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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2017

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Αρ.Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1191444 ΕΞ 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Θέμα:

Φορολογική αντιμετώπιση ληφθέντος ασφαλίσματος στο πλαίσιο προγράμματος εθελούσιας εξόδου.

Απαντώντας σε σχετικά ερωτήµατα αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα και σε ζητήµατα δικής µας αρµοδιότητας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 15 του Ν.4172/2013 ορίζεται ότι το ασφάλισµα που καταβάλλεται στο πλαίσιο οµαδικών
ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συµβολαίων φορολογείται αυτοτελώς:

α) Με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε περιοδικά καταβαλλόµενη παροχή. β) Με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για
εφάπαξ καταβαλλόµενη παροχή µέχρι σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για εφάπαξ καταβαλλόµενη
παροχή κατά το µέρος που υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ.

Οι συντελεστές των ανωτέρω περιπτώσεων αυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε περίπτωση είσπραξης από τον δικαιούχο ποσού
πρόωρης εξαγοράς. Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγµατοποιείται σε εργαζόµενο ο οποίος έχει θεµελιώσει
συνταξιοδοτικό δικαίωµα ή έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του, καθώς και κάθε καταβολή που γίνεται χωρίς τη βούληση του
εργαζοµένου, όπως σε περίπτωση απόλυσης του εργαζοµένου ή πτώχευσης του εργοδότη.

2. Όπως έχει γίνει δεκτό µε το αριθ. ΔΕΑΦ 1160724 ΕΞ 2016/3.11.2016 έγγραφο µας στην περίπτωση οµαδικών συνταξιοδοτικών
ασφαλιστηρίων συµβολαίων, των οποίων η διάρκεια πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος µε βάση
την κείµενη νοµοθεσία (ενδεικτικά, οµαδικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστήρια συµβόλαια µε διάρκεια άνω των 15 ετών), έστω κι αν κατά τη λήξη
του οµαδικού συνταξιοδοτικού ασφαλιστηρίου οι δικαιούχοι δεν συνταξιοδοτούνται πράγµατι από τον ασφαλιστικό τους φορέα, η καταβολή
του ασφαλίσµατος δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά και συνεπώς εφαρµόζονται οι φορολογικοί συντελεστές των περιπτώσεων α΄ και β΄ της
παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν.4172/2013 χωρίς την προσαύξηση του πενήντα τοις εκατό (50%).

3. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδοµένου ότι στην περίπτωση που λαµβάνει χώρα πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου για
τους εργαζόµενους µιας επιχείρησης, αυτοί συµµετέχουν στο εν λόγω πρόγραµµα µε τη βούλησή τους, συνάγεται ότι η καταβολή του
ασφαλίσµατος στους εργαζοµένους αυτούς στο πλαίσιο οµαδικών ασφαλιστικών συµβολαίων θεωρείται πρόωρη εξαγορά και συνεπώς
εφαρµόζονται οι φορολογικοί συντελεστές των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν.4172/2013 µε την προσαύξηση του
πενήντα τοις εκατό (50%). Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω θέση, που έγινε δεκτή µε το αριθ. ΔΕΑΦ 1160724 ΕΞ 2016/3.11.2016 έγγραφο µας,
ισχύει για περιπτώσεις υποχρεωτικής λήξης συµβολαίων. Αφορά δηλαδή σε περιπτώσεις που η λήξη του οµαδικού ασφαλιστήριου
συµβολαίου γίνεται υποχρεωτικά και ανεξαρτήτως από τη βούληση των ασφαλισµένων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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