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Προς την
κυρία Παπανάτσιου Κατερίνα
Υφυπουργό Οικονομικών
Ενταύθα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΘΕΜΑ

:

Η Φορολογική Αντιμετώπιση Προκαταβολής, Έναντι
Μελλοντικής Προνοιακού Τύπου Παροχής, που Χορήγησε
Νόμιμα Ασφαλιστικός Φορέας Συνταξιούχων και πρώην
Υπαλλήλων ΑΤΕ.

Κυρία Υπουργός,
1.

Για το θέμα αυτό, από κοινού με τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Συνταξιούχων ΑΤΕ, έχουμε υποβάλλει δύο Υπομνήματα στο
Διοικητή της ΑΑΔΕ, αντίγραφα των οποίων θέτουμε υπόψη σας.

2.

Όπως έχουμε αποδείξει, το θέμα έχει δημιουργηθεί επειδή ο
Ασφαλιστικός Φορέας μας, ο ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜ, που χορήγησε
προκαταβολή έναντι δικαιούμενης παροχής, υπέβαλε ερώτημα
στην ΑΑΔΕ και, με τα ελλιπή στοιχεία που έθεσε υπόψη της
Αρχής την οδήγησε σε εσφαλμένη προσέγγιση του θέματος.

3.

Τα σωστά πραγματικά περιστατικά αναπτύσσονται στα δύο
ως άνω Υπομνήματα καθώς και σε έγγραφό μας προς τον ΤΥΠΑΤΕ
– ΕΛΕΜ, αντίγραφο του οποίου επίσης υποβάλλουμε συνημμένα.
Με τα Υπομνήματα αυτά, τα επιχειρήματα που έχουμε
αναπτύξει και τα αποδεικτικά μέσα που έχουμε υποβάλει στην
ΑΑΔΕ, υποστηρίζουμε ότι προκαταβολή, έναντι μελλοντικής
ασφαλιστικής παροχής, δεν αποτελεί φορολογητέα ύλη.

4.

Με τα δεδομένα αυτά, παρακαλούμε να εισάγετε στη Βουλή
ερμηνευτικής φύσης τροπολογία, για την αποκατάσταση των
πραγμάτων και την ικανοποίηση του περί δικαίου αισθήματος
8.000 περίπου φορολογουμένων που έλαβαν την προκαταβολή
αυτή και οι οποίοι έχουν θιγεί από τις αυταπόδεικτες πράξεις και
παραλείψεις του ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜ στο θέμα αυτό.

5.

Εναλλακτικά και προκειμένου να μην εκληφθεί ότι εισάγετε
τροπολογία με διευρυμένες και όχι συγκεκριμένες, για την υπό
κρίση υπόθεση, επιπτώσεις, παρακαλούμε να διερευνηθεί και η
λύση της δια της ΑΑΔΕ παροχής των σωστών οδηγιών,
ενδεχόμενα μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Επίλυσης
Διαφορών, στην οποία έχουν υποβληθεί Ενδικοφανείς Προσφυγές
Συνταξιούχων της ΑΤΕ, οι οποίοι θίγονται από τη φορολόγηση της
προκαταβολής αυτής.

Κυρία Υπουργός,
Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που μας δίνετε τη δυνατότητα, κατά την
προγραμματισμένη συνάντηση της 19.9.2017, να σας αναπτύξουμε και
προφορικά τις θέσεις μας στο θέμα αυτό, το οποίο,
εάν δεν επιλυθεί
μπορεί να δημιουργήσει ανεπιθύμητες εντάσεις μεταξύ πολιτών και
Φορολογικών Αρχών.
Με Εκτίμηση
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Συνημμένα :
Τα ως άνω αναφερόμενα
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