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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 20 Δεκεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
 Αρ. Φύλλου 4505

Αριθμ. 2/92119
 

Καθορισμός των κριτηρίων, των όρων και των προϋποθέσεων διανομής ειδικού πρόσθετου κοινωνικού μερίσματος
έτους 2017 σε μόνιμους κατοίκους νησιωτικών περιοχών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4501/2017 (Α΄ 178),

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως τροποποιήθηκαν µε τη διάταξη του ά. 118 του Ν. 4446/2016 (Α΄
240).

3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

4. Τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

5. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170).

6. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.2 του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81).

8. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 «Κώδικας Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων» (Α΄ 90).

9. Τις διατάξεις του Ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και
λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α΄ 245).

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄
116).

13. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 210).

14. Την υπ΄ αριθµ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Οικονοµικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β΄ 3696).

15. Την υπ΄ αριθµ. Υ29/2015 (Β΄ 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών
Γεώργιο Χουλιαράκη».

16. Την υπ΄ αριθµ. Δ27/οικ. 15239/645/2013 (Β΄ 1227) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

17. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 2/91586/19.12.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης
Προϋπολογισµού και Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, πέραν της αρχικώς
προβλεφθείσας, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (πλήθος δικαιούχων), προβλέπεται ότι δεν θα υπερβεί το ποσό των
είκοσι πέντε εκατοµµυρίων (25.000.000) ευρώ και επιτρέπεται από τις παρούσες δηµοσιονοµικές συνθήκες. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό εξόδων του Υπουργείου Οικονοµικών υπό Ειδικό Φορέα 23-200 «Γενικές Κρατικές
Δαπάνες», ΚΑΕ 2762 «Δαπάνη χορήγησης κοινωνικού µερίσµατος». Προκαλείται επίσης δαπάνη για την αµοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε., ύψους περίπου
πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, που θα καλυφθεί από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου
Οικονοµικών, υπό Ειδικό Φορέα 23-200 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» και ΚΑΕ 0874 «Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών και πιστωτικών
ιδρυµάτων».

19. Την υπ΄ αρ. ΔΟΔΑ 0002680ΕΞ 2017/19.12.2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµικών
τρέχοντος έτους και ειδικότερα στον Ε.Φ 23-200 και ΚΑΕ 0874 για κάλυψη της δαπάνης αµοιβής της ΔΙΑΣ Α.Ε. (καταχώριση µε α/α 100327
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής και ΑΔΑ 960ΧΗ-Σ16).

20. Τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών.

21. Το γεγονός ότι η ειδική εντολή πληρωµής του άρθρου 4 παρ. 4 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, αποφασίζουµε:

Καθορίζουµε τα κριτήρια εισοδήµατος, περιουσίας, διαµονής, καθώς και λοιπά κριτήρια για την εφάπαξ καταβολή ειδικού πρόσθετου
κοινωνικού µερίσµατος έτους 2017 σε µόνιµους κατοίκους νησιωτικών περιοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται κατωτέρω, τις επιµέρους
κατηγορίες των δικαιούχων, τη βάση, τον τρόπο υπολογισµού και το ύψος της παροχής ανά κατηγορία δικαιούχων, τις προϋποθέσεις, τον
φορέα, τη διαδικασία, τον χρόνο και τρόπο καταβολής, τον χρόνο και τρόπο ελέγχου των εισοδηµατικών, περιουσιακών και των λοιπών
κριτηρίων για τη χορήγησή του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου 1 του νόµου Ν. 4501/2017 (Α΄
178), ως ακολούθως:

`Αρθρο 1 
 Ορισμοί

Ωφελούµενη µονάδα: το νοικοκυριό, του οποίου ο δικαιούχος δηλώνει ως µόνιµη κατοικία στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του
φορολογικού έτους 2016 νησί των Νοµών Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάµου και Δωδεκανήσου, πλην των νήσων Ρόδου, Καρπάθου, Λέσβου,
Λέρου, Σάµου, Χίου και Κω, απαρτιζόµενο από όλα τα εν ζωή κατά την υποβολή της αίτησης άτοµα που διαµένουν κάτω από την ίδια στέγη,
συµπεριλαµβανοµένων και των φιλοξενούµενων ατόµων, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος του φορολογικού έτους
2016. Στην ωφελούµενη µονάδα εντάσσονται υποχρεωτικά και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστηµιακές σχολές ή
σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαµονής τους.

Τα άτοµα που έχουν δηλώσει ότι φιλοξενούνται από φυσικά πρόσωπα στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος του φορολογικού έτους 2016,
δεν έχουν ίδιο δικαίωµα στην καταβολή ειδικού πρόσθετου κοινωνικού µερίσµατος και προσµετρώνται υποχρεωτικά στη φιλοξενούσα
µονάδα. Περιλαµβάνονται, επίσης, όσοι διαβιούν στον δρόµο ή σε ακατάλληλα καταλύµατα, µε την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από
τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήµων ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων που λειτουργούν στους Δήµους.

Δικαιούχος: το ενήλικο άτοµο που υποβάλλει αίτηση για λογαριασµό της ωφελούµενης µονάδας, η οποία έχει κριθεί και πληροί τα κριτήρια
ένταξης στο πρόγραµµα.

Ανήλικα µέλη: τα µέλη της ωφελούµενης µονάδας έως 18 ετών.

Συνολικό εισόδηµα ωφελούµενης µονάδας: το συνολικό, πραγµατικό ή τεκµαρτό, εισόδηµα από κάθε πηγή ηµεδαπής και αλλοδαπής
προέλευσης- προ φόρων, µετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση -όλων των µελών της ωφελούµενης µονάδας, όπως
προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος του φορολογικού έτους 2016. Στο συνολικό εισόδηµα της ωφελούµενης µονάδας
συµπεριλαµβάνεται το σύνολο των επιδοµάτων και των κάθε µορφής χρηµατικών µεταβιβάσεων, καθώς και το σύνολο των εισοδηµάτων που
απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται µε ειδικό τρόπο.

Ειδικά για όσους έχουν συµπληρώσει στις 31.10.2017 τουλάχιστον έξι (6) µήνες συνεχόµενης ανεργίας εντός του τρέχοντος έτους (2017),
όπως αυτό προκύπτει από τα µητρώα ανέργων του Οργανισµού Ασφάλισης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ), δεν λαµβάνεται υπόψη τυχόν
ατοµικό εισόδηµα του φορολογικού έτους 2016 από µισθωτή εργασία έως το ύψος των 9.000 ευρώ, προσαυξανόµενο κατά το ποσό των
1.500 ευρώ για κάθε επιπλέον µήνα ανεργίας πέραν των έξι (6) µηνών εντός του έτους 2017. Στον όρο µισθωτή εργασία περιλαµβάνονται
επιπλέον και τα εισοδήµατα της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013 (Α΄ 167), όπως καταγράφονται στους κωδικούς 307-308
του εντύπου Ε1, το άθροισµα καθαρών ποσών από παροχή εργασίας µε εργόσηµο, όπως καταγράφονται στους κωδικούς 309-310 του
εντύπου Ε1, καθώς και τα εισοδήµατα από οικοδοµικά ένσηµα, αυτασφάλιση κ.λπ., όπως καταγράφονται στους κωδικούς 311-312 του
εντύπου Ε1.

Κλίµακα ισοδυναµίας ωφελούµενης µονάδας: το άθροισµα της στάθµισης που προκύπτει ανάλογα µε τη σύνθεση της ωφελούµενης µονάδας
και τον αριθµό των µελών της, δίνοντας στάθµιση 1 µονάδα στον πρώτο ενήλικα, 0,5 σε κάθε επιπλέον ενήλικα και 0,25 στα ανήλικα µέλη.
Προκειµένου για ωφελούµενη µονάδα µε ένα τουλάχιστον πρόσωπο µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (κωδικοί εντύπου Ε1: 001, 002,
005, 006 905, 906, 913 και 914), η κλίµακα ισοδυναµίας ωφελούµενης µονάδος προσαυξάνεται κατά 0,5 για κάθε ανάπηρο µέλος.
Προκειµένου για µονογονεϊκά νοικοκυριά που λαµβάνουν το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων ή το ειδικό επίδοµα τρίτεκνων/πολύτεκνων
οικογενειών η κλίµακα ισοδυναµίας ωφελούµενης µονάδας προσαυξάνεται κατά 0,25 για τον πρώτο ενήλικα. Το µέγιστο της κλίµακας
ισοδυναµίας δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει το 3.

Ισοδύναµο εισόδηµα ωφελούµενης µονάδας: το εισόδηµα που προκύπτει από τη διαίρεση του συνολικού εισοδήµατος της ωφελούµενης
µονάδας µε την αντίστοιχη κλίµακα ισοδυναµίας και το οποίο καθορίζει την επιλεξιµότητά της και το ύψος του κοινωνικού µερίσµατος,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2.
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Ποσό εισοδηµατικής ενίσχυσης: το εφάπαξ ποσό των 700 ευρώ για την 1η κατηγορία δικαιούχων, των 600 ευρώ για τη 2η κατηγορία
δικαιούχων και των 500 ευρώ για την 3η κατηγορία δικαιούχων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2, πολλαπλασιαζόµενο µε την κλίµακα
ισοδυναµίας της ωφελούµενης µονάδας.

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος του φορολογικού έτους 2016: Οι εκκαθαρισµένες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας
εισοδήµατος, οι οποίες έχουν υποβληθεί έως 31/10/2017.

`Αρθρο 2
 Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

Η ωφελούµενη µονάδα δικαιούται το ειδικό πρόσθετο κοινωνικό µέρισµα εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια εισοδήµατος,
περιουσίας, διαµονής, καθώς και τα λοιπά κριτήρια της παρ. 3:

1. Εισοδηµατικά κριτήρια

Για την καταβολή της εισοδηµατικής ενίσχυσης, το ισοδύναµο εισόδηµα της ωφελούµενης µονάδας, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, δεν πρέπει να
υπερβαίνει το ποσό των 24.000 ευρώ. Η ωφελούµενη µονάδα εντάσσεται στην 1η κατηγορία δικαιούχων, εάν το ισοδύναµο εισόδηµα της δεν
υπερβαίνει το ποσό των 8.000 ευρώ, στη 2η κατηγορία δικαιούχων, εάν το ισοδύναµο εισόδηµα της δεν υπερβαίνει το ποσό των 16.000
ευρώ και στην 3η κατηγορία δικαιούχων, εάν το ισοδύναµο εισόδηµα της δεν υπερβαίνει το ποσό των 24.000 ευρώ (βλ. Παράρτηµα Α).

2. Περιουσιακά κριτήρια α. Ακίνητη περιουσία:

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας όλων των µελών της ωφελούµενης µονάδας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως
αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισµό του συµπληρωµατικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. µε τις διατάξεις του Ν. 4223/2013 (Α΄ 287) και προκύπτει από την
τελευταία εκδοθείσα µέχρι 31.10.2017 πράξη προσδιορισµού φόρου, δεν µπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 200.000 ευρώ
για µονοµελή ωφελούµενη µονάδα, προσαυξανόµενη κατά ένα έκτο (1/6) των 200.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο µέλος και έως του ποσού
των 300.000 ευρώ.

β. Κινητή περιουσία:

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των µελών της ωφελούµενης µονάδας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας ή του εξωτερικού,
ή/και η τρέχουσα αξία µετοχών, οµολόγων κ.τ.λ., όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό
των 15.000 ευρώ για µονοµελή ωφελούµενη µονάδα, πολλαπλασιαζόµενο µε την αντίστοιχη κλίµακα ισοδυναµίας της ωφελούµενης
µονάδας ανάλογα µε τη σύνθεση αυτής.

Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των µελών της ωφελούµενης µονάδας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας ή του εξωτερικού,
όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος (Ε1) του φορολογικού έτους 2016, δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό που
προκύπτει από τον κατωτέρω µαθηµατικό τύπο:

Ετήσιος τόκος = 15.000*κλίµακα ισοδυναµίας ωφελούµενης µονάδας * µέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2016/100

γ. Περιουσιακά τεκµήρια:

Εξαιρούνται από τη χορήγηση και δεν κρίνονται δικαιούχοι του ειδικού πρόσθετου κοινωνικού µερίσµατος νοικοκυριά, τα µέλη των οποίων,
βάσει της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του φορολογικού έτους 2016:

- εµπίπτουν στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης,

- δηλώνουν δαπάνες για αµοιβές πληρωµάτων σκαφών αναψυχής,

- δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,

- δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους
αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

Επιπλέον, εξαιρούνται από τη χορήγηση και δεν κρίνονται δικαιούχοι του ειδικού πρόσθετου κοινωνικού µερίσµατος φορολογικοί κάτοικοι
αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήµατος στην Ελλάδα, καθώς και ο/η σύζυγος αυτών.

3. Κριτήριο διαµονής και λοιπά κριτήρια (ασφάλισης, υποβολής φορολογικής δήλωσης κ.λπ.)

Ο δικαιούχος του ειδικού πρόσθετου κοινωνικού µερίσµατος πρέπει να διαµένει νόµιµα και µόνιµα στην ελληνική επικράτεια για τα τελευταία
πέντε έτη (5), όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος κατά την τελευταία πενταετία. Επιπλέον, ο
δικαιούχος θα πρέπει να έχει δηλώσει ως µόνιµη κατοικία στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του φορολογικού έτους 2016 νησί των
Νοµών Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάµου, Δωδεκανήσου, πλην των νήσων Ρόδου, Καρπάθου, Λέσβου, Λέρου, Σάµου, Χίου και Κω.

Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισµένος τουλάχιστον µία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης
µεγαλύτερο του ενός µήνα µέχρι και 31/10/2017, όπως αυτό προκύπτει από το µητρώο `Αµεσα Ασφαλισµένων και Συνταξιούχων του ΕΦΚΑ
είτε να είναι συνταξιούχος εξ ιδίου δικαιώµατος ή εκ µεταβιβάσεως είτε να λαµβάνει το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων
υπερηλίκων του άρθρου 93 του Ν. 4387/2016 (Α΄ 85). Το κριτήριο της υποχρεωτικής ασφάλισης τουλάχιστον µία φορά σε οποιονδήποτε
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φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης µεγαλύτερο του ενός µήνα µέχρι 31.10.2017 δεν ισχύει για τις εξής περιπτώσεις: α) για
δικαιούχους 67 ετών και άνω και β) για µονοπρόσωπα νοικοκυριά, στα οποία ο δικαιούχος είναι πρόσωπο µε ποσοστό αναπηρίας 67% και
άνω (κωδικοί εντύπου Ε1: 001, 002, 005, 006 905, 906, 913 και 914).

Ο δικαιούχος και όλα τα ενήλικα µέλη του νοικοκυριού πρέπει να έχουν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος φορολογικού έτους
2016, εφόσον έχουν υποχρέωση.

`Αρθρο 3
 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αποτελείται από τα κάτωθι στάδια:

1. Η αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 (Α΄ 75) ως προς τα δηλούµενα στοιχεία και συναίνεσης για τη λήψη
φορολογικών δεδοµένων που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε., υποβάλλεται από τον/ την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος της ωφελούµενης µονάδας µέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράµµατος
(www.koinonikomerisma.gr), χρησιµοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήµατος TAXISnet της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Κατ΄ εξαίρεση, είναι δυνατή η οίκοθεν καταβολή του ειδικού πρόσθετου κοινωνικού µερίσµατος σε δικαιούχους, εφόσον πληρούνται
σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Ο υπόχρεος ή συνυπόχρεος είναι είτε συνταξιούχος είτε λαµβάνει το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων του
άρθρου 93 του Ν.4387/2016.

β) Ο υπόχρεος ή συνυπόχρεος είναι ηλικίας εβδοµήντα (70) ετών και άνω.

γ) Δεν υπάρχουν στην ωφελούµενη µονάδα εξαρτώµενα µέλη ούτε φιλοξενούµενοι.

δ) Έχει δηλωθεί κύρια κατοικία (πίνακας υπ΄ αρ. 5 στο έντυπο Ε1) και όχι φιλοξενία σε άλλο φυσικό πρόσωπο.

2. Σε περίπτωση ωφελούµενης µονάδας που απαρτίζεται και από φιλοξενούµενα µέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την
υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος της φιλοξενούσας µονάδας, για το σύνολο των µελών
της ωφελούµενης µονάδας. Σε αυτήν την περίπτωση, κατά την επεξεργασία της αίτησης, θα ζητηθεί η συναίνεση των φιλοξενούµενων ατόµων
µέσω των κωδικών τους TAXISnet για τη λήψη από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. των στοιχείων τους που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε.. Η συναίνεση όλων των
φιλοξενούµενων ενηλίκων εντός της προθεσµίας υποβολής της αίτησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωσή της.

3. Όλα τα δεδοµένα που αφορούν σε προσωπικά στοιχεία, στη σύνθεση του νοικοκυριού, σε φορολογικά και οικονοµικά στοιχεία, στοιχεία
εγγραφής στον ΕΦΚΑ και στοιχεία ανεργίας, προκύπτουν από διασυνδέσεις ή διασταυρώσεις ιδίως µε τις βάσεις δεδοµένων της ΑΑΔΕ, του
ΑΜΚΑ, του ΕΦΚΑ, της ΕΑΠ και του ΟΑΕΔ και προσυµπληρώνονται αυτόµατα. Τα δεδοµένα που συγκεντρώνει η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. θα
χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων χορήγησης του κοινωνικού µερίσµατος. Απαραίτητη είναι
η συµπλήρωση αριθµού λογαριασµού ΙΒΑΝ. Ο αιτών φέρει την ευθύνη για τη συµπλήρωση αριθµού λογαριασµού, ο οποίος είναι έγκυρος
και ενεργός και στον οποίο είναι υποχρεωτικά είτε αποκλειστικός δικαιούχος είτε συνδικαιούχος.

Εάν ο ενδιαφερόµενος δεν είναι αποκλειστικά δικαιούχος ή συνδικαιούχος στον δηλωµένο αριθµό λογαριασµού, δεν κρίνεται δικαιούχος του
ειδικού πρόσθετου κοινωνικού µερίσµατος και δεν πραγµατοποιείται η σχετική πληρωµή, ακόµα και αν πληρούνται τα κριτήρια χορήγησής
του.

Σε περίπτωση που κάποιος ΙΒΑΝ δεν είναι ενεργός, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η πίστωση του λογαριασµού, στον οποίο ο
ενδιαφερόµενος είναι αποκλειστικά δικαιούχος ή συνδικαιούχος, θα πρέπει αυτός να µεταβεί στο οικείο πιστωτικό ίδρυµα και να διευθετήσει το
εν λόγω ζήτηµα µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων. Εάν ο ίδιος ΙΒΑΝ εµφανίζεται δηλωµένος τρεις ή περισσότερες φορές για
διαφορετικούς αιτούντες, τότε η αίτηση ακυρώνεται αυτόµατα.

4. Κατά την επεξεργασία της αίτησης, ο αιτών δύναται να αλλάξει τη σύνθεση της ωφελούµενης µονάδας, όπως αυτή προκύπτει από τη
δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του φορολογικού έτους 2016, µε την προσθήκη τέκνου που έχει γεννηθεί µετά την 31.12.2016, εισάγοντας
τον Α.Μ.Κ.Α. του.

5. Σε περίπτωση που στη σύνθεση του νοικοκυριού, όπως αυτή απεικονίζεται στη βάση δεδοµένων της ΑΑΔΕ και τις δηλώσεις φορολογίας
εισοδήµατος του 2016, προκύψει φιλοξενούµενο µέλος, το οποίο είναι άγνωστο στον αιτούντα, ο τελευταίος δύναται να το εξαιρέσει,
χρησιµοποιώντας την αντίστοιχη επιλογή που θα είναι διαθέσιµη στο σύστηµα.

Η επιλογή αυτή συνιστά καταγγελία προς την οικεία ΔΟΥ σε βάρος του εµφαινόµενου ως φιλοξενούµενου περί ψευδούς υποβολής δήλωσης
φορολογίας εισοδήµατος. Στη συνέχεια ο αιτών δύναται να προχωρήσει στη διαδικασία υποβολής αίτησης.

6. Σε περίπτωση που προκύψει ασυµφωνία στοιχείων µεταξύ ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ο αιτών ή τα µέλη του νοικοκυριού (ανάλογα µε το µέλος στου
οποίου τα στοιχεία υπάρχει ασυµφωνία) θα πρέπει εντός της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων να αιτηθεί την αλλαγή στοιχείων του ΑΜΚΑ του
στα ΚΕΠ. Στη συνέχεια, θα πρέπει να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης.

http://www.koinonikomerisma.gr/
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7. Σε περίπτωση που προκύψει ασυµφωνία των στοιχείων ΑΜΚΑ, ΑΦΜ ή του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης, όπως αυτά προκύπτουν από το
µητρώο του ΕΦΚΑ, ο αιτών θα πρέπει εντός της προθεσµίας υποβολής αίτησης να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του στον ΕΦΚΑ.

8. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών ενηµερώνεται αυτόµατα για την έγκριση ή την απόρριψη της, καθώς και για το ύψος της
παροχής.

9. Η αίτηση δύναται να ακυρωθεί από τον αιτούντα εντός της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων -ανεξάρτητα του αν έχει υποβληθεί οριστικά ή
όχι- και να υποβληθεί νέα.

10. `Ατοµα που έχουν δηλώσει στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του φορολογικού έτους 2016 ότι φιλοξενούνται από φυσικά πρόσωπα,
δεν είναι χωριστά δικαιούχοι ειδικού πρόσθετου κοινωνικού µερίσµατος.

`Αρθρο 4
 Χρόνος υποβολής αιτήσεων και πληρωμών

1. Για τη µηχανογραφική διαδικασία χορήγησης του ειδικού πρόσθετου κοινωνικού µερίσµατος ορίζεται ως αρµόδιος φορέας η Ανώνυµη
Εταιρεία µε την επωνυµία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).

2. Η καταβολή του ειδικού πρόσθετου κοινωνικού µερίσµατος γίνεται εφάπαξ µε πίστωση σε τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου, ο οποίος
υποδεικνύεται στην κατά τα ανωτέρω υποβαλλόµενη αίτηση του.

Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. συντάσσει αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαµβάνει τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων, τον αριθµό
τραπεζικού λογαριασµού σε µορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό ίδρυµα στο οποίο τηρείται ο λογαριασµός και το ποσό ειδικού πρόσθετου κοινωνικού
µερίσµατος που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο. Η ηλεκτρονική µορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιµη από την εταιρία «Διατραπεζικά
συστήµατα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και
ηλεκτρονική µορφή που περιλαµβάνει το συνολικό ποσό ειδικού πρόσθετου κοινωνικού µερίσµατος, ολογράφως και αριθµητικώς, ανά
τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυµα.

Οι ανωτέρω καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρµόδιο διατάκτη του Υπουργείου Οικονοµικών.

3. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στη Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασµού του Δηµοσίου 200
«Ελληνικό Δηµόσιο -Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωµών» µε πίστωση των τραπεζικών λογαριασµών των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών
ιδρυµάτων, µέσω των οποίων διενεργούνται οι πληρωµές των δικαιούχων.

Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισµού και Δηµοσιονοµικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών και στη ΔΙΑΣ Α.Ε..

4. Για την πληρωµή του ειδικού πρόσθετου κοινωνικού µερίσµατος, η ειδική εντολή πληρωµής της προηγούµενης παραγράφου επέχει θέση
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

5. α. Η εµφάνιση των σχετικών πληρωµών στη δηµόσια ληψοδοσία πραγµατοποιείται µε την έκδοση συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων
από τη Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών.

β. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

i) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών για την έκδοση του συµψηφιστικού χρηµατικού εντάλµατος, που εκδίδεται µε µέριµνα της Διεύθυνσης
Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης του Γ.Λ.Κ..

i) Συγκεντρωτική κατάσταση της παραγράφου 3.

ii) Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και της αναγγελίας της Τράπεζας για τη χρέωση του λογαριασµού 200.

6. Η Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης, οι συµβαλλόµενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα δεν θεωρούνται δηµόσιοι
υπόλογοι και ευθύνονται µόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

`Αρθρο 5
 Αχρεωστήτως καταβληθέντα -Αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίµων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην
αίτηση τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ή του
νοµίµως εξουσιοδοτηµένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:
 Παραδείγματα υπολογισμού εισοδηματικών ορίων και εισοδηματικής ενίσχυσης ανά σύνθεση ωφελούμενης μονάδας

Σύνθεση Ωφελούμενης Μονάδας Εισοδηματικά όρια Εισοδηματική
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ενίσχυση

Μονοπρόσωπο [0-8000] (8000-16000] (16000-
24000]

700 600 500

Δύο ενήλικα µέλη (0-12000] (12000-24000] (24000-
36000]

1050 900 750

Δύο ενήλικα και ένα ανήλικο µέλος (0-16000] (16000-32000] (32000-
48000]

1400 1200 1000

Τρία ενήλικα και ένα ανήλικο µέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα µέλη (0-18000] (18000-36000] (36000-
54000]

1575 1350 1125

Τέσσερα ενήλικα µέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα µέλη (0-20000] (20000-40000] (40000-
60000]

1750 1500 1250

Πέντε ή περισσότερα ενήλικα µέλη ή δύο ενήλικα και έξι ή περισσότερα
ανήλικα µέλη

(0-24000] (24000-48000] (48000-
72000]

2100 1800 1500

`Αρθρο 6
 Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονοµικών

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Οικονοµικών Υφυπουργός Οικονοµικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:


