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τΤο υπόμνημα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών 
περί “Παροχής φορολογικών κινήτρων για τον τομέα 
της ιδιωτικής ασφάλισης”, το οποίο κοινοποιήθηκε 
στον υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντί-
νου, έχει ως εξής:
«Κατ’ αρχάς θα θέλαμε να εκφράσουμε την ικανο-
ποίησή μας για την πρόσκληση που μας απευθύνα-
τε, προκειμένου να συμμετάσχουμε στις διαδικασίες 
διαβούλευσης που εκκίνησε προ ολίγων ημερών το 
Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης για τη Φορο-
λογική Μεταρρύθμιση.
Η ΕΑΕΕ στηρίζει κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού 
του φορολογικού συστήματος της χώρας, δεδομένου 
ότι ένα σύγχρονο, διαφανές και κοινωνικά δίκαιο σύ-
στημα φορολογίας αποτελεί αποδεδειγμένα σοβαρό-
τατο μοχλό ανάπτυξης. 
Τούτο δε ισχύει ιδιαιτέρως για τον τομέα της ιδιω-
τικής ασφάλισης, οι ρυθμοί ανάπτυξης του οποίου 
μέχρι σήμερα υστερούν κατά πολύ των αντίστοιχων 
ευρωπαϊκών. 
Για του λόγου το αληθές, παρθέτουμε τον κάτωθι πί-
νακα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, από τα 
οποία αδιάσειστα προκύπτει η υφιστάμενη απόκλι-
ση, με τάσεις διεύρυνσης, της ελληνικής ασφαλιστι-
κής αγοράς από τους μέσους όρους ανάπτυξης των 
27 πλέον μελών της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Σύγκριση δεικτών Ελλάδας - Ε.Ε. 
(στοιχεία 2007)
Ποσοστό ασφαλίστρων επί του ΑΕΠ

Ελλάδα: 2,2% Ε.Ε.: 9,1%
Ποσοστό επενδύσεων επί του ΑΕΠ

Ελλάδα: 5,2% Ε.Ε.: 55,9%
Κατά κεφαλήν ασφάλιστρα

Ελλάδα: €457,6 Ε.Ε.: €2.271

Από μία πρώτη “ανάγνωση” των παραπάνω στοιχεί-
ων γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι εάν ίσχυαν τα ως 
άνω μέσα ευρωπαϊκά μεγέθη στην ελληνική αγορά, 
θα είχαμε παραγωγή ασφαλίστρων ύψους άνω των 20 
δισ. ευρώ (έναντι της τρέχουσας παραγωγής των 5,2 
δισ. ευρώ) και ασφαλιστικές επενδύσεις της τάξεως 
των 130 δισ. ευρώ (έναντι των επενδύσεων έτους 
2008 11,3 δισ. ευρώ). Ως εκ τούτου αντιλαμβάνεται 
κανείς της μεγάλη συμβολή που θα μπορούσε να έχει 
η ασφαλιστική αγορά με την ιδιότητα του θεσμικού 
επενδυτή στην εγχώρια Κεφαλαιαγορά και κατ’ επέ-
κταση στην εθνική οικονομία, πέραν του προφανούς 
οφέλους για την κοινωνία της χώρας.
Η υστέρηση αυτή της παραγωγής ασφαλίστρων της 
εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς, η οποία έχει σαν 
αποτέλεσμα την κατάταξη της χώρας μας στις τελευ-
ταίες θέσεις από απόψεως ευρωπαϊκών ασφαλιστι-

Η Ένωση σε υπόμνημά της υποστηρίζει ότι η χώρα μας βρίσκεται 

στις τελευταίες θέσεις του ευρωπαϊκού δείκτη ιδιωτικής ασφάλισης, 

λόγω έλλειψης ασφαλιστικής συνείδησης και οργανωμένης αντιμε-

τώπισης από την Πολιτεία στο πεδίο των φορολογικών κινήτρων.

οι λόγοι της μιζέριας
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κών επενδύσεων, αποδίδεται στη χαμηλή ασφαλιστι-
κή συνείδηση που διακρίνει την ελληνική κοινωνία, 
αλλά και στην απουσία μιας πιο συστηματικής και 
οργανωμένης προσέγγισης της Πολιτείας για την 
ανάπτυξη του ζωτικού αυτού τομέα της οικονομίας, 
ιδίως στο πεδίο των φορολογικών κινήτρων.
Δέον στο σημείο αυτό να επισημανθεί και να ληφθεί 
επίσης υπόψη ο αντίκτυπος της τρέχουσας οικονομι-
κής κρίσης στον ασφαλιστικό τομέα, ο οποίος τους 
τελευταίους μήνες έχει εκδηλωθεί με τη μορφή μα-
ζικών εξαγορών ασφαλιστηρίων ζωής. Συγχρόνως, 
μείωση σημειώθηκε στην παραγωγή ασφαλίστρων 
ζωής έτους 2008, ανερχόμενη σε ποσοστό 1%, ενώ 
βάσει εκτιμήσεων της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτι-
κής Ασφάλισης κατά το α’ εννιάμηνο του έτους 2009 
η κάμψη που υπέστη ο κλάδος ζωής αυξήθηκε στο 
5,5%.
Ενόψει των νέων φορολογικών ρυθμίσεων και λαμβα-
νομένων υπόψη των προαναφερόμενων, τα οποία κα-
θιστούν άκρως επιβεβλημένη τη λήψη μέτρων που όχι 
μόνον θα αφαιρέσουν κάθε υφιστάμενο ανασταλτικό 
παράγοντα ανάπτυξης, αλλά επιπλέον θα συμβάλουν 
άμεσα και καθοριστικά στην περαιτέρω ενίσχυση του 
θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης, θα θέλαμε, με την 
παρούσα, να σας εκθέσουμε τα κυριότερα ζητήματα 
που απασχολούν σήμερα τον κλάδο και των οποίων η 

διευθέτηση εναπόκειται στην κυριαρχική αρμοδιότη-
τα του Υπουργείου σας.
Τα θέματα που θίγονται ακολούθως διαρθρώνονται σε 
τρεις χωριστές θεματικές ενότητες, οι οποίες τελούν 
σε αντιστοιχία με το πεδίο αρμοδιότητας των τριών 
επιμέρους Ομάδων Εργασίας για τη Φορολογική Με-
ταρρύθμιση, όπου η ΕΑΕΕ συμμετέχει με εκπροσώ-
πους της και οι οποίες (ενότητες) είναι οι εξής:
1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3. ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Ειδικότερα:

1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Εκ προοιμίου υπογραμμίζουμε ότι επ’ ουδενί οι ισχύ-
ουσες εκπτώσεις ασφαλίστρων από το εισόδημα των 
φορολογούμενων έχουν το χαρακτήρα χαριστικών 
φοροαπαλλαγών. Πρόκειται κατ’ ουσίαν για φορολο-
γικές ελαφρύνσεις αμιγώς κοινωνικού χαρακτήρα. Η 
θέσπιση ισχυρών φορολογικών κινήτρων, ιδίως στο 
χώρο των ασφαλίσεων ζωής και υγείας, δε συνιστά 
παροχή προς τις ασφαλιστικές εταιρίες, αλλά πρω-
τίστως παροχή προς τον πολίτη. Εξάλλου, αποτελεί 
κοινό τόπο ότι τα κρατικά ανά τον κόσμο συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης και υγείας αδυνατούν πλέον 



ΙΔ
ΙΩ

ΤΙ
Κ

Η
 Α

ΣΦ
Α
Λ
ΙΣ

Η
 - 

ΙΑ
Ν

Ο
Υ
Α
Ρ
ΙΟ

Σ 
2

0
1

0

42

π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς

να αντεπεξέλθουν στις δημογραφικές εξελίξεις και 
τον καλπάζοντα ιατρικό πληθωρισμό αντιστοίχως. Ως 
εκ τούτου στόχος μιας προσπάθειας διεύρυνσης (όχι 
απλώς διατήρησης) του ισχύοντος καθεστώτος παρο-
χής φορολογικών κινήτρων δε θα ήταν άλλος από την 
ενίσχυση του οικονομικού προγραμματισμού των 
οικογενειών που αποτελούν τη βάση της κοινωνί-
ας, την ανάπτυξη της αποταμιευτικής/επενδυτικής 
ροπής των εργαζομένων και σε τελική ανάλυση την 
ελάφρυνση των οικονομικών πιέσεων που υφίστα-
νται πολίτες εξαιτίας έκτακτων δαπανών τέτοιας φύ-
σης, ιδίως εν μέσω οικονομικής κρίσης. 
Πιο συγκεκριμένα:

1α. Ατομικές Ασφαλίσεις ζωής
Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η έκπτωση των 
ασφαλίστρων για ατομικές ασφαλίσεις ζωής προσ-
διορίζεται από το εκάστοτε ισχύον ύψος του αφορο-
λόγητου ποσού του 1ου κλιμακίου της κλίμακας για 
μισθωτό χωρίς τέκνα, το οποίο σήμερα ισοδυναμεί 
σε απόλυτο ποσό στα 1.200 ευρώ. Η έκπτωση αυτή 
υπολογίζεται αφ’ ενός σωρευτικά για όλα τα είδη 
καλύψεων, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή συνταξι-
οδοτικών παροχών, καθώς και παροχών προστασίας 
(ζωής-υγείας-ατυχημάτων) και αφ’ ετέρου αθροιστι-
κά για τους δύο συζύγους και τα πρόσωπα που τους 
βαρύνουν.
Λαμβανομένων υπόψη των προεκτεθέντων, προτεί-
νεται το ισχύον ως άνω ποσό έκπτωσης να αυξηθεί 
σημαντικά ή τουλάχιστον να υπολογίζεται εφεξής ανά 
φορολογούμενο και όχι αθροιστικά και για τους δύο 
συζύγους, ως ισχύει περιοριστικά σήμερα βάσει των 
διατάξεων της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 8 του 
Κ.Φ.Ε. Σε κάθε περίπτωση και ιδίως εάν στο πλαίσιο 
της φορολογικής μεταρρύθμισης προκύψει οποιαδή-
ποτε μεταβολή στο ισχύον καθεστώς αφορολόγητου 
ποσού, με το οποίο, όπως επισημάνθηκε, συνδέονται 
οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε., η έκ-
πτωση αυτή όχι μόνο δε θα πρέπει να θιγεί, αλλά θα 
πρέπει επιπλέον να υπάρξει, για λόγους νομοτεχνι-
κής αρτιότητας, αναδιατύπωση των συγκεκριμένων 
διατάξεων, ούτως ώστε να διατηρηθεί η ουσία της.
Θεωρούμε ότι το υφιστάμενο κίνητρο για την ασφά-
λιση ζωής και υγείας των φορολογούμενων είναι ανε-
παρκές και ιδιαιτέρως άδικο για τους υποχρεωμένους 
σε κοινή δήλωση συζύγους, όχι μόνο για λόγους που 
εκτέθηκαν εισαγωγικά, αλλά και για τον επιπλέον 
προφανή λόγο ότι οι συνήθεις ασφαλιστικές ανάγκες 
μιας μέσης ελληνικής οικογένειας υπερβαίνουν κατά 
πολύ το ισχύον ποσό των 1.200 ευρώ.
Στο σημείο αυτό, αξίζει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στην 
έμμεση αλλά ουσιαστική συμβολή της ιδιωτικής ασφά-
λισης στην επιδιωκόμενη από την Κυβέρνηση πάταξη 
της φοροδιαφυγής, δεδομένου ότι κατά πάγια πρακτι-
κή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και στο πλαίσιο 
των διαδικασιών διακανονισμού των ασφαλιστικών 
αποζημιώσεων απαιτείται η προσκόμιση εκ μέρους 
των ασφαλισμένων όλων των νόμιμων δικαιολογητι-
κών που σχετίζονται με την καλυπτόμενη ζημία, όπως 
επί παραδείγματι αποδείξεις αμοιβών ιατρών πάσης 
ειδικότητος.

Πριν κλείσουμε την παρούσα ενότητα, θα θέλαμε 
επιπροσθέτως να επιστήσουμε την προσοχή σας σ’ 
ένα εξίσου κρίσιμο ζήτημα, που έχει ως εξής:

1.α.i Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και τα 
Aναγκαία Φορολογικά Κίνητρα
Η Κυβέρνηση καλείται σήμερα να φέρει εις πέρας 
και να αντιμετωπίσει τα διογκούμενα διαρθρωτικά 
προβλήματα που διατρέχουν, ως γνωστόν, το εθνικό 
ασφαλιστικό σύστημα. Ενόψει της επικείμενης ασφα-
λιστικής μεταρρύθμισης, την οποία έχει εξαγγείλει η 
Κυβέρνησή σας, εκφρασθείσα επιδίωξή μας είναι να 
έχουμε ενεργό συμμετοχή σε αυτήν, με κύριο στόχο 
την έμπρακτη συνδρομή της πολιτείας για την εξα-
σφάλιση κινήτρων για την προώθηση της συνταξιο-
δοτικής αποταμίευσης μέσω της ιδιωτικής ασφάλι-
σης. Προς τούτο, επισυνάπτουμε στο παρόν σύντομο 
σημείωμα, στο οποίο περιέχονται τα βασικότερα ση-
μεία της πρότασής μας σχετικά με την ασφαλιστική 
μεταρρύθμιση.

1.β. Ασφαλίσεις Σεισμού
Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις πλέον σεισμογενείς 
χώρες σε παγκόσμια κλίμακα, οι καταστροφικές δε 
συνέπειες του σεισμού συνεπάγονται τεράστιες οικο-
νομικές επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό. Ως 
εκ τούτου, είναι προφανείς οι λόγοι που επιτάσσουν 
την ανάγκη να δοθεί ισχυρό κίνητρο για την ενθάρ-
ρυνση μεγάλου μέρους του πληθυσμού να ασφαλι-
στεί έναντι του κινδύνου αυτού. Στο πλαίσιο αυτό, 
προτείνεται να προβλεφθεί ρητά η πλήρης έκπτωση 
της δαπάνης για ασφάλιστρα σεισμού από το εισόδη-
μα των φορολογούμενων.

1.γ. Ανανέωση Διάρκειας Ισχύος της Προ-
βλεπόμενης στο Αρθρο 8 του Κ.Φ.Ε. Εκπτω-
σης Δαπάνης για Προϊόντα Unit Linked
Προτείνεται να γίνει χρήση της προβλεπόμενης από 
την περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. 
νομοθετικής εξουσιοδότησης, βάσει της οποίας ο 
υπουργός Οικονομικών δύναται να παρατείνει τη 
χρονική διάρκεια ισχύος της ισχύουσας έκπτωσης 
που παρέχεται, μεταξύ άλλων, επί αγοράς μεριδίων 
αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού που είναι συνδε-
δεμένα με ασφαλιστήρια ζωής, καθώς και σε αυτά 
που είναι συνδεδεμένα με ασφαλιστήρια ζωής μέσω 
εσωτερικού μεταβλητού κεφαλαίου. Η φορολογική 
ως άνω ελάφρυνση ορίζεται, υπό συγκεκριμένες προ-
ϋποθέσεις, σε ποσοστό 20% και μέχρι 3.000 ευρώ, 
η δε ισχύς της, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, 
καταλαμβάνει αγορές που θα λάμβαναν χώρα από 
1.1.2005 έως 31.12.2009.

2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2.α. Ομαδικές ασφαλίσεις ζωής & υγείας
Αναφορικά με το υφιστάμενο καθεστώς έκπτωσης 
των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις 
για ομαδική ασφάλιση ζωής (συνταξιοδοτικά προ-
γράμματα, κάλυψη θανάτου ή κατά κινδύνου συμβε-
βηκότων) του εργατοϋπαλληλικού τους προσωπικού, 
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έκπτωσης η οποία ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 
1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο και ιδίως σε σχέση με 
το γεγονός ότι αυτή παρέχεται σωρευτικά και για τα 
καταβαλλόμενα ασφάλιστρα για κάλυψη ιατροφαρ-
μακευτικής περίθαλψης (άρθρο 31 παρ. 1 περ. α’ 
υποπερ. δδ) του Κ.Φ.Ε., προτείνονται τα εξής:
• Αναπροσαρμογή του προβλεπόμενου ορίου ανά ερ-
γαζόμενο για τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από 
τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο ομαδικών συνταξιοδοτι-
κών προγραμμάτων.
• Εξασφάλιση διακριτής φορολογικής μεταχείρισης 
των λεγόμενων ασφαλίστρων προστασίας (ήτοι ζωής, 
υγείας, ατυχημάτων) ούτως ώστε να μην προσμετρώ-
νται εφεξής στο ισχύον βάσει των ως άνω διατάξεων, 
εκπιπτόμενο ποσό. Οι εν λόγω δαπάνες λόγω ακρι-
βώς της μεγάλης κοινωνικής τους σημασίας, θα πρέ-
πει να οριστούν ως εξ ολοκλήρου εκπιπτόμενες από 
τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

2.β. Παρακράτηση φόρου 20% επί των Aμοι-
βών α) Tραπεζών δραστηριοποιούμενων ως 
Aσφαλιστικών Διαμεσολαβητών και β) Μεσι-
τών Ασφαλίσεων
Προτείνεται να προστεθεί ρητά στις διατάξεις της 
περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε. ρύθμιση 
σύμφωνα με την οποία οι αμοιβές που καταβάλλουν 
οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε τράπεζες, δραστηρι-
οποιούμενες ως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και σε 
μεσίτες ασφαλίσεων να απαλλάσσονται από το ισχύ-
ον καθεστώς παρακράτησης 20%. Η προτεινόμενη δε 
εξαίρεση θα πρέπει να ισχύει ανεξαρτήτως εφαρμο-
γής των διατάξεων της παρ. 6 περ. στ) της υπ’ αριθ. 
Α9934/ΠΟΛ.176/197/1977 Διαταγής του Υπουργεί-
ου Οικονομικών, με τις οποίες επιτρέπεται η έκδο-
ση εκκαθαρίσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
εντός του μηνός Φεβρουαρίου (αντί της έκδοσης των 
προβλεπόμενων από το Κ.Β.Σ. στοιχείων από τα ως 
άνω διαμεσολαβούντα στην ασφάλιση πρόσωπα) κατ’ 
αναλογία με τα ισχύοντα για τους πράκτορες. Κατά 
συνέπεια και προς αποκατάσταση μιας καταφανώς 
άδικης κατάστασης, αλλά και για την ταυτότητα των 
νομικών και πραγματικών λόγων, θα πρέπει να επι-
τευχθεί με ρητή νομοθετική ρύθμιση η ισότιμη φο-
ρολογική μεταχείριση μεταξύ των αμοιβών των συ-
γκεκριμένων κατηγοριών ασφαλιστικών διαμεσολα-
βητών (τραπεζών και μεσιτών) και των αμοιβών των 
πρακτόρων.

3. ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Προτείνεται η απόσυρση της ερμηνευτικής θέσης 
του Υπουργείου σας, που περιελήφθη στην υπ’ αριθ. 
ΠΟΛ.1051/2009 διευκρινιστική Εγκύκλιο και βάσει 
της οποίας η φορολογική αρχή απεφάνθη εσφαλμένως 
και μη νομίμως ότι οι αποδείξεις πληρωμής ασφαλί-
στρων νομικής προστασίας δεν υπάγονται στο πεδίο 
απαλλαγής από το τέλος χαρτοσήμου που εισήχθη με 
την παρ. 10 του άρθρου 71 του ν. 3746/2009.
Επιπροσθέτως, προτείνεται η κατάργηση επιβολής 
τέλους χαρτοσήμου:
α) Στα δάνεια που χορηγούνται από τις ασφαλιστικές 

εταιρίες επί ασφαλιστηρίων ζωής (άρθρο 8 παρ. 3 Ε 
του ν.δ. 400/70), συμπεριλαμβανομένων και των τό-
κων που απορρέουν από αυτά.
β) Στα ποσά που διανέμονται στους ασφαλισμένους 
ως μέρος των πραγματοποιούμενων από τις ασφαλι-
στικές επιχειρήσεις κερδών (άρθρο 12 παρ. 2 του ν.δ. 
400/70).
γ) Στις αποδείξεις καταβολής σε ασφαλισμένους πο-
σών απορρεόντων από την απόδοση, πέραν του εγ-
γυημένου τεχνικού επιτοκίου, των επενδύσεων των 
μαθηματικών αποθεμάτων (άρθρο 12 παρ. 2 του ν.δ. 
400/70).
Θεωρούμε ότι η διατήρηση της επιβάρυνσης αυτής 
επί των παραπάνω αποτελεί μεμονωμένη εξαίρεση, 
ερχόμενη σε πλήρη αντίφαση με τις πρόσφατες δια-
τάξεις της παρ. 10 του άρθρου 71 του ν. 3746/2009, 
με τις οποίες σαφής πρόθεση του νομοθέτη ήταν η 
κατάργηση της επιβολής της αναχρονιστικής αυτής 
φορολογίας καθολικά και στο σύνολο της ασφαλιστι-
κής ύλης.

Κύριε υπουργέ,
Γνωρίζοντας την ευαισθησία που επιδεικνύει η κυ-
βέρνησή σας στη δημιουργία αναπτυξιακών κινή-
τρων και στην υιοθέτηση μέτρων τόνωσης της επι-
χειρηματικότητας, είμαστε πεπεισμένοι ότι όλα τα 
αιτήματα της ασφαλιστικής αγοράς και ιδίως εκείνα 
που αναπτύσσονται στην πρώτη ενότητα του παρό-
ντος, σχετικά με τη φορολογία φυσικών προσώπων, 
θα τύχουν της ανάλογης προσοχής και αποδοχής εκ 
μέρους σας.
Παρακαλούμε όπως μας ορίσετε συνάντηση, προκει-
μένου να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας.

Με εκτίμηση,
Δ. Παλαιολόγος, Πρόεδρος

Φ. Μπράβος, Γεν. Γραμματέας» ▲


