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Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 68/4.12.2013
1. Εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης σε σχέση με τις προϋποθέσεις θεμελίωσης και
κατοχύρωσης συντ/κου δικαιώματος με τις διατάξεις των νόμων 3863/10 και 4093/12. 2. Αντιμετώπιση
πλασματικών χρόνων του άρθρου 40 του ν. 3996/11 στις προϋποθέσεις αρμοδιότητας στην διαδοχική
ασφάλιση

Μ

ετά την δημοσίευση του Ν.
3863/2010 και των αλλαγών που
επήλθαν στην νομοθεσία συνταξιοδότησης λόγω γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
κυρίως λόγω της αύξησης των χρονικών
προϋποθέσεων συνταξιοδότησης και των
ορίων ηλικίας των ασφαλισμένων κατά το
μεταβατικό διάστημα από 2011 - 2015 αλλά
και μετά, προέκυψαν ερωτήματα σχετικά με
την κατοχύρωση-θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις της
Διαδοχικής Ασφάλισης.
Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της φωτοαντίγραφο του οποίου σας κοινοποιούμε,
μας γνωστοποίησε τις απόψεις της για την
αντιμετώπιση των παραπάνω θεμάτων. Ειδικότερα:
Α. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ.
1. Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος, σημαίνει, ότι έχουν συμπληρωθεί ταυτόχρονα τόσο οι ελάχιστες
απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις όσο
και η απαιτούμενη από την νομοθεσία ηλικία. Από την ημερομηνία αυτή και μετά,
μπορεί να ασκηθεί το θεμελιωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης και να χορηγηθεί
σύνταξη.
Στην συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση, την θεμελίωση εξετάζει ο αρμόδιος
να απονείμει την σύνταξη οργανισμός σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 5 του
Ν. 3863/2010, προβαίνοντας σε ενοποίηση
του χρόνου όλων των φορέων που συμμετέχουν.
2. Κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι, έχουν την
δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν με τις
προϋποθέσεις που ισχύουν κατά τον χρόνο
που συμπληρώνουν:
α) είτε τις απαιτούμενες ημέρες συνταξιοδότησης, οπότε κατοχυρώνεται το δικαίωμα συνταξιοδότησης στο όριο ηλικίας και
με τις ημέρες εργασίας που έχουν καθοριστεί για το συγκεκριμένο έτος
β) είτε την ηλικία - στις περιπτώσεις των γυναικών με 4500 ημέρες εργασίας στη μεικτή
ασφάλιση για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη οπότε κατοχυρώνεται το δικαίωμα συνταξιοδότησης με το όριο ηλικίας που έχει καθοριστεί για το συγκεκριμένο έτος.
Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.
3863/2010 και της υποπαραγράφου ΙΑ.4

παρ. 5 του Ν. 4093/2012, ορίζεται ότι « οι
ασφαλισμένοι των φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίοι μέχρι 31/12/2012 έχουν
κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν τις κατ' έτος
προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο
10 του Ν. 3863/2010 (Α' 115) όπως ισχύει, ή
από προγενέστερες γενικές ή άλλες διατάξεις, δύνανται να συνταξιοδοτηθούν με τις
προϋποθέσεις του ορίου ηλικίας και του
χρόνου ασφάλισης που κατά περίπτωση
κατοχυρώνουν».
Η ανωτέρω ρύθμιση έγινε για να διαφυλαχτούν τα ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα
κατά την σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας που διαμορφώθηκαν για τα έτη 2011 και
2012, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του
νόμου.
Η δυνατότητα να κατοχυρώνει ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αφορά
τους ασφαλισμένους του κάθε φορέα που
τελούν σε ασφαλιστική σχέση με αυτόν
κατά την συγκεκριμένη περίοδο κατοχύρωσης των κατά περίπτωση προϋποθέσεων
της νομοθεσίας του.
Συνεπώς, κρίσιμο στοιχείο για να κατοχυρώσει ο ασφαλισμένος τις κατ' έτος προϋποθέσεις, αποτελεί ο φορέας που κατά
περίπτωση υπάγεται ο ασφαλισμένος, καθ
όσον αναλόγως του φορέα που ασφαλίζεται, ζητούνται και εξετάζονται κατά περίπτωση, διαφορετικές προϋποθέσεις. Οι
οριζόμενες κατ' έτος λοιπόν προϋποθέσεις
- όπως διαμορφώνονται για τα έτη 2011
και 2012 - εφ όσον συνυπάρχουν για τα έτη
αυτά, οδηγούν στην κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Στις περιπτώσεις λοιπόν κατά τις οποίες,
ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί στην
ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην συνέχεια
στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, και ενεργοποιούν εκ νέου την ασφάλισή τους στο ΙΚΑΕΤΑΜ κατά τα έτη 2011 - 2012, δύνανται να
κατοχυρώνουν τις κατά τα έτη αυτά οριζόμενες προϋποθέσεις της νομοθεσίας μας,
εφ όσον πληρούν και τις κατά περίπτωση
προϋποθέσεις για την κατοχύρωση που
ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 10
του Ν. 3863/2010 για τους ασφαλισμένους
του Ιδρύματος.
Η κατοχύρωση, δεν μπορεί να λειτουργεί
αναδρομικά, με την έννοια της συμπλήρωσης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης
καθ όν χρόνο ο ασφαλισμένος ευρίσκεται
σε ασφαλιστικό δεσμό με άλλο φορέα πλην

του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.
Επομένως, προκειμένου να διαπιστωθεί η
κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης θα εξετάζεται εάν κατά
το έτος της εκ νέου επανασύνδεσης του
ασφαλισμένου με το Ίδρυμα, συντρέχουν οι
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που απαιτούνται κατά περίπτωση (ημέρες ασφάλισης - ηλικία - ανηλικότητα τέκνου) χωρίς να
απαιτείται η συμπλήρωση των προϋποθέσεων αρμοδιότητας (1500-500 ή 1000-300)
διότι αυτές εξετάζονται κατά την υποβολή
του συνταξιοδοτικού αιτήματος.
Β. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Οι περί διαδοχικής ασφάλισης διατάξεις,
εφαρμόζονται μόνο όταν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος (γήρας-αναπηρία-θάνατος)
και εφ όσον ο ασφαλισμένος επικαλεσθεί
αυτές και όχι πριν την επέλευση αυτού. Ο
ασφαλιστικός κίνδυνος επέρχεται μόνο μία
φορά και συντελείται, όταν ο ασφαλισμένος
τελεί σε ασφαλιστική σχέση με τον τελευταίο οργανισμό.
Για να εξετασθεί η ασφαλιστική περίπτωση
από τον τελευταίο οργανισμό, θα πρέπει:
1. Να επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος.
2. Να υπάρχει η προϋπόθεση για την κρίση
της αρμοδιότητας (συμπλήρωση 1500-500
ή 1000-300 ΗΑ).
3. Να γίνει συνυπολογισμός όλου του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης και να ερευνηθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του
αρμόδιου οργανισμού για την χορήγηση
της σύνταξης.
Επομένως, με την υποβολή της αίτησης
στον τελευταίο οργανισμό και με το ισχύον
κατά την υποβολή της αίτησης δίκαιο, θα
εξετάζεται κατ εφαρμογή των διατάξεων
περί διαδοχικής ασφάλισης του άρθρου 5
του Ν. 3863/2010, εάν έχει επέλθει κατά την
νομοθεσία του ο ασφαλιστικός κίνδυνος,
δηλαδή για το γήρας η συμπλήρωση του
ορίου ηλικίας (ενός εξ αυτών της νομοθεσίας του), αν έχουν συμπληρωθεί οι 1500
ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 500 ή
1000 εκ των οποίων οι 300 ημέρες ασφάλισης την τελευταία πενταετία και στη συνέχεια εάν πληρούνται οι κατά περίπτωση
προϋποθέσεις της νομοθεσίας του (ημέρες
ασφάλισης, κ.λ.π.) για την απονομή της σύνταξης.
Σημειωτέον, στις περιπτώσεις απονομής της
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Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 68/4.12.2013
1. Εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης σε σχέση με τις προϋποθέσεις θεμελίωσης και
κατοχύρωσης συντ/κου δικαιώματος με τις διατάξεις των νόμων 3863/10 και 4093/12. 2. Αντιμετώπιση
πλασματικών χρόνων του άρθρου 40 του ν. 3996/11 στις προϋποθέσεις αρμοδιότητας στην διαδοχική
ασφάλιση
σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σαν προηγούμενος φορέας του τελευταίου, θα εξετάζεται με ολόκληρο τον χρόνο της διαδοχικής
ασφάλισης εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας του Ιδρύματος.
Γ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Μητέρα ασφαλισμένη αρχικά στο ΙΚΑΕΤΑΜ, ασφαλίζεται στη συνέχεια στον ΟΑΕΕ
μέχρι το 2009, έχοντας ανήλικο τέκνο και
5500 ΗΑ.
Το 2011 εισέρχεται και πάλι στην ασφάλιση
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενώ το τέκνο εξακολουθεί να
είναι ανήλικο.
Η ασφαλισμένη κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα σαν μητέρα ανηλίκου με τις
προϋποθέσεις του Ν. 3863/10 για το έτος
2011, δηλαδή για μειωμένη στο 52° και πλήρη στο 57° έτος της ηλικίας της.
2. Μητέρα ασφαλισμένη αρχικά στο ΙΚΑΕΤΑΜ, ασφαλίζεται στη συνέχεια στον ΟΑΕΕ
μέχρι το 2009, έχοντας ανήλικο τέκνο και
5500 ΗΑ. Εισέρχεται και πάλι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το 2011 αλλά το τέκνο έχει
ήδη ενηλικιωθεί το έτος 2010.
Η ασφαλισμένη, δεν κατοχυρώνει συντ/
κό δικαίωμα σαν μητέρα ανηλίκου, διότι
ελλείπει η απαραίτητη προϋπόθεση της
ανηλικότητας του τέκνου κατάτην στιγμή
της κατοχύρωσης του δικαιώματος κατά τις
διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010.
3. Αρχικά ασφαλισμένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
ασφαλίζεται στην συνέχεια στον ΟΑΕΕ μέχρι το 2011, έχοντας συνολικά 4500 ΗΑ και
ηλικία 55 ετών.
Το 2012, εισέρχεται και πάλι στην ασφάλιση
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η ασφαλισμένη, κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, με τις προϋποθέσεις του έτους 2012, δηλαδή στο 57°
έτος της ηλικίας της για μειωμένη σύνταξη,
(εφ όσον έχει ανά 100 ημέρες ασφάλισης
την τελευταία 5ετία πριν την αίτηση ή την
συμπλήρωση του ορίου ηλικίας) για δε πλήρη στο 67° (Ν. 4093/2012).
4. Αρχικά ασφαλισμένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
ασφαλίζεται στην συνέχεια στον ΟΑΕΕ μέχρι το 2011, έχοντας συνολικά 4500 ΗΑ και
ηλικία 55 ετών.
Εισέρχεται και πάλι στην ασφάλιση του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το 2013. Η ασφαλισμένη, κατοχυρώνει συντ/κό δικαίωμα για μεν μειωμένη σύνταξη στο 62°, (εφ όσον έχει ανά 100
ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία πριν
την αίτηση ή την συμπλήρωση του ορίου
ηλικίας) για δε πλήρη στο 67° έτος της ηλικίας της (Ν. 4093/2012).
5. Αρχικά ασφαλισμένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έχει

το 2010 τελευταίο φορέα ασφάλισης τον
ΟΑΕΕ, ηλικία 54 ετών και 9000 ΗΑ συνολικά.
Το 2011 εισέρχεται εκ νέου στην ασφάλιση
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Η ασφαλισμένη κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις του 2011
αναγνώριση με εξαγορά πλασματικών ετών
του Ν. 3863/2010 προκειμένου να συμπληρώσει 10000 ΗΑ για να συνταξιοδοτηθεί με
πλήρη μεν σύνταξη στο 58° έτος της ηλικίας
της με 10400 ΗΑ, για δε μειωμένη στο 56°
με τις ίδιες ημέρες.
6. Άνδρας ασφαλισμένος αρχικά στο ΙΚΑΕΤΑΜ, έχει το 2011 τελευταίο φορέα ασφάλισης τον ΟΑΕΕ και συνολικά 9500 ΗΑ.
Το 2012 εισέρχεται και πάλι στην ασφάλιση
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ο ασφαλισμένος κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις του έτους 2012 και αναγνώριση
με εξαγορά πλασματικών προκειμένου να
συμπληρώσει 10500 ΗΑ, για να συνταξιοδοτηθεί στο 59° έτος της ηλικίας του με
11100 ΗΑ.
7. Άνδρας ασφαλισμένος αρχικά στο ΙΚΑΕΤΑΜ, έχει το 2011 τελευταίο φορέα ασφάλισης τον ΟΑΕΕ και συνολικά 9500 ΗΑ.
Εισέρχεται εκ νέου στην ασφάλιση του ΙΚΑΕΤΑΜ το 2013. Ο ασφαλισμένος, εφ' όσον
στο 62° έτος της ηλικίας του έχει πραγματοποιήσει 40 έτη ασφάλισης (4093/2012) μαζί
με πλασματικά, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί
με πλήρη σύνταξη, άλλως με μειωμένη στο
62° έτος της ηλικίας του και πλήρη στο 67°.
8. Αρχικά ασφαλισμένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έχει
το 2010 τελευταίο φορέα ασφάλισης τον
ΟΑΕΕ, έχοντας πραγματοποιήσει 4500 ΗΑ
συνολικά, εκ των οποίων 3600 στην ασφάλιση των βαρέων εκ των οποίων 1000 τα
τελευταία 13 χρόνια.
Το 2011 εισέρχεται εκ νέου στην ασφάλιση
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Η ασφαλισμένη, κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις του 2011
του Ν. 3863/2010, δηλαδή στο 56° έτος της
ηλικίας της με τις διατάξεις των βαρέων.
Ευνόητο είναι, ότι, σ' όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εάν διαπιστώνεται κατοχύρωση
αυτοτελούς δικαιώματος σύνταξης, πριν
την εκ νέου επανασύνδεση, θα αντιμετωπίζονται με τις προϋποθέσεις του έτους κατοχύρωσης του αυτοτελούς δικαιώματος.
Δ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
α) Αιτήσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα
σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας θα κριθούν σύμφωνα με τα προ-

αναφερθέντα, με έναρξη των οικονομικών
αποτελεσμάτων από την ημερομηνία της
αίτησης συνταξιοδότησης.
β) Περιπτώσεις που έχουν αντιμετωπιστεί
διαφορετικά, και αφορούν συνταξιοδοτικές
αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, θα ανακληθούν και θα αποσταλούν στην Δ/νσή μας.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/2011 ΣΤΙΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ.
Με την 408/95 γνωμοδότηση του ΝΣΚ που
κοινοποιήθηκε στις υπηρεσίες μας με την
Εγκύκλιο 67/1996, οι χρόνοι επιδότησης
λόγω ανεργίας ή ασθενείας ή συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, υπολογίζονται μεν
για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού
δικαιώματος αλλά όχι για την συμπλήρωση των προϋποθέσεων αρμοδιότητας στην
διαδοχική ασφάλιση, διότι σύμφωνα με την
παραπάνω γνωμοδότηση απαιτείται ενεργός ασφαλιστικός δεσμός καθ' όλο το διάστημα των 1500-500 ή 1000-300 ημερών με
το Ίδρυμα .
Ως γνωστόν, με τις οδηγίες του ΓΕ
Σ40/207/5.7.2012 διευκρινίστηκαν, εκτός
των άλλων, το ζήτημα της τοποθέτησης των
πλασματικών χρόνων του άρθρου 40 του
Ν.3996/2011 ως προς το συνολικό χρόνο
ασφάλισης.
Σύμφωνα με αυτές οι πλασματικοί χρόνοι
του άρθρου 40 του Ν. 3996/2011, συνυπολογίζονται στο τέλος του συνολικού χρόνου
ασφάλισης. Με τον τρόπο αυτό, δεν επηρεάζεται ούτε η πριμοδότηση των βαρέων ούτε
ο υπολογισμός της ασφαλιστικής κλάσης.
Συνεπώς, οι παραπάνω χρόνοι δεν θα λαμβάνονται υπόψη ούτε για την συμπλήρωση
των προϋποθέσεων αρμοδιότητας στην
διαδοχική ασφάλιση (1500-500 ή 1000-300
ημερών ασφάλισης σε πρώτη και δεύτερη
φάση αντίστοιχα, με εξαίρεση την στρατιωτική υπηρεσία η οποία λαμβάνεται υπόψη
μόνο για την συμπλήρωση των 1500 ή 1000
ημερών ασφάλισης για δε τις 300 της τελευταίας 5ετίας στις περιπτώσεις αναπηρίας
και θανάτου μόνο αν συμπίπτει χρονικά).
Στο πλαίσιο της εφαρμογής των αρχών της
καλής πίστης και της χρηστής διοίκησης,
ορίζεται ότι τα παραπάνω θα ισχύσουν για
τις αιτήσεις αναγνώρισης ή συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν από την ημερομηνία έναρξης της παρούσης και μετά, ενώ οι
αποφάσεις αναγνώρισης και συνταξιοδότησης που έχουν ήδη εκδοθεί εξακολουθούν
να ισχύουν.
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Ν.Α.Τ. αρ. πρωτ.: 123101/3.12.2013
Προϋπόθεση χορήγησης του ΕΚΑΣ, από 01 Ιανουαρίου 2014

Σ

ΧΕΤ.: Το άρθρο 15 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου,
που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.
256/31/12/2012, Τεύχος Πρώτο.
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού,
σας κοινοποιούμε τη διάταξη του
άρθρου 15 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής
Γραμματείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας» (Φ.Ε.Κ.
256/ τ. Α΄/31.12.2012), σύμφωνα με
την οποία, η περίπτωση 6 της υποπαραγράφου ΙΑ. 4, της παρ. ΙΑ του
άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012,
όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της με τις διατάξεις της παρ. 3
του άρθρου 10 της με ημερομηνία
19/12/2012 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄, 229), αντικαθί-

σταται ως ακολούθως:
«Από 1/1/2014, το προβλεπόμενο
από τις διατάξεις του άρθρου 34
του Ν. 3996/2011 (Α΄,170) Επίδομα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.),
καταβάλλεται στους συνταξιούχους λόγω Γήρατος, Αναπηρίας και
Θανάτου, με τη συμπλήρωση του
65ου έτους της ηλικίας.
Ειδικά για τα παιδιά που λαμβάνουν
σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα
τους, το Ε.Κ.Α.Σ. καταβάλλεται χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση
του παραπάνω ορίου ηλικίας.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 34 του Ν.3996/2011».
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, απαραίτητη προϋπόθεση για
την καταβολή του Ε. Κ. Α. Σ. από
01/01/2014 και μετά – εκτός των εισοδηματικών κριτηρίων - είναι και
η συμπλήρωση του 65ου έτους της
ηλικίας για όλους τους συνταξιού-

χους, ανεξάρτητα από την αιτία για
την οποία λαμβάνουν σύνταξη (γήρας – αναπηρία - θάνατος).
Μοναδική εξαίρεση από τον ηλικιακό περιορισμό υπάρχει για τα τέκνα
που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, τα οποία θα
μπορούν και μετά την 1/1/2014 να
το λαμβάνουν, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι πληρούν και τα υπόλοιπα κριτήρια χορήγησης του.
Για όσους λοιπόν συνταξιούχους,
την 1/1/2014 δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, θα
πρέπει να καθοριστεί ως ημερομηνία λήξης χορήγησης του Ε .Κ .Α. Σ.
η 31/12/2013.
Τα ανωτέρω για ενημέρωση και
άμεσες ενέργειες σας.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑ

ΠΟΛ.1254/27.11.2013
Σχετικά με την ευθύνη του μοναδικού εταίρου και εκ του νόμου διαχειριστή
μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. και του κατ’ ουσίαν ιδιοκτήτη και διαχειριστή της
εταιρίας για τα χρέη αυτής από παρακρατούμενους φόρους

Α

ναφορικά με το πιο πάνω
θέμα,
σας
διαβιβάζουμε συνημμένα την αριθμ.
380/2012 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.
(Β’ Τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή
από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την οποία,
για τα προς το Δημόσιο χρέη μονο-

πρόσωπης εταιρίας περιορισμένης
ευθύνης, από παρακρατούμενους
φόρους που γεννήθηκαν κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας της και
μετά την 1-12-1998, ευθύνονται,
κατά την παρ. 3 του άρθρου 115
του ν. 2238/1994, προσωπικώς και
εις ολόκληρον με το νομικό πρόσωπο της εταιρίας, τόσο ο μοναδικός

εταίρος αυτής και εκ του νόμου διαχειριστής, όσο και το πρόσωπο που
είναι εντεταλμένο στη διοίκηση του
νομικού προσώπου της εταιρίας.
Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
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ΠΟΛ 1256/2013
«Βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το Δήμο»

Π

αροχή οδηγιών προς τις
Δ.Ο.Υ. για ενιαία αντιμετώπιση των περιπτώσεων που
εκκρεμούν τίτλοι πληρωμής στις
Δ.Ο.Υ., αποκλειστικά και μόνο λόγω
δέσμευσης του αποδεικτικού ενημερότητας από Δήμους.
Α. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στην περίπτωση εξόφλησης τίτλων
πληρωμής στις Δ.Ο.Υ., εφόσον δεν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. περί συμψηφισμού, όπως ισχύουν, και δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 4 της Α.Υ.Ο. 1109793/613411/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999
(ΦΕΚ 2134 Β'/1999), όπως ισχύει,
αποκλειστικά και μόνο λόγω δέσμευσης του από Δήμο για χρέη
προς αυτόν (παρ. 6 άρθρου 26
ν.1882/1990) κατά τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 45081/30.10.1997,
ΦΕΚ1029Β', προσκομίζεται σχετική
Βεβαίωση Οφειλής προς τον Ο.Τ.Α.,
στον οποίο και αποδίδεται το προς
είσπραξη ποσό και μέχρι του ύψους
της οφειλής και με την προϋπόθεση ότι εξοφλείται το σύνολο αυτής
όπως αναγράφεται ολογράφως και
αριθμητικώς στο σώμα της Βεβαίωσης οφειλής προς το Δήμο.
Επειδή η σχετική βεβαίωση οφειλής
προς τον Δήμο δεν επέχει θέση αποδεικτικού ενημερότητας ούτε Βεβαίωσης οφειλής προς τη Δ.Ο.Υ./Τελωνείο (σχετ. ΠΟΛ.1084/18.4.2013,
ΦΕΚ1087Β), για να είναι δυνατή η
εξόφληση του τίτλου πληρωμής
από τη Δ.ΟΥ. με βάση τα ανωτέρω,
θα πρέπει στο ίδιο έντυπο της βεβαίωσης οφειλής προς το Δήμο, να
ορίζεται ρητά η άρση της δέσμευσης του αποδεικτικού ενημερότητας (από τον Δήμο) λόγω ολικής

εξόφλησης της οφειλής προς αυτόν.

Υ. και αποστέλλεται μέσω τηλεομοιοτυπίας στον αρμόδιο Δήμο.

Β. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
Η βεβαίωση οφειλής προς το Δήμο
έχει διάρκεια ισχύος ενός μήνα από
την έκδοσή της και υπογράφεται
από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου και φέρει
στρογγυλή σφραγίδα της Υπηρεσίας αυτής.

Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που η βεβαίωση
οφειλής προς τον Δήμο αποστέλλεται σε Δ.Ο.Υ. άλλη από αυτήν στην
οποία έχει γίνει η δέσμευση του
αποδεικτικού ενημερότητας, αναλογικά με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ
45081/30.10.1997 περί αποδεικτικού ενημερότητας, η Δ.Ο.Υ. στην
οποία έχει αποσταλεί η βεβαίωση
οφειλής προς το Δήμο ενημερώνει τη Δ.Ο.Υ. που έχει δεσμεύσει το
αποδεικτικό για την εξόφληση του
ποσού.
Σε περίπτωση που η ολική εξόφληση οφειλής προς τον Δήμο πραγματοποιείται όχι με έναν τίτλο πληρωμής που εκκαθαρίζεται από Δ.Ο.Υ.
αλλά ταυτόχρονα και συνδυαστικά
από περισσότερους τίτλους που
εκκαθαρίζονται από την ίδια Δ.Ο.Υ.,
θα πρέπει η ενδιαφερόμενη Δ.Ο.Υ.
να επικοινωνεί με τον Δήμο ο οποίος έχει προβεί στη δέσμευση του
αποδεικτικού ενημερότητας προκειμένου να αποσταλεί από αυτόν
μία βεβαίωση οφειλής ανά τίτλο
πληρωμής, κατά παρέκκλιση των
αναγραφόμενων στο σώμα της Βεβαίωσης οφειλής προς τον Δήμο «...
Με την παρούσα βεβαίωση αίρεται
και η δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, η οποία γνωστοποιήθηκε προς τη Δ.Ο.Υ. ........ με
το ..........έγγραφο μας, αποκλειστικά
για την ολική εξόφληση του ποσού
της οφειλής προς το δήμο μας με
τον ανωτέρω τίτλο πληρωμής».

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η Βεβαίωση Οφειλής προς τον
Δήμο προσκομίζεται ή αποστέλλεται στην Δ.Ο.Υ. που διενεργεί την εκκαθάριση του τίτλου πληρωμής για
την είσπραξη της οποίας απαιτείται
η κατάθεση αποδεικτικού ενημερότητας. Την Βεβαίωση Οφειλής προς
τον Δήμο δύναται να ζητήσει και η
αρμόδια για την εκκαθάριση Δ.Ο. Υ.
Για κάθε τίτλο πληρωμής εκδίδεται
χωριστή βεβαίωση οφειλής, από
τον Δήμο στον οποίο είναι βεβαιωμένη η οφειλή, η οποία επισυνάπτεται στον τίτλο πληρωμής μαζί με
αποδεικτικό ενημερότητας.
Με βάση τη βεβαίωση αυτή αποδίδεται από την Δ.Ο.Υ. το προς είσπραξη ποσό και μέχρι του ύψους
της οφειλής, στον εκδόντα τη βεβαίωση Δήμο, εντός δέκα (10) ημερών από την εξόφληση του τίτλου
πληρωμής και όχι πέραν των τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας ισχύος της
βεβαίωσης.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής εντολής μεταφοράς
προς την Τράπεζα της Ελλάδος, αναγράφεται πάνω στο σώμα αντιγράφου της Βεβαίωσης Οφειλής προς
το Δήμο σχετική επισημειωματική
πράξη με τα στοιχεία της εντολής
μεταφοράς, στρογγυλή σφραγίδα
και υπογραφή Προϊσταμένου Δ.Ο.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων
Εσόδων
Θ. Θεοχάρης
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Τρείς αλλαγές - ανάσα για όσους χρωστούν
στα ασφαλιστικά ταμεία

«

Ελευθέρας» (χωρίς δηλαδή
ιδιαίτερα δικαιολογητικά,
βεβαιώσεις οφειλών, φορολογικές ενημερότητες, κατάσταση κινητής και ακίνητης
περιουσίας) δίνει το υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σε όσους χρωστούν έως 10.000 ευρώ, προκειμένου να ρυθμίσουν τα χρέη
τους στα ασφαλιστικά ταμεία.
Η τροπολογία που καταθέτει στη
Βουλή ο υπουργός Γιάννης Βρούτσης -και την οποία δημοσιεύει
ολόκληρη η «Η»- «χαλαρώνει»
τους ελέγχους για την υπαγωγή
σε ρύθμιση των οφειλών έως
10.000 ευρώ για ληξιπρόθεσμα
χρέη, είτε έως 31/12/2012 είτε
από 1/1/2013 και, παράλληλα,
επιτρέπει τις ρυθμίσεις χρεών
(ανεξαρτήτως ύψους οφειλής)
στα Ταμεία για όσους δεν έχουν
καταδικαστεί για φοροδιαφυγή.
Οι τρεις αλλαγές που στόχο έχουν
να φέρουν περισσότερους στο...
ταμείο και να αυξηθούν τα έσοδα της κοινωνικής ασφάλισης
προβλέπουν:

αδυναμίας εξόφλησης του χρέους, λεπτομερών πληροφοριών
σχετικά με το εισόδημα, τα χρηματικά διαθέσιμα, την ακίνητη
περιουσία ή και το σύνολο των
οφειλών του σε άλλους φορείς.
2. Σε ρύθμιση θα μπορούν να
μπουν και οφειλέτες εναντίον
των οποίων έχει ασκηθεί ποινική
δίωξη για φοροδιαφυγή και δεν
έχουν καταδικαστεί (η διάταξη
του ν. 4152/13 τους είχε αποκλείσει). Η τροποποίηση γίνεται με
την επίκληση του «τεκμηρίου της
αθωότητας του κατηγορούμενου για τον οποίο δεν έχει ακόμη
αποφανθεί το αρμόδιο δικαστήριο» και θα ισχύει για όλους τους
οφειλέτες, ανεξαρτήτως ύψους
οφειλής.
3. Καταργείται η υποχρέωση
προσκόμισης, ως δικαιολογητικού για την υπαγωγή στη ρύθμιση, φορολογικής ενημερότητας
ή βεβαίωσης οφειλής (σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών).
Οι αλλαγές

Τρεις αλλαγές-ανάσα για όσους
χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία

Η τροπολογία Βρούτση, με τρεις
διατάξεις, τροποποιεί τα έως σήμερα ισχύοντα και προβλέπει
συγκεκριμένα:

1. Για οφειλές μέχρι 10.000 ευρώ,
η υπαγωγή στη ρύθμιση θα γίνεται χωρίς την προσκόμιση ιδιαιτέρων δικαιολογητικών, την
απόδειξη από τον οφειλέτη της

«Η υπαγωγή στη ρύθμιση για
οφειλές άνω των 10.000 ευρώ
γίνεται μόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι αποδεικνύουν ότι
μπορούν να ανταποκριθούν στο

ύψος της μηνιαίας δόσης και
εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης
των οφειλών τους τη δεδομένη
χρονική στιγμή περιλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών
σχετικά με το εισόδημά τους, τα
χρηματικά διαθέσιμά τους, την
ακίνητη περιουσία τους και το
σύνολο των οφειλών τους» (δηλαδή οι υποχρεώσεις που ίσχυαν για τους οφειλέτες με χρέος
έως 5.000 ευρώ επεκτείνονται
σε όσους χρωστούν έως 10.000
ευρώ).
Η νέα ρύθμιση υπολογίζεται ότι
«ευνοεί» περίπου 465.000 οφειλέτες του ΙΚΑ (263.540) και του
ΟΑΕΕ (201.000) που χρωστούν
έως 10.000 ευρώ ο καθένας. Ειδικά στον ΟΑΕΕ οι ελεύθεροι επαγγελματίες με χρέη από εισφορές
έως 10.000 ευρώ φτάνουν το
53% του συνολικού αριθμού των
οφειλετών.
«Για οφειλές από 10.000 ευρώ
έως 50.000 ευρώ κρίνεται από
τον οικείο φορέα κοινωνικής
ασφάλισης η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη
χρονική στιγμή καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού».
«Εξαιρούνται και δεν υπάγονται
στη ρύθμιση οφειλές που αφορούν οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή».
Πηγή Ημερησία

