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ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α'

(μέσω e-mail)
ΘΕΜΑ : « ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 29/2012 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ».
ΣΧΕΤ:

Για το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α) Με την εγκύκλιο 29/2012 δόθηκαν οδηγίες για τη χορήγηση βεβαίωσης για μεταβίβαση - πώληση ΔΧ
αυτοκινήτου σε υποψηφίους συνταξιούχους. Συγκεκριμένα με την παρ.1α του αρθ. 32 του Ν.4075/12 ειδικά
για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και υποβάλουν αίτηση
συνταξιοδότησης, 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 τις ισχύουσες κατά την αίτηση διατάξεις.
Κατά την εφαρμογή των παραπάνω δεν προβλεπόταν η χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης σε ασφαλισμένους
που θα λάμβαναν σύνταξη από άλλο Φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης με
συμμετοχή του ΟΑΕΕ.
Β) Με την αρ.Φ1500/οικ.9696/8-8-2014 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας (ΦΕΚ 2441/15-9-2014 τ.Β΄) -σχετική η εγκύκλιος 25/2014 της υπηρεσίας μας, ρυθμίστηκε το θέμα
της παρακράτησης οφειλών υποψηφίων συνταξιούχων κατά το στάδιο της συνταξιοδότησης ενιαία και με
ομοιόμορφο τρόπο ανεξαρτήτως αν ο φορέας μας είναι απoνέμων ή συμμετέχων σε σύνταξη.

*στιςΕπομένως
περιπτώσεις
έγγραφο θα
σταανωτέρω προκύπτει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να
από που
το το
συνδυασμό
των
χορηγούν βεβαίωση πώλησης και στις περιπτώσεις εκείνες που ο ΟΑΕΕ θα είναι συμμετέχων
Φορέας σε συνταξιοδότηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι:
α) η οφειλή να μην ξεπερνά τα παρακρατούμενα σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις όρια
και

β) να προσκομίζεται βεβαίωση ή υπηρεσιακό σημείωμα του άλλου Φορέα περί θεμελίωσης
συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε αυτόν, κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος.
Σημειώνουμε ότι τα παραπάνω δεν έχουν εφαρμογή όταν ο ασφαλισμένος ζητά σύνταξη με τις διατάξεις
του αρθ.38 παρ.4 του Ν.4331/2015( οφειλή μέχρι 50.000,00), επειδή η ρύθμιση αυτή έχει εφαρμογή μόνο
όταν ο Ο.Α.Ε.Ε. είναι απoνέμων φορέας.
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