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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι και πότε θα πάρουν κοινωνικό
μέρισμα
29.11.2018, 11:10 | Ετικέτες:  επίδομα

Στις 14 Δεκεμβρίου πρόκειται να ξεκινήσει η καταβολή του κοινωνικού μερίσματος 710
εκατ. ευρώ στους περίπου 3,5 εκατ. δικαιούχους αφού μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα
προγραμματίζεται να εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ ώστε την Τρίτη να ανοίξει η ηλεκτρονική
πλατφόρμα για τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Το κοινωνικό μέρισμα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή
τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε
κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική
διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και
δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής
κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Κριτήρια

Η ενίσχυση των νοικοκυριών με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα αναμένεται να γίνει ως
εξής:

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 

Εισόδημα 0 – 5.000 ευρώ: ενίσχυση 450 ευρώ  
Εισόδημα 5.000 – 7.000 ευρώ: ενίσχυση 350 ευρώ  
Εισόδημα 7.000 – 9.000 ευρώ: ενίσχυση 250 ευρώ

Δύο ενήλικα μέλη (π.χ. ζευγάρι χωρίς παιδιά)

Εισόδημα 0 – 7.500 ευρώ: ενίσχυση 675 ευρώ  
Εισόδημα 7.500 – 10.500 ευρώ: ενίσχυση 525 ευρώ  
Εισόδημα 10.500 – 13.500 ευρώ: ενίσχυση 375 ευρώ

Δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος (π.χ. ζευγάρι με παιδί) 

Εισόδημα 0 – 8.750 ευρώ: ενίσχυση 787 ευρώ  
Εισόδημα 8.750 – 12.250 ευρώ: ενίσχυση 612 ευρώ  
Εισόδημα 12.250 – 15.750 ευρώ: ενίσχυση 437 ευρώ

Τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη (π.χ. ζευγάρι με δύο παιδιά) 

Εισόδημα 0 – 10.000 ευρώ: ενίσχυση 900 ευρώ  
Εισόδημα 10.000 – 14.000 ευρώ: ενίσχυση 700 ευρώ  
Εισόδημα 14.000 – 18.000 ευρώ: ενίσχυση 500 ευρώ

http://www.efsyn.gr/
http://www.efsyn.gr/oikonomia/elliniki-oikonomia
http://www.efsyn.gr/etiketes/epidoma
https://www.koinonikomerisma.gr/
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Τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη (π.χ. ζευγάρι
με τρία παιδιά)

Εισόδημα 0 – 11.250 ευρώ: ενίσχυση 1.012.5 ευρώ  
Εισόδημα 11.250 – 15.750 ευρώ: ενίσχυση 787 ευρώ  
Εισόδημα 15.750 – 20.250 ευρώ: ενίσχυση 562 ευρώ

Περιουσιακά κριτήρια

Η ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι συνολικής
φορολογητέας αξίας μέχρι 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος.

Το όριο των 120.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος
και μέχρι του ποσού των 180.000 ευρώ.

Για την κινητή περιουσία κριτήριο αποτελεί και το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων
των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού
ή και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ.

Εξαιρέσεις

Από τη χορήγηση της εφάπαξ εισοδηματικής ενίσχυσης θα εξαιρεθούν νοικοκυριά τα
μέλη των οποίων στις τελευταίες υποβληθείσες και εκκαθαρισθείσες δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος δήλωσαν:

- ότι κατέχουν ΙΧ αυτοκίνητα άνω των 1.928 κυβ. εκατοστών, παλαιότητας έως 10 ετών,
πισίνες ή και σκάφη αναψυχής μήκους άνω των 5 μέτρων

- δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής

- δίδακτρα καταβληθέντα σε ιδιωτικά σχολεία

- δαπάνες για αμοιβές υπηρετικού προσωπικού

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού να έχουν υποβάλει
φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος φορολογικού έτους 2017, εφόσον έχουν
υποχρέωση.

Παραδείγματα

Οικογένεια σε δυο παιδιά και εισόδημα 6.000 ευρώ ετησίως θα πάρουν ενίσχυση 900
ευρώ. Για 12.000 ευρώ 700 ευρώ και για 18.000 εισόδημα 500 ευρώ.

Για ζευγάρι χωρίς παιδιά και εισόδημα 4.500 ευρώ θα δοθούν 675 ευρώ και για εισόδημα
9.000 ευρώ 525 ευρώ και για 13.500 ενίσχυση 375 ευρώ.

Για μονοπρόσωπα νοικοκυριά και εισόδημα έως 3.000 ευρώ η ενίσχυση είναι 450 ευρώ
για εισόδημα 6.000 ευρώ 350 ευρώ και για 9.000 ευρώ ενίσχυση 250 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
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