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Επιδόματα έτους 2019

Πριν μπούμε στη Σαρακοστή, δύο επιδόματα κάνουν πρεμιέρα, πριν την έναρξη της
διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Τα επιδόματα αυτά είναι το επίδομα
τέκνων και το επίδομα στέγασης που προς το παρόν αφορά μόνο αυτούς που νοικιάζουν
α΄ κατοικία κι όχι αυτούς που πληρώνουν δάνειο πρώτης κατοικίας.
Επίδομα τέκνων
Αλλάζει από φέτος ο τρόπος καταβολής του επιδόματος τέκνων από τον ΟΠΕΚΑ, καθώς οι
δικαιούχοι δε θα δουν να πιστώνεται αυτόματα στο λογαριασμό τους η πρώτη δόση του
επιδόματος.
Μέχρι και πέρυσι η διαδικασία ήταν η εξής:
Γινόταν η καταβολή της προκαταβολής τον Μάρτιο στους δικαιούχους βάσει των δηλώσεων
της προηγούμενης χρονιάς και στη συνέχεια με την υποβολή της νέας δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος γινόταν η εκκαθάριση του καινούργιου επιδόματος, αφού βέβαια
υποβάλλονταν το έντυπο Α21, ώστε να προκύψει η εκκαθάριση του ποσού, βάσει του
φορολογητέου εισοδήματος της οικογένειας.
Από φέτος εφαρμόζεται κάτι διαφορετικό:
Η εφαρμογή θα ξεκινήσει τη λειτουργία της (σ.σ. μέχρι την ώρα που γράφεται το άρθρο δεν
είχε ανοίξει) πριν την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Κατόπιν τούτου,
όλοι οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση από τον Μάρτιο, ώστε να γίνει η
καταβολή της πρώτης δόσης του επιδόματος τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου, βάσει των
εισοδημάτων της φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2017. Μετά την υποβολή
και εκκαθάριση της νέας δήλωσης, θα γίνει αυτόματα ο επανυπολογισμός βάσει των
εισοδημάτων χρήσης 2018. Ανάλογα βέβαια θα γίνει η εκκαθάριση και των δόσεων του
επιδόματος.
Αξίζει βέβαια να τονίσουμε ότι εάν η αίτηση υποβληθεί μετά τον Μάρτιο, η 1η δόση δεν
θα χαθεί, απλά θα ληφθεί μαζί με τη 2η δόση. Ομοίως όποτε κι εάν υποβληθεί η αίτηση, οι
δόσεις που έχουν δοθεί σε άλλους δικαιούχους δεν θα χαθούν, αλλά θα καταβληθούν μαζί
με την 1η εκκαθαρισμένη δόση.
Σε παλαιότερο μας άρθρο είχαμε αφιερωθεί στα εισοδηματικά κριτήρια του επιδόματος,
τα οποία παραμένουν ίδια και φέτος. Ίδια και φέτος βέβαια θα παραμείνει και η γνωστή
παγίδα των τεκμηρίων, αφού βάση υπολογισμού θα αποτελεί το φορολογητέο εισόδημα κι
όχι απαραίτητα το πραγματικό.
Αξίζει δε να τονίσουμε ότι στις μονογονεϊκές οικογένειες υπάρχει μία μείωση 1.500 ευρώ
στα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν για τις οικογένειές με δύο γονείς.
Τα τέκνα που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι τα εξής :



Τα ανήλικα τέκνα
Τα τέκνα που δεν έχουν περάσει το 19ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε σχολεία
μέσης εκπαίδευσης (γυμνάσιο, λύκειο, τεχνικές σχολές κ.λπ.)








Τα τέκνα που δεν έχουν περάσει το 24ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε
Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αντίστοιχη ισότιμη σχολή
του εξωτερικού ή σε Ι.Ε.Κ.
Τα τέκνα που δεν έχουν περάσει το 24ο της ηλικίας τους και έχουν ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω
Τα ανήλικα τέκνα των συζύγων από άλλο γάμο, εφόσον αυτοί έχουν την
αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και εφόσον ο πρώην σύζυγος ή η πρώην
σύζυγος δεν επιδοτείται για τα τέκνα αυτά.
Τα ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια και είναι
ανήλικα ή δεν έχουν περάσει το 19ο έτος ηλικίας και φοιτούν σε σχολεία μέσης
εκπαίδευσης.

Τέλος, αξίζει να επισημάνουμε ότι τα τέκνα που θα γεννηθούν μέσα στο 2019
περιλαμβάνονται κανονικά στην αίτηση, αρκεί να έχει εκδοθεί ο αριθμός κοινωνικής
ασφάλισης ( ΑΜΚΑ).
Αντίστοιχα, εάν η αίτηση έχει υποβληθεί και προκύψει νέα γέννηση μετά την υποβολή
της, η οικογένεια μπορεί να κάνει συμπληρωματική αίτηση για να λάβει το επίδομα και για
το νεογνό.
Επίδομα στέγασης
Πρεμιέρα έχουμε και για το πολυπόθητο επίδομα στέγασης, για το οποίο δημοσιεύτηκε η
καινούρια απόφαση Δ.13οικ.10747/256/2019, βάσει της οποίας καθορίζονται οι όροι και οι
προϋπόθεσες για τους δικαιούχους.
Για την υπαγωγή των νοικοκυριών θα πρέπει να πληρούνται τα κάτωθι κριτήρια:
Εισοδηματικά κριτήρια (Φορολογητέο εισόδημα)
Μονοπρόσωπο Νοικοκυριό

Έως 7.000€

Νοικοκυριό με δυο ενήλικα μέλη

Έως 10.500€

Νοικοκυριό με τρία μέλη ή μονογονεϊκή με
ανήλικο μέλος

Έως 14.000€

Νοικοκυριό
με
τέσσερα
μέλη
μονογονεϊκή με δυο ανήλικα μέλη

Έως 17.500€

ή

Νοικοκυριό με πέντε μέλη ή μονογονεϊκή
με τρία ανήλικα μέλη

Έως 21.000€

Περιουσιακά κριτήρια



Ακίνητη περιουσία έως 120.000€ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανόμενη
κατά 15.000€ για κάθε μέλος και έως το ποσό των 180.000€
Κινητή περιουσία νοικοκυριού (Μετοχές, ομόλογα κ.λπ.), σύμφωνα με τον παρακάτω
Πίνακα:

Μονοπρόσωπο Νοικοκυριό

Έως 7.000€

Νοικοκυριό με δυο ενήλικα μέλη

Έως 10.500€

Νοικοκυριό με τρία μέλη ή μονογονεϊκή με
ανήλικο μέλος

Έως 14.000€

Νοικοκυριό με τέσσερα μέλη ή μονογονεϊκή
με δυο ανήλικα μέλη

Έως 17.500€

Νοικοκυριό με πέντε μέλη ή μονογονεϊκή με
τρία ανήλικα μέλη

Έως 21.000€

Περιουσιακά τεκμήρια






Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού x μέσο ετήσιο
καταθετικό επιτόκιο / 100
Να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας
Να μην δηλώνονται δαπάνες για αμοιβή πληρωμάτων σκαφών αναψυχής
Να μην δηλώνονται δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία άνω των 1.500 €
Να μην δηλώνονται δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων,
δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως προσδιορίζονται στους αντίστοιχους
κωδικούς του εντύπου δήλωσης Ε1.

Κριτήρια Διαμονής
Όλα τα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα την τελευταία 5ετια
στην ελληνική επικράτεια.

Ποσό Επιδόματος Στέγασης
Μονοπρόσωπο Νοικοκυριό

70€

Νοικοκυριό με δυο ενήλικα μέλη

105€

Νοικοκυριό με τρία μέλη ή μονογονεϊκή με
ανήλικο μέλος

140€

Νοικοκυριό με τέσσερα μέλη ή
μονογονεϊκή με δυο ανήλικα μέλη

175€

Νοικοκυριό με πέντε μέλη ή μονογονεϊκή
με τρία ανήλικα μέλη

210€

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος στέγασης:





Το μισθωτήριο να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για
το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος.
Η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το μισθωμένο ακίνητο θα πρέπει
να είναι στο όνομα του αιτούντα, ειδάλλως θα πρέπει έως 31/12/2019 να έχει
μεταφερθεί.
Προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού απαιτηθεί υστέρα από την ηλεκτρονική
διασταύρωση των στοιχείων, όπως πιστοποιητικό γέννησης ή άδεια διαμονής για
τους αλλοδαπούς.

Με την υποβολή και έγκριση της αίτησης ξεκινάει από τον επόμενο μήνα και η καταβολή
του επιδόματος με αναδρομική ισχύ από 01/01/2019. Οι δόσεις του ΙανουαρίουΦεβρουαρίου- Μαρτίου και Απριλίου θα δοθούν στην 1η εκκαθαρισμένη δόση, αρκεί η
αίτηση να έχει υποβληθεί έως τις 30/4.
Ωστόσο, σε περίπτωση αναντιστοιχίας εν μέσω διασταυρώσεων των όσων δηλώθηκαν,
γίνεται αναστολή καταβολής του επιδόματος. Εάν κατά τη διασταύρωση διαπιστωθεί ότι
κάποιο μέλος νοικοκυριού είναι και σε άλλη αίτηση, τότε το νοικοκυριό δύναται να
υποβάλλει αίτηση επιδόματος ενοικίου μετά την πάροδο πέντε ετών και υπό την
προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Τέλος, εξαιρούνται από την υπαγωγή στο επίδομα στέγασης τα νοικοκυριά που
υποβάλλουν την αίτηση, αλλά :






Είναι ενταγμένα σε κάποιο άλλο πρόγραμμα επιδότησης ή κάλυψης ενοικίου
Μισθώνουν μη ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες.
Μισθώνουν μέρος κατοικίας κι όχι ολόκληρη την κατοικία.
Μισθώνουν κατοικία η οποία τους είχε παραχωρηθεί δωρεάν σε προηγούμενες
φορολογικές χρήσεις.
Μισθώνουν για κατοικία ακίνητο συγγενών α’ βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας
συζύγου ή πρώην συζύγου, καθώς και ετέρου συμφώνου συμβίωσης. Με εξαίρεση
όσα μισθωτήρια έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα έως και την 31/01/2019.

Για τη σχετική Απόφαση Δ.13οικ.10747/256/2019 με τους όρους και τις προϋποθέσεις για
το Επίδομα Στέγασης, πατήστε εδώ

