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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ –
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ)
1. Φορολογική Μεταχείριση Επιδομάτων Κινδύνου που
χορηγούνται σε ορισμένες κατηγορίες Στρατιωτικών των Ενόπλων
Δυνάμεων.
Με τις διατάξεις του Ν. 3522/06, μειώθηκε το ποσοστό αυτοτελούς
φορολόγησης
των
επιδομάτων
κινδύνου
(πτητικό,
καταδυτικό,
αλεξιπτωτιστών κ.λ.π) από 15% σε 5%, αρχής γενομένης από 1-1-07.
2. Φορολογία Κληρονομιών – Δωρεών κ.λ.π.
Με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2, 3 & 4 του Ν. 3522/06,
ρυθμίστηκαν τα εξής:
1.
Με τη διάταξη της παραγράφου 2, προστέθηκε νέα
περίπτωση στ΄ στην ενότητα Γ΄ του άρθρου 43 του Κώδικα Φορολογίας
Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών. Σύμφωνα με αυτή, ως ένδειξη
της αναγνώρισης της πολιτείας προς τις υπηρεσίες που προσέφερε στην
πατρίδα στρατιωτικός, που απεβίωσε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης
υπηρεσίας συνεπαγόμενης επαυξημένο κίνδυνο και προδήλως και
αναμφισβήτητα λόγω αυτής, απαλλάσσονται από το φόρο δωρεάς τα
χρηματικά ποσά που καταβάλλονται είτε από φυσικά είτε από νομικά
πρόσωπα (εφάπαξ ή περιοδικά) στη σύζυγο ή στα ανήλικα τέκνα του
στρατιωτικού, μέχρι του ποσού των 80.000 ευρώ ανά δικαιούχο.
Για την απόδειξη του γεγονότος ότι ο στρατιωτικός απεβίωσε κατά την
εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας συνεπαγόμενης αυξημένο κίνδυνο και
προδήλως και αναμφισβήτητα λόγω αυτής απαιτείται η προσκόμιση της
σχετικής πράξης συνταξιοδότησης του Γ.Λ.Κ. ή του σχετικού πρακτικού του
Γ.Ε.ΕΘ.Α. από το οποίο θα προκύπτει σαφώς το πιο πάνω.
Οι δωρεές που γίνονται προς τη σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα του
στρατιωτικού μπορεί να γίνονται είτε από ένα είτε από διαφορετικά φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, είτε εφάπαξ είτε περιοδικά. Για το λόγο αυτό, κατά την
υποβολή των σχετικών δηλώσεων φόρου δωρεάς, θα πρέπει να
συνυποβάλλεται από τους υπόχρεους υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
Ν. 1599/1986 για τα ποσά που τυχόν μέχρι την ημερομηνία αυτή τους έχουν
καταβληθεί, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί από τη Δ.Ο.Υ. η συμπλήρωση ή
μη του απαλλασσόμενου ορίου των 80.000 ευρώ ανά δικαιούχο (και όχι ανά
δωρητή).
3. Λογισμός στο διπλάσιο και μέχρι πέντε χρόνια, του χρόνου
υπηρεσίας των Στρατιωτικών σε Μονάδες Εκστρατείας.
Με τις διατάξεις του Ν. 3513/06 άρθρο 4 παρ. 11α, επεκτάθηκε και
ισχύει ο υπολογισμός στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας των στρατιωτικών
σε Μονάδες Εκστρατείας, που προβλέπεται από τις διατάξεις των Ν.Δ. 414/74
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(άρθρο 1), 142/74 & 179/74 και για υπηρεσία που έχει παρασχεθεί ή
παρέχεται από 1-1-93 και μετά.
Οι ως άνω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για όσους έχουν εξέλθει της
υπηρεσίας μέχρι την ισχύ του νόμου αυτού και η αναπροσαρμογή των
συντάξεών τους με βάση τις διατάξεις αυτές θα γίνει μετά από αίτησή τους.

Αντισμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνα
Τσιουρή
Τμηματάρχης ΓΕΑ/Δ3/1
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