
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Σύσταση και

οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία

«Εθνική  Κεντρική  Αρχή  Προμηθειών  Υγείας»,  στρατηγική

κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας»

ΘΕΜΑ:  «Φορολόγηση  αναδρομικών  ποσών  από  τις

Μνημονιακές  περικοπές  των  συντάξεων  Ιδιωτικού  και

Δημόσιου Τομέα»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την παρούσα διάταξη ρυθμίζεται το καθεστώς της φορολογικής

μεταχείρισης των εφάπαξ χρηματικών ποσών που καταβλήθηκαν

και  θα  καταβληθούν  στους  δικαιούχους  συνταξιούχους  ή

κληρονόμους  συνταξιούχων  ιδιωτικού  και  δημοσίου  τομέα,  ως

επιστροφές  αναδρομικών περικοπών σύνταξης που επιβλήθηκαν

με τους ν. 3863/2010, ν. 3865/2010, ν. 3986/2011, ν. 4002/2011,

ν. 4093/2012, ν. 4051/2012, οι οποίες κατά περίπτωση κρίνονται

αντισυνταγματικές. 



Ειδικότερα,  προβλέπεται  ότι  η  φορολογική  υποχρέωση  των

δικαιούχων,  εξαντλείται  μετά  την  φορολόγηση  των  εφάπαξ

χρηματικών ποσών των ως άνω περικοπών,  με συντελεστή 20%

συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του

άρθρου 43Α ν. 4172/2013. Για τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί

χωρίς παρακράτηση φόρου, βάσει των ν. 4714/2020 και ο φόρος

20%  επιβάλλεται  μετά  τις  τροποποιητικές  δηλώσεις  των

δικαιούχων,  ενώ  για  τα  ποσά  που  θα  καταβληθούν  στο  εξής  ο

φόρος 20% παρακρατείται πριν την εξόφληση. 

Τυχόν πράξεις  επιβολής  φόρου  που έχουν ήδη εκδοθεί  κατά τη

δημοσίευση του παρόντος για τα ως άνω ποσά και έχουν επιβάλλει

φόρο σε κλίμακα ανώτερη του 20%, τροποποιούνται με αποφάσεις

της αρμόδιας φορολογικής αρχής, ενώ οι φόροι άνω του 20% για

τις  ως άνω αιτίες,  που  έχουν ήδη εξοφληθεί,  συμψηφίζονται  με

ληξιπρόθεσμες  ή  μελλοντικές  φορολογικές  υποχρεώσεις  των

δικαιούχων. 

Οι ως άνω προβλέψεις  κρίνονται αναγκαίες για λόγους ισότιμης

μεταχείρισης, μετά τις αντίστοιχες  φορολογικές προβλέψεις υπέρ

των ειδικών μισθολογίων, οι οποίες έγιναν με το άρ. 115§11 του ν. 



4549/2018 και το άρ. 84 ν. 4582/2018 τα οποία τροποποίησαν το

άρ. 60§4 εδ. β’ του ν. 4172/2013. 

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο ...

Τροποποίηση του άρ. 60 του ν. 4172/2013

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013, προστίθεται

νέα εδάφια ως εξής: 

«Εξαιρετικά, στα εφάπαξ  χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν και

θα καταβληθούν στους δικαιούχους σύμφωνα με τις διατάξεις των

άρ. 33 και 34 του ν. 4734/2020, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή

20%. Μετά την εξόφληση του ως άνω, εξαντλείται η φορολογική

υποχρέωση  των  δικαιούχων  για  τα  εισοδήματα  αυτά,

συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρ.

43Α. 



Τυχόν πράξεις  επιβολής  φόρου  που έχουν ήδη εκδοθεί  κατά τη

δημοσίευση του παρόντος για τα ως άνω ποσά και έχουν επιβάλλει

φόρο  σε  κλίμακα  ανώτερη  του  20%  ή  και  ειδική  εισφορά

αλληλεγγύης,  τροποποιούνται  με  αποφάσεις  της  αρμόδιας

φορολογικής αρχής κατόπιν αίτησης του δικαιούχου. Φόρος άνω

του 20% ή και ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τις ως άνω αιτίες,

που  έχει  ήδη  εξοφληθεί,  επιστρέφεται  ή  συμψηφίζεται  με

ληξιπρόθεσμες  ή  μελλοντικές  φορολογικές  υποχρεώσεις  κατόπιν

αίτησης και κατ’ επιλογή του δικαιούχου.

Ποσά  κεφαλαίου  και  τόκων  τα  οποία  θα  καταβληθούν  μετά  τη

δημοσίευση  του  παρόντος  και  αφορούν  τις  μνημονιακές

αντισυνταγματικές  περικοπές  των  νόμων  3863/2010,  ν.

3865/2010,  ν.  3986/2011,  ν.  4002/2011,  ν.  4093/2012,  ν.

4051/2012, με όποιον τρόπο και αν αυτά καταβληθούν, ενδεικτικά

με υπουργικές αποφάσεις, με εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, με

διαδικασία  εξωδικαστικού  συμβιβασμού,  επιβάλλεται  φόρος  με

συντελεστή 20%. Μετά την εξόφληση του ως άνω, εξαντλείται η

φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά, 



συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρ.

43Α».
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