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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12)
ΣΜΗΜΑ: Β΄

ΠΟΛ 1105
Ταρ. Δ/λζε:

Καξ. Σεξβίαο 10

Ταρ. Κώδηθαο:

101 84 Αζήλα

Πιεξνθνξίεο:

Κ. Γαιιή

Τειέθωλν:

210 3375311

ΦΑΞ:

210 3375001

ΠΡΟ: Ωο Π.Δ.

ΘΔΜΑ: Η εθάπαξ παποσή, πος ειζέππαξαν ςπάλληλοι ηηρ «Ο.Δ.Ο.Α. Αθήνα 2004»,
βάζει ομαδικού αζθαλιζηηπίος ζςμβολαίος ηηρ επγοδόηπιαρ εηαιπείαρ με αζθαλιζηική
εηαιπεία ςπόκειηαι ζε θόπο ειζοδήμαηορ.
Αλαθνξηθά κε ην πην πάλω ζέκα, ζαο γλωξίδνπκε όηη ζύκθωλα κε ηελ αξηζ. 25/2011
γλωκνδόηεζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Ν.Σ.Κ., ε νπνία έγηλε απνδεθηή από ηνλ Υθππνπξγό
Οηθνλνκηθώλ, ε εθάπαμ ζπληαμηνδνηηθή παξνρή, πνπ εηζέπξαμαλ νη ππάιιεινη ηεο
«Οξγαλωηηθήο

Επηηξνπήο

Οιπκπηαθώλ

Αγώλωλ

–

Αζήλα

2004»,

βάζεη

νκαδηθνύ

αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, ππόθεηηαη ζε θόξν εηζνδήκαηνο, αθελόο κελ ζύκθωλα κε ηε
δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 2238/1994, ωο εηζόδεκα από κηζζωηέο ππεξεζίεο,
θαηά ην κέξνο απηήο, πνπ αληηζηνηρεί ζηα θαηαβιεζέληα αζθάιηζηξα θαη θαηά ην ρξόλν πνπ
απέθηεζαλ ην δηθαίωκα είζπξαμεο ηεο αζθαιηζηηθήο παξνρήο θαη αθεηέξνπ ζύκθωλα κε ηε
δηάηαμε ηεο πεξ. ζη’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2238/1994, ωο εηζόδεκα από θηλεηέο
αμίεο, αλ κέξνο απηήο αληηζηνηρεί ζηελ ππεξαπόδνζε ηωλ επελδύζεωλ ηωλ καζεκαηηθώλ
απνζεκάηωλ, πνπ ζρεκαηίδνληαη γηα ηηο αζθαιίζεηο δωήο, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ.
400/1970.
Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω, νη ππάιιεινη

ηεο «ΟΕΟΑ Αζήλα 2004», νη νπνίνη ήηαλ

δηθαηνύρνη ηεο ελ ιόγω παξνρήο, ππνρξενύληαη λα ππνβάινπλ ζπκπιεξωκαηηθή δήιωζε γηα
ην έηνο (ή ηα έηε) πνπ κε βάζε ην εδαθ. 1 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 2238/1994

απέθηεζαλ ην εηζόδεκα (δειαδή θαηά ην ρξόλν πνπ απέθηεζαλ δηθαίωκα είζπξαμεο ηεο
αζθαιηζηηθήο παξνρήο -αζθαιίζκαηνο) κε ηα πνζά πνπ εηζέπξαμαλ θαηά ην κέξνο πνπ
αληηζηνηρνύλ ζηα θαηαβιεζέληα αζθάιηζηξα. Ωζηόζν, γηα ιόγνπο ρξεζηήο δηνίθεζεο κε ηελ
παξνύζα γίλεηαη δεθηό όηη νη ζπκπιεξωκαηηθέο απηέο δειώζεηο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ
κέρξη ην ηέινο ηνπ επόκελνπ κήλα από ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο ρωξίο ηελ θαηαβνιή
πξόζζεηωλ θόξωλ ηνπ λ. 2523/1997.
Γηα ην ζθνπό απηό θαη δεδνκέλνπ όηη ε εηαηξεία «ΟΕΟΑ Αζήλα 2004» δελ πθίζηαηαη
πιένλ (έρεη ήδε δηαγξαθεί από ην Μεηξών Αλωλύκωλ Εηαηξεηώλ), ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία
«ALICO AIG LIFE» ππνρξενύηαη λα εθδώζεη πξνο ηνπο πην πάλω ππαιιήινπο βεβαίωζε κε ηα
ζρεηηθά πνζά. Είλαη απηνλόεην όηη αλ κέξνο ηεο αζθαιηζηηθήο παξνρήο αληηζηνηρεί ζηελ
ππεξαπόδνζε ηωλ επελδύζεωλ ηωλ καζεκαηηθώλ απνζεκάηωλ πνπ ζρεκαηίδνληαη γηα ηηο
αζθαιίζεηο δωήο ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 400/1970, ε ελ ιόγω αζθαιηζηηθή εηαηξεία
είρε ππνρξέωζε λα πξνβεί ζε παξαθξάηεζε κε ζπληειεζηή 15% επί ηωλ ζρεηηθώλ πνζώλ κε
ηελ νπνία εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέωζε ηωλ δηθαηνύρωλ (πεξ. ζη’ ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 24 θαη παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 2238/1994).
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