπεται καμία αμφιβολία ως προς 
τη φύση της μελλοντικής παροχής, η οποία είναι απολύτως βέβαιο ότι θα έχει 
τη μορφή του Εφάπαξ Βοηθήματος. 

 
Επειδή, ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ Εφάπαξ Παροχές που χορηγούνται από 
Φορείς που εισπράττουν τις προβλεπόμενες και ΜΗ φορολογούμενες νόμιμες 
εισφορές, 

 
Επειδή, ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ Εφάπαξ Παροχές που χορηγούνται από 
Ν.Π.Ι.Δ., σωματειακής ή άλλης μορφής, 

 
Επειδή, ο ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ, ως ΝΠΙΔ, έχει προ πολλού, κατά το Νόμο παύσει 
να είναι Φορέας Κοινωνικής Επικουρικής Ασφάλισης και πρόσφατα 
μετεξελίχθηκε διαζευκτικά, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και σε 
Φορέα παροχής Εφάπαξ Βοηθήματος, 
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Επειδή, η Προκαταβολή που χορηγήθηκε τον Απρίλιο 2016 αφορά σε 
μελλοντική παροχή Εφάπαξ Βοηθήματος, 

 
Επειδή, κυρίως λόγω της απόκρυψης από την ΑΑΔΕ μιας σειράς ουσιωδών 
πραγματικών περιστατικών, έχει προκύψει η αχρεωστήτως επιβληθείσα 

φορολόγηση, σε ποσοστό 20% της Προκαταβολής που χορηγήθηκε, 

 
Επειδή, οι χιλιάδες Συνταξιούχοι που έλαβαν την ως άνω Προκαταβολή και οι 
οποίοι, καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού και μετεργασιακού τους βίου, 
είναι, εξ αντικειμένου, από τους πλέον συνεπείς φορολογούμενους, έχουν 
κάθε λόγο να επιζητούν ίση φορολογική μεταχείριση, 
 

για τους λόγους αυτούς 
υποβάλλουμε έκκληση 

 
ώστε να αναγνωριστεί ότι η χορηγηθείσα το 2016 Προκαταβολή έναντι του 
δικαιούμενου Εφάπαξ Βοηθήματος ΔΕΝ φορολογείται και να δοθούν 
γενικές οδηγίες, ώστε το συγκεκριμένο για κάθε δικαιούχο ποσό να 
μεταφερθεί στον Κωδικό 781 και ο παρακρατηθείς φόρος να συμψηφιστεί με 
υφιστάμενες ή μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις των δικαιούχων, που 
έλαβαν την Προκαταβολή. 

 
Ευχαριστούμε, εκ των προτέρων, για την άμεση ανταπόκρισή σας. 

 
Με Εκτίμηση 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ Α.Τ.Ε    ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
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