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 ΘΔΜΑ : «Αληηκεηώπηζε από πιεπξάο ηειώλ ραξηνζήκνπ ηωλ απνδείμεωλ     

πιεξωκήο αζθαιίζηξωλ λνκηθήο πξνζηαζίαο».  

 

                ।. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ λ. 3746/2009 (ΦΕΚ Α΄ 

27/16.2.2009) νξίδεηαη όηη, από 1-1-2009 θαηαξγείηαη ην ηέινο ραξηνζήκνπ πνπ 

επηβάιιεηαη ζηηο απνδείμεηο πιεξσκήο αζθαιίζηξσλ γηα ηνπο θιάδνπο αζθαιίζεσλ 

θαηά δεκηώλ, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 13 παξ. 1 ηνπ λ. δ. 400/1970,  όπσο ηζρύεη. 

              ॥. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 1 ηνπ λ. δ. 400/1970 (ΦΕΚ 167Α΄/17-

1-1970) «πεξί ηδησηηθήο επηρεηξήζεσο αζθαιίζεσο», όπσο ηζρύεη, ζεζπίζζεθε ε 

ηαμηλόκεζε ησλ αζθαιίζεσλ θαηά δεκηώλ ζε θιάδνπο,  ζηνπο νπνίνπο 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε λνκηθή πξνζηαζία θαηαιακβάλνπζα  ζηε ζρεηηθή αξίζκεζε ηε 

17ε ζεηξά. Η σο άλσ ξύζκηζε έγηλε ζε πξνζαξκνγή θνηλνηηθνύ δηθαίνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο νδεγίαο 73/239/ΕΟΚ όπνπ παξαηίζεηαη 

ηαμηλόκεζε ησλ θηλδύλσλ θαηά θιάδνπο, ζηνπο νπνίνπο  πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

λνκηθή πξνζηαζία. 

            ΙΙΙ. Πεξαηηέξσ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13β ηνπ σο άλσ λ. δ/ηνο, πνπ 

απνηεινύλ ελαξκόληζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 87/344/ΕΟΚ, κε ηελ νπνία 

ζπληνλίδνληαη νη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιηζε ηεο λνκηθήο πξνζηαζίαο, 

αλαιύεηαη ε έλλνηα ηεο αζθάιηζεο λνκηθήο πξνζηαζίαο  θαη εμεηδηθεύνληαη νη όξνη  

ππό ηνπο νπνίνπο αζθείηαη απηή ιόγσ θαη ηεο ηδηαίηεξεο κνξθήο ηνπ θιάδνπ απηνύ 

(«ηδηόκνξθνπ ραξαθηήξα ηεο»- γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ηελ 

απνηξνπή θάζε θηλδύλνπ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ κεηαμύ ελόο αζθαιηζκέλνπ 

θαηά θηλδύλσλ λνκηθήο πξνζηαζίαο θαη ηνπ αζθαιηζηή ηνπ),  όπσο κλεκνλεύεηαη 

ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο αλσηέξσ νδεγίαο. 

             ΙV. Τν Υπνπξγείν  Οηθνλνκηθώλ κε ηελ αξηζ. 1037246/256/Τ.& Ε.Φ /7-4-

2009 εξκελεπηηθή εγθύθιηό ηνπ πνπ αθνξά ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηεο παξ. 10 ηνπ 

άξζξνπ 71 ηνπ λ. 3746/09 έθαλε δεθηό όηη, νη απνδείμεηο πιεξσκήο αζθαιίζηξσλ 
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λνκηθήο πξνζηαζίαο (άξζξνπ 13β ηνπ  λ.δ. 400/1970) δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν  

απαιιαγήο πνπ εηζήγαγε ν λ.3746/09.          

 V. Η Έλσζε Αζθαιηζηηθώλ Εηαηξηώλ Ειιάδαο κε ζεηξά ππνκλεκάησλ ηεο 

πξνο ην Υπ. Οηθνλνκηθώλ (αξηζ.109167/416/8-5-2009, 120281/29/14-1-2010 θαη 

145165/548/24-8-2011) έζεζε, κεηαμύ άιισλ, ην ζέκα ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ επί 

ησλ απνδείμεσλ πιεξσκήο αζθαιίζηξσλ λνκηθήο πξνζηαζίαο, 

επηρεηξεκαηνινγώληαο, βάζεη ησλ ηζρπνπζώλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ λόκσλ  θαη 

θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ ππέξ ηεο κε νθεηιήο ηειώλ ραξηνζήκνπ θαη ζηελ  

πεξίπησζε πιεξσκήο αζθαιίζηξσλ γηα  ηε λνκηθή πξνζηαζία, θαζόζνλ ζηνπο  

θιάδνπο αζθαιίζεσο θαηά δεκηώλ, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 13 παξ. 1 ηνπ λ. δ. 

400/1970 πεξηιακβάλεηαη θαη ε λνκηθή πξνζηαζία. 

   VI. Η Υπεξεζία καο επαλεμέηαζε ην ελ ιόγσ ζέκα, ιακβάλνληαο ππόςε 

όηη, θαηά ηα αλσηέξσ α) δελ ακθηζβεηείηαη ε ηαπηόηεηα ηνπ θιάδνπ λνκηθήο 

πξνζηαζίαο σο αζθαιηζηηθόο θιάδνο θαηά δεκηώλ όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 13 

παξ.1 ηνπ λ.δ. 400/1970,  όπσο ηζρύεη  θαη   β) όηη ζηε δηάηαμε ηεο πεξ .β ηεο παξ. 

10 ηνπ άξζξνπ 71  ηνπ λ. 3746/2009 (27Α΄) νξίδεηαη « Από ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2009 

θαηαξγείηαη ην ηέινο ραξηνζήκνπ, πνπ επηβάιιεηαη ζηηο απνδείμεηο πιεξσκήο 

αζθαιίζηξσλ γηα ηνπο θιάδνπο αζθαιίζεωλ θαηά δεκηώλ, όπωο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 13 παξ. 1 ηνπ λ.δ. 400/1970, όπωο ηζρύεη». 

              Καηόπηλ απηνύ, ζε ζπλέρεηα ηεο εγθπθιίνπ καο κε αξηζ. 1037246/256/Τ.& 

Ε.Φ./ΠΟΛ 1051/7-4-2009, δηεπθξηλίδνπκε όηη, ε πξναλαθεξζείζα θαηάξγεζε ηειώλ 

ραξηνζήκνπ ζηηο απνδείμεηο πιεξσκήο αζθαιίζηξσλ γηα ηνπο θιάδνπο αζθαιίζεσλ 

θαηά δεκηώλ αθνξά θαη ζηε λνκηθή πξνζηαζία, δεδνκέλνπ όηη πξόθεηηαη γηα  θιάδν 

αζθαιίζεσλ θαηά δεκηώλ.            
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