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Χαλάνδρι, 9 Σεπτεμβρίου 2009 

 
 

Θέμα : Διαδικασία απόδοσης του 3%  στα ασφαλιστικά ταμεία 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Επ’ ευκαιρίας της επικείμενης λήξης της προθεσμίας για την απόδοση του 3% 
στα ασφαλιστικά ταμεία και σε συνέχεια των από 21/5/09  και 3/8/09 
επιστολών του ΣΦΕΕ προς τις εταιρείες για το ανωτέρω θέμα θα θέλαμε να 
σας ενημερώσουμε τα ακόλουθα:  

O ΣΦΕΕ όπως ήδη γνωρίζετε έχει καταθέσει στις 9/7/09 αίτηση ακύρωσης 
ενώπιον του ΣτΕ της Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3α/ΓΠ οικ. 59716 η οποία 
αφορά την διαδικασία απόδοσης του 3% του Ν 3697/2008 για το 2009.  

Ήδη έχουν κοινοποιηθεί στις εταιρείες από τον ΕΟΦ πράξεις σύμφωνα με τις 
οποίες ζητείται από τις τελευταίες η απόδοση του οφειλομένου ποσού κατ' 
εφαρμογήν της ανωτέρω ρύθμισης. 

Με τις ίδιες πράξεις οι εταιρείες ενημερώνονται ότι το αναφερόμενο ποσό θα 
πρέπει να καταβληθεί εντός 2 μηνών από την γνωστοποίηση  καθώς και το 
γεγονός ότι κατά των ανωτέρω πράξεων οι εταιρείες μπορούν να 
προσφύγουν ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός επίσης 2 μηνών  
από την γνωστοποίηση.  

Παράλληλα ο ΣΦΕΕ ενημέρωσε με τις προαναφερθείσες επιστολές του 
(21/5/09 & 3/8/09) τις εταιρείες ότι είναι στην διακριτικότητα τους η ευχέρεια η 
καταβολή η μη του ποσού και ότι εφόσον επιθυμούν να το αποδώσουν θα 
πρέπει να συνοδεύουν την απόδοσή του με γραπτή επιφύλαξη άσκησης των 
νομίμων δικαιωμάτων τους.  

Επίσης θα θέλαμε να ενημερώσουμε τις εταιρείες εκείνες οι οποίες επιθυμούν 
να προσφύγουν κατά της πράξης του ΕΟΦ ενώπιον του Διοικητικού  
Πρωτοδικείου  για τα κάτωθι:  

 Με  την κατάθεση της προσφυγής θα πρέπει να έχει καταβληθεί από 
τις εταιρείες στην αρμόδια Εφορία το 20% του αναφερόμενου στην 
πράξη ποσού  

 Σε περίπτωση κατάθεσης προσφυγής και καταβολής του 20% η 
Εφορία θα έχει υποχρέωση να χορηγήσει φορολογική ενημερότητα 
στην εταιρεία εφόσον τούτο της ζητηθεί  
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Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι  λόγοι τους οποίους ο ΣΦΕΕ έχει αναπτύξει 
με την από 9 Ιουλίου 2009 αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ είναι 
επιγραμματικά οι εξής:  

1Ος λόγος ακύρωσης: 

Yπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης της παραγρ. 6 του άρθρου 35 του 
Νόμου 3697/2008   

2Ος λόγος ακύρωσης: 

Παράβαση των άρθρων 4παρ. 1 και 5 παρ. 1 σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 78 το Συντάγματος  

3ος λόγος ακύρωσης:  

Παράβαση της αρχής της αναλογικότητας του επιβαλλόμενου μέτρου προς 
τον επιδιωκόμενο σκοπό (αρ.25 παρ.1 του Συντάγματος). 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 

Φώτης Μαγγαλούσης 
Γενικός Δ/ντής 
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