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O.A.E.E

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΗΛ.
FAX

ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α΄

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 29

: ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5
: Π. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ
: 210 5274387
: 210 5220504

ΘΕΜΑ: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘ. 32 Ν. 4075/12 ΠΕΡΙ:
Α. «ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗ» ΚΑΙ
Β. «ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ».
ΣΧΕΤ: Η αρ. 38/2011 εγκύκλιος
Α) ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ
Με την εγκύκλιο 38/2011 γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις του αρθ. 43 του Ν. 3996/2011, οι
οποίες τροποποίησαν τις διατάξεις του αρθ. 61 του Ν. 3863/2010 και παρείχαν τη δυνατότητα σε
ασφαλισμένους του Οργανισμού να συνταξιοδοτηθούν αν το οφειλόμενο ποσό εισφορών δεν
ξεπερνούσε το ύψος των τριάντα (30) μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων λόγω γήρατος κάθε
ασφαλιστικού Οργανισμού. Η οφειλή αυτή προσαυξημένη με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη και
λοιπές επιβαρύνσεις και μέχρι του ποσού των 15.000 Ευρώ συμψηφιζόταν ή παρακρατούνταν από το
ποσό της σύνταξης σε ίσες μηνιαίες δόσεις οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να είναι περισσότερες από
σαράντα (40).
Με τις διατάξεις του αρθ.32 Ν. 4075/12 (παρ.3) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ89/11-04-2012
τροποποιείται η ανωτέρω διάταξη ως προς το ανώτατο όριο παρακράτησης το οποίο ανέρχεται
πλέον στις 20.000, 00 ευρώ.
Στο σημείο αυτό διευκρινίζουμε ότι η αύξηση του ορίου παρακράτησης αφορά μόνο στα
πρόσθετα τέλη καθώς το μέγιστο ποσό παρακράτησης από εισφορές και αναγνώριση πλασματικών
χρόνων παραμένει στα 30 κ.ο. συντάξεων.
Οφειλή από ασφαλιστικές εισφορές

11.000,00 ευρώ

Οφειλή από αναγνώριση πλασματικού χρόνου 4.500,00 ευρώ
Σύνολο κεφαλαίου

15.500,00 ευρώ

Πρόσθετα τέλη

1.600,00 ευρώ

Σύνολο οφειλής

17.100,00 ευρώ
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Δεδομένου ότι από την σύνταξη μπορεί να παρακρατηθεί ποσό οφειλών από ασφαλιστικές
εισφορές και από αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων ίσο με τα 30 εκάστοτε κατώτατα όρια συν τα
τυχόν πρόσθετα τέλη, δηλαδή στην περίπτωση αυτή 15.700,00 ευρώ [ (30 κ.ο. * 470,00 ευρώ)+Π.Τ.
= 14.100,00 +1.600,00=15.700,00], προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί θα πρέπει να προκαταβάλει το
ποσό των 1.400,00 ευρώ.
Η νέα διάταξη έχει εφαρμογή σε αιτήματα συνταξιοδότησης:
І)

Που υποβλήθηκαν και θα υποβάλλονται από 11/04/2012 και έπειτα

ІІ) Που υποβλήθηκαν πριν την 11/04/2012, ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης, βρίσκονται σε
εκκρεμότητα και δεν έχει γνωστοποιηθεί οφειλή
ІІІ)

Που

υποβλήθηκαν

πριν

την

11/04/2012,

ημερομηνία

γνωστοποιήθηκε στους υποψήφιους συνταξιούχους η

οφειλή

έναρξης

ισχύος

της

διάταξης,

αλλά δεν έχει παρέλθει μέχρι την

δημοσίευση του νόμου 4075/2012 η προθεσμία των δύο μηνών.
Στην περίπτωση αυτή τα αρμόδια τμήματα – κατόπιν σχετικού ελέγχου – θα πρέπει:
α) να προβούν στην έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων όταν διαπιστωθεί ότι το οφειλόμενο
ποσό που έχει γνωστοποιηθεί υπολείπεται του ποσού που είναι δυνατόν να παρακρατηθεί σύμφωνα
με τις νέες διατάξεις ενημερώνοντας τους ενδιαφερόμενους ή
β) στις περιπτώσεις που το ποσό οφειλής υπερβαίνει το ανωτέρω όριο θα πρέπει να
κοινοποιηθεί εκ νέου σχετικό έγγραφο προς τους υποψήφιους συνταξιούχους με ρύθμιση του
οφειλόμενου ποσού βάσει των διατάξεων του Ν. 4075/2012, θέτοντας νέα δίμηνη προθεσμία.
Β) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ - ΠΩΛΗΣΗ ΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ.
Σύμφωνα με την παρ.3 του αρθ.13 του ΠΔ 258/05 -όπως αναφέρεται και στο αρθ.11 του
Κανονισμού Ασφαλιστικής Λειτουργίας (Κ.Α.Λ.)- ειδικά για την χορήγηση βεβαίωσης πώλησης ΔΧ
αυτοκινήτου ήταν απαραίτητη η ολοσχερής εξόφληση των υποχρεώσεων του ασφαλισμένου από
πάσης φύσεως οφειλής.
Με την παρ.1α του αρθ. 32 του Ν.4075/12 συμπληρώνεται η παραπάνω διάταξη ειδικά για
τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και
υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης, και πλέον παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης
βεβαίωσης πώλησης ΔΧ αυτοκινήτου σε περίπτωση που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές
που δεν ξεπερνούν το ποσό που είναι δυνατόν να παρακρατηθεί σύμφωνα με το αρθ.61 του
Ν.3863/210 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το αρθ.43 του Ν.3996/2011, δηλαδή τριάντα (30)
μηνιαίες συντάξεις κατωτάτων ορίων λόγω γήρατος, οι οποίες προσαυξημένες με τα αναλογούντα
πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ.
Η συγκεκριμένη διάταξη έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος υποβάλει
συνταξιοδοτικό αίτημα είτε με τις καταστατικές διατάξεις είτε κάνοντας χρήση των διατάξεων του
αρθ.49 του Ν.3996/11 για υποβολή συνταξιοδοτικού αιτήματος με διατήρηση του επαγγέλματος μέχρι
και 12 μήνες μετά την αίτηση συνταξιοδότησης.
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Επομένως, προϋπόθεση για την χορήγηση

της βεβαίωσης είναι κατά την υποβολή της

αίτησης να έχει θεμελιώσει ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτικό δικαίωμα και να συνυποβάλλει
υπεύθυνη δήλωση - όπως στο συνημμένο υπόδειγμα - με την οποία θα δηλώνει ότι αναλαμβάνει
την υποχρέωση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποξένωσης από το ΔΧ αυτοκίνητο να
καταθέσει στην υπηρεσία τα σχετικά δικαιολογητικά για την διαγραφή του από τα μητρώα
ασφαλισμένων και την ενεργοποίηση της αίτησης συνταξιοδότησης .
Για την διαπίστωση της ύπαρξης θεμελιωμένου συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε περίπτωση
συνταξιοδότησης με εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης θα πρέπει να
προσκομίζονται από τον ενδιαφερόμενο βεβαιώσεις των συμμετεχόντων φορέων σχετικά με το χρόνο
ασφάλισης, ενώ όταν πρόκειται για χορήγηση αναπηρικής σύνταξης θα πρέπει να έχει κριθεί
προηγουμένως από αρμόδια υγειονομική επιτροπή με

το

απαιτούμενο προς συνταξιοδότηση

ποσοστό αναπηρίας.
Για τους ασφαλισμένους οι οποίοι δεν έχουν θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα
εξακολουθεί να απαιτείται ολοσχερής εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών για την χορήγηση
βεβαίωσης για πώληση ΔΧ αυτοκινήτου.
Με την παρ.1β του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται η παρ.4 του αρθ.13 του Π.Δ.258/05 και πλέον
οι συμβολαιογράφοι αλλά και κάθε αρμόδια αρχή υποχρεούνται να αρνηθούν την σύνταξη
συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης ΔΧ αυτοκινήτου ή την έκδοση οριστικής απόφασης
παραίτησης ή ανάκλησης του δικαιώματος της άδειας κυκλοφορίας ΔΧ αυτοκινήτου, μόνο αν ο
ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει την βεβαίωση πώλησης ΔΧ αυτοκινήτου που έχει εκδοθεί σε
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1α του αρθ. 32 του Ν.4075/12 και όχι βεβαίωση ολοσχερούς
εξόφλησης όπως απαιτούνταν μέχρι σήμερα.
Περαιτέρω με την παρ.1γ του άρθρου αυτού τροποποιείται και το αρθ.11 της ΥΑ
Φ80000/7228/308 - Κ.Α.Λ. Ο.Α.Ε.Ε. (ΦΕΚ1397/14-9-2006) που αφορά την χορήγηση βεβαιώσεων σε
ασφαλισμένους του Οργανισμού. Συγκεκριμένα προστίθεται στο τέλος του πρώτου εδαφίου του
άρθρου 11 το ακόλουθο εδάφιο: «ή αυτή να έχει εκδοθεί βάσει του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 του
άρθρου 13 του π.δ. 258/2005 (Α316΄)», όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ.1 α του αρθ. 32 του
Ν.4075/12 , καθώς όπως προαναφέρθηκε δεν απαιτείται πλέον η ολοσχερής εξόφληση της οφειλής
υποψήφιων συνταξιούχων που κατέχουν ΔΧ αυτοκινήτου/ων προκειμένου να τους χορηγηθεί
βεβαίωση για πώληση αυτού/ών.
Συν.: 1 υπεύθυνη δήλωση
Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ι. ΜΑΡΙΑ
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

Ο.Α.Ε.Ε.

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
1599/1986, δηλώνω ότι:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.

(3)

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποξένωσης του/των ΔΧ αυτοκινήτου/ων που κατέχω θα καταθέσω
στον ΟΑΕΕ τα σχετικά δικαιολογητικά για την διακοπή του επαγγέλματος και την ενεργοποίηση της αίτησης
συνταξιοδότησης.

Ημερομηνία:

/

/

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η
αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε
να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον,
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.

