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ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 4093/2012 (A΄222). Κατάργηση ασφαλιστικής

εισφοράς υπέρ του Τοµέα ΤΕΑΠΥΚ του ΟΑΕΕ.»
Σχετ. : Το υπ’αρίθµ. Φ.20210/οικ.23213/851/14-11-2012 έγγραφό µας.
Σας

γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ, 222/12-11-2012 τεύχος Α΄,

δηµοσιεύτηκε ο νόµος 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013-2016» και συγκεκριµένα, στο άρθρο πρώτο, της παραγράφου ΙΑ, της
υποπαραγράφου ΙΑ.14., της περ. 4α και β, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τον
Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίµων του Κλάδου
Επικουρικής Ασφάλισης του ΟΑΕΕ.
Ειδικότερα µε την διάταξη της περ.4α, από 1-12-2012 (επόµενος µήνας
της δηµοσίευσης του νόµου στο ΦΕΚ) καταργείται η προβλεπόµενη εισφορά
ασφαλισµένου, ποσοστού 4,950 τοις χιλίοις επί των ανά λίτρο προ Φ.Π.Α. τιµών
των βενζινών, των πετρελαίων εκτός πετρελαίου θέρµανσης και φωτιστικού και
του υγραερίου υπέρ του Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών

Καυσίµων «ΤΕΑΠΥΚ» του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΟΑΕΕ, της
παραγράφου 2 του άρθρου 9 της Υ.Α.20210/4267/152/26.2.2004 (Β΄427).
Με την διάταξη της περ.4β, προσδιορίζεται η εξουσιοδοτική διάταξη
σύµφωνα µε την οποία, οι πόροι του Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης
Πρατηριούχων Υγρών Καυσίµων «ΤΕΑΠΥΚ», ο τρόπος είσπραξης και
απόδοσης τους, ο υπολογισµός παροχών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, µετά από γνώµη του ∆.Σ. του ΟΑΕΕ, αναλογιστική
µελέτη και γνώµη του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης.
Επισηµαίνεται ότι, δικαιολογητικός λόγος θέσπισης των διατάξεων της
περ.4α και β της υποπαραγράφου ΙΑ.14 είναι το γεγονός ότι η κατάργηση της
εισφοράς του ασφαλισµένου υπέρ του Τοµέα «ΤΕΑΠΥΚ» αποτελούσε
µνηµονιακή δέσµεσυη (ν.4046/2012) καθώς αυτή µετακυλιόταν και επηρέαζε τη
διαµόρφωση της τιµής των προϊόντων καυσίµων µε συνέπεια την επιβάρυνση
του κοινωνικού συνόλου και ως εκ τούτου κρίθηκε επιβεβληµένη η ανάγκη
αντικατάστασή της από ατοµική εισφορά ασφαλισµένου.
Κατόπιν των ανωτέρω και µε το δεδοµένο ότι από 1-12-2012 ο Τοµέας
στερείται εσόδων, παρακαλούµε όπως ανταποκριθείτε άµεσα στα όσα
αναφέρονται στο Φ.20210/οικ.23213/851/14-11-2012 έγγραφο µας, προκειµένου
να εκδοθεί η προβλεπόµενη Υπουργική Απόφαση.
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