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Αθήνα, 9 Νοεµβρίου 2017 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Οικονοµικών 

Θέµα: «Διακριτική Μεταχείριση σε Βάρος της Ιδιωτικής Ασφάλισης από 
την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων» 

H Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε συνέχεια της από 
17/7/2015  ΠΟΛ.1158 προέβη στην έκδοση της απόφασης ΠΟΛ.1028 στις 
22/2/2017 µε θέµα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε τις απαλλαγές από 
τον φόρο ασφαλίστρων. Η πρόβλεψη περί αποκλεισµού της δυνατότητας 
των ασφαλιστικών εταιρειών να αναζητήσουν τον φόρο ασφαλίστρων που 
παρακρατήθηκε σε περίπτωση ακύρωσης ασφαλιστήριου συµβολαίου ώστε 
να επ ιστραφε ί στον πελάτη , δηµ ι ουργε ί προβλήµατα στην 
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.  

Ειδικότερα στην τελευταία υποπαράγραφο της ΠΟΛ. 1028 προβλέπεται ρητά 
ότι «Κατά την περίπτωση ακύρωσης ασφαλιστηρίων συµβολαίων, δεν 
συντρέχουν λόγοι επιστροφής του φόρου ασφαλίστρων ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντος, καθόσον το αχρεώστητο θα πρέπει να υπάρχει κατά το 
χρόνο απόδοσης του φόρου και δεν παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής του 
φόρου αυτού, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις». 

Επί της ουσίας πρόκειται περί κρυφού χαρατσιού, όπως επισηµαίνει σε 
σχετικό δηµοσίευµα η ηλεκτρονική εφηµερίδα nextdeal.gr που έφερε το 
θέµα πρόσφατα στο φως της δηµοσιότητας, το οποίο επιβάλλει η ΑΑΔΕ 
στους ασφαλισµένους διαρρηγνύοντας τη σχέση εµπιστοσύνης ανάµεσα στις 
ασφαλιστικές εταιρείες και τους πελάτες τους, καθώς δεν είναι πλέον εφικτή 
η επιστροφή µαζί µε το µη χρησιµοποιηθέν ασφάλιστρο και του τµήµατος του 
αντιστοιχούντος φόρου. 



Επειδή η συγκεκριµένη πρόβλεψη καταργεί µια πάγια πρακτική δεκαετιών 
που ακολουθούν οι ασφαλιστικές εταιρείες όπου είθισται να επιστρέφεται 
στον πελάτη ο φόρος ασφαλίστρων που έχει ενσωµατωθεί σε ακυρωθέν 
ασφαλιστικό συµβόλαιο,  

Επειδή η συγκεκριµένη πρόβλεψη συνιστά αντικίνητρο και διακριτική 
µεταχείριση σε βάρος της ιδιωτικής ασφάλισης,  

Ερωτάται ο αρµόδιος υπουργός: 

- Για ποιον λόγο προχωρήσατε αιφνιδιαστικά σε κατάργηση της πάγιας 
πρακτικής που ακολουθούν οι ασφαλιστικές εταιρίες για επιστροφή στον 
πελάτη φόρου ασφαλίστρων που εσωκλείεται σε ακυρωθέντα 
ασφαλιστικά συµβόλαια;  

- Ποιο το ετήσιο ύψος του παρακρατηθέντος φόρου για τα δηµόσια ταµεία 
που να δικαιολογεί την καταστρατήγηση του ασφαλιστικού προϊόντος 
έκαστου πελάτη ο οποίος προσφεύγει στην ιδιωτική ασφάλιση; 

- Ποια τα κίνητρα που προτίθεστε να δώσετε ώστε να στηρίξετε την 
ιδιωτική ασφάλιση η οποία κατέχει πρωτεύουσα σηµασία για τους 
Έλληνες ασφαλισµένους εν µέσω της οικονοµικής κρίσης που βιώνει η 
χώρα µας;  

        Ο ερωτών βουλευτής 
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