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SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA E DA ENERGIA

AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP
PLANO FLEX
Alguns trabalhadores do grupo EDP foram confrontados com a exigência fiscal de retenção na fonte, da sua
opção Ticket Ensino, na componente flexível do Plano Flex.
A EDP embora não sendo a mentora desta exigência tributária (OE 2018), mas como entidade cobradora,
exigiu aos seus trabalhadores o pagamento integral e de uma só vez, dos valores dos impostos que não
foram considerados e que agora por força de alteração legislativa passaram a ser também considerados,
afetos a “remuneração em espécie”.
A EDP, não quis seguir o caminho equilibrado de outras situações, ou seja, permitir o pagamento faseado
àqueles trabalhadores que o solicitassem e nos moldes a negociar caso a caso. Contudo e após muitas
“pressões”, a EDP permitiu um pagamento faseado até 4 prestações. Não queremos acreditar que existam
problemas de tesouraria na EDP.
Para trabalhadores cujo enquadramento salarial é ainda baixo, estas condições, embora mais favoráveis,
podem mesmo assim causar transtornos no planeamento financeiro familiar de muitos trabalhadores.
O SINDEL não pode aceitar esta atitude, sobretudo numa organização como o Grupo EDP.
O SINDEL relembra as condicionantes legais para se mexer nas remunerações e lamenta que mais uma vez a
EDP não tenha auscultado a opinião dos seus parceiros institucionais e representantes legítimos dos seus
trabalhadores.

JUNTA A TUA, À NOSSA VOZ, ADERE AO SINDEL!
Lisboa, 28 de setembro de 2018
Mais informação em: www.facebook.com/SindelOficial
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