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ΑΓΑ: ΒΙΗΥΗ – Λ3Β
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αζήλα, 16 Απξηιίνπ 2014
Α. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ
Απ. Ππωη. Γ12 1063601 ΔΞ2014
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΠΡΟ:. Ωρ Π.Γ.
1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12)
ΣΜΗΜΑ Α΄
2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ (Γ13)
ΣΜΗΜΑ ΦΜΑΠ
3. Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ
(Γ.ΗΛΔ.Γ.)
ΣΜΗΜΑ Α΄
4. ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ
Β . ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΘΗ/ΚΙΟΤ ΚΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ 24η ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΓΗΜΟΙΟΤ
ΣΜΗΜΑ Α΄
Γ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΓΗΜ/ΚΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΜΠΓ
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 8
Σαρ.Κσδ.
:101 84 Αζήλα
Πιεξνθνξίεο:
Σειέθσλν :
ΦΑΞ
:
ΘΔΜΑ: Γιανομή κοινωνικού μεπίζμαηορ.
ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑ
Έρνληαο ππφςε:
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1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα
Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 284/1988 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (Α΄ 128).
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 368/1989 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο» (Α΄ 163) θαη
εηδηθά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30Β πνπ αθνξνχλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο
Κνηλσληθήο Αληίιεςεο θαη Αιιειεγγχεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πξφλνηαο.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 85/2012 Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά
θαη θαηάξγεζε ππεξεζηψλ» (Α΄ 141).
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 189/2009 «Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ
ησλ Τπνπξγείσλ» (Α΄ 221).
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 86/2012 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ
θαη Τθππνπξγψλ» (Α΄ 141).
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 119/2013 «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο,
Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (Α΄ 153).
8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο»
(Α΄ 194).
9. Σελ αξηζ.Τ48/9-7-2012 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ πεξί θαζνξηζκνχ
αξκνδηνηήησλ ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Υξήζηνπ ηατθνχξα (Β΄
2105).
10. Σελ αξηζ. 07927ΔΞ/19-9-2012 θνηλή απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ
Γεψξγην Μαπξαγάλε (Β΄ 2574).
11. Σελ αξηζ. 22365/97 θνηλή απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ
Τθππνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο Βαζηιείνπ
Κεγθέξνγινπ» (Β΄ 1667).
12. Σελ αξηζ. Γ6Α 1015213 ΔΞ 2013 θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ θαη ηνπ
Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (Β΄ 130).
13. Σελ ππνπαξάγξαθν Α.1, ηεο παξαγξάθνπ Α ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.
4254/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην
εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο (Α΄ 85)».
14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4174/2013 (Α΄ 170).
15. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα απφθαζε πξνθαιείηαη εθάπαμ δαπάλε ζε βάξνο
ηνπ Kξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, ην χςνο ηεο νπνίαο εμαξηάηαη απφ πξαγκαηηθά
γεγνλφηα (δηθαηνχρνπο) θαη πξνβιέπεηαη φηη δελ ζα ππεξβεί ην πνζφ ησλ 450 εθαη.
Δπξψ. Η ελ ιφγσ δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηηο πηζηψζεηο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (εηδηθφο θνξέαο 23-200
«Γεληθέο Κξαηηθέο Γαπάλεο», ΚΑΔ 2762 «Γαπάλε ρνξήγεζεο θνηλσληθνχ
κεξίζκαηνο»),
16. Σελ αξηζκ. 2/31649/ΓΠΓΑ/15.4.2014 βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο ηεο
Γηεχζπλζεο Πξνυπνινγηζκνχ & Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ ηεο ΓΓΟΤ ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ηελ αξηζκ. 2/8542/ΓΠΓΑ/30.01.2014 Απφθαζε
έγθξηζεο δέζκεπζεο Πίζησζεο πνπ αθνξά ην έηνο 2014, Δηδηθνχ Φνξέα 23-180
θαη ΚΑΔ 0874 ( κε α/α 12251/31.01.2014 ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ
Πιεξσκήο ηεο Τ.Γ.Δ.) γηα ηελ ακνηβή ηεο ΓΙΑ ΑΔ.
απνθαζίδνπκε:
Άπθπο ππώηο
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Καζνξίδνπκε ηα εηζνδεκαηηθά θαη πεξηνπζηαθά θξηηήξηα γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ
θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο, ην χςνο ηνπ δηαλεκφκελνπ θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο αλά
δηθαηνχρν, ηηο θαηεγνξίεο ησλ δηθαηνχρσλ, ηηο πξνυπνζέζεηο, ηνλ θνξέα, ηε
δηαδηθαζία, ην ρξφλν θαη ηξφπν θαηαβνιήο, ην ρξφλν θαη ηξφπν ειέγρνπ ησλ
εηζνδεκαηηθψλ θαη πεξηνπζηαθψλ θξηηεξίσλ γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ θνηλσληθνχ
κεξίζκαηνο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
ππνπαξαγξάθνπ Α.1, ηεο παξαγξάθνπ Α ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4254/2014 πνπ
αθνξά ζηε δηάζεζε θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο, σο αθνινχζσο:
Άπθπο 1
Διζοδημαηικά και πεπιοςζιακά κπιηήπια – διανεμόμενο ποζό ανά δικαιούσο
1. Καηαβάιιεηαη εθάπαμ θνηλσληθφ κέξηζκα, γηα ηε ζηήξημε ησλ πνιηηψλ θαη
νηθνγελεηψλ κε ρακειφ ζπλνιηθφ εηήζην εηζφδεκα θαη αθίλεηε πεξηνπζία κηθξήο
αμίαο, κε βάζε ηα αθφινπζα εηζνδεκαηηθά θαη πεξηνπζηαθά θξηηήξηα, ηα νπνία ζα
πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά:
Α) Σν ζπλνιηθφ, πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ, αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ, εηζφδεκα ησλ
δηθαηνχρσλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ ηίζεληαη ζηελ θαησηέξσ
θιίκαθα.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ νξίνπ εηζνδήκαηνο, νξίδεηαη σο βαζηθφ φξην εηζνδήκαηνο
ην πνζφ ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000) επξψ, κε βάζε ην ζπλνιηθφ, πξαγκαηηθφ ή
ηεθκαξηφ εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ αξρηθψλ ή
ηξνπνπνηεηηθψλ Γειψζεσλ Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013
πνπ αθνξνχλ ηφζν ηνλ δηθαηνχρν φζν θαη ηα πξνζηαηεπφκελα ηέθλα ή ηα πξφζσπα
πνπ θηινμελεί. Σν βαζηθφ φξην εηζνδήκαηνο πξνζαπμάλεηαη, αλάινγα κε ηελ
νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ δηθαηνχρνπ, ππνινγηδφκελν σο ην γηλφκελν ηνπ βαζηθνχ
νξίνπ επί ηελ νηθνγελεηαθή θιίκαθα ηζνδπλακίαο.
Ωο νηθνγελεηαθή θιίκαθα ηζνδπλακίαο νξίδεηαη ην ζηαζκηζκέλν άζξνηζκα ησλ κειψλ
ηεο νηθνγέλεηαο. Ο αηηψλ / ε αηηνχζα έρεη ζηάζκηζε έλα (1), ν/ε ζχδπγνο θαζψο θαη
θάζε θηινμελνχκελνο ελήιηθαο έρεη ζηάζκηζε έλα ηξίην (1/3) θαη θάζε
πξνζηαηεπφκελν ηέθλν ή θηινμελνχκελνο αλήιηθνο έρεη ζηάζκηζε έλα έθην (1/6).
Δηδηθφηεξα:
i) Πξνθεηκέλνπ γηα κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, ε νηθνγελεηαθή θιίκαθα ηζνδπλακίαο
νξίδεηαη γηα ην πξψην πξνζηαηεπφκελν ηέθλν ζε έλα ηξίην (1/3).
ii) Πξνθεηκέλνπ γηα δηθαηνχρν / νηθνγέλεηα κε έλα ηνπιάρηζηνλ πξφζσπν κε πνζνζηφ
αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, ε αλσηέξσ νξηδφκελε αληίζηνηρε κε ηελ θαηεγνξία ηνπο
νηθνγελεηαθή θιίκαθα ηζνδπλακίαο πξνζαπμάλεηαη θαηά έλα έθην (1/6).
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ ηέθλσλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2238/1994 (Α΄ 151).
Κιίκαθα ππνινγηζκνχ ηνπ θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο:
Γηθαηνχρνη
Βαζηθφ φξην
Καηαβαιιφκελν πνζφ
εηζνδήκαηνο (€)
(€)
Αηηψλ / Αηηνχζα
6.000
500,00
χδπγνο / θηινμελνχκελνο ελήιηθαο (έρεη
+ 2.000
+ 166,67
ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ
έσο 31.12.2013)
Γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν /
+ 1.000
+ 83,33
θηινμελνχκελν αλήιηθν
Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο
+2.000
+ 166,67
(γηα ην 1ν πξνζηαηεπφκελν ηέθλν)
Γηα έλα (1) ηνπιάρηζηνλ πξφζσπν κε
+1.000
+83,33
πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ
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Β) Η ζπλνιηθή αθίλεηε πεξηνπζία ησλ αηηνχλησλ ηελ θαηαβνιή ηνπ θνηλσληθνχ
κεξίζκαηνο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 27 έσο 50 ηνπ
λ.3842/2010 (Α΄ 58) θαη πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ Οινθιεξσκέλνπ
Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Πεξηνπζηνινγίνπ γηα ην έηνο 2013, δελ ζα πξέπεη λα
ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ εθαηφλ είθνζη πέληε ρηιηάδσλ (125.000) επξψ. ε πεξίπησζε
δηθαηνχρνπ κε ζχδπγν ή πξνζηαηεπφκελα ηέθλα ή θηινμελνχκελα πξφζσπα, ε
ζπλνιηθή αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο απηψλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ
ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (200.000) επξψ.
2. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο θάζε δηθαηνχρνπ, νξίδεηαη σο
βαζηθφ πνζφ θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο ην πνζφ ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξψ, ην νπνίν
πξνζαπμάλεηαη, αλάινγα κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ δηθαηνχρνπ,
ππνινγηδφκελν σο ην γηλφκελν ηνπ βαζηθνχ πνζνχ επί ηελ νηθνγελεηαθή θιίκαθα
ηζνδπλακίαο, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ θιίκαθα.
Άπθπο 2
Δξαιπέζειρ από ηην καηαβολή ηος κοινωνικού μεπίζμαηορ – ειδικέρ καηηγοπίερ
δικαιούσων
1. Δμαηξνχληαη απφ ηε ρνξήγεζε ηνπ θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο:
α) Σα θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία δειψλνληαη ζηε Γήισζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο
Φπζηθψλ Πξνζψπσλ σο πξνζηαηεπφκελα κέιε ηνπ ππφρξενπ θαηά ην άξζξν 7 ηνπ λ.
2238/1994.
β) Σα θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία δειψλνπλ ζηε Γήισζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο
Φπζηθψλ Πξνζψπσλ φηη θηινμελνχληαη.
γ) Αηηήζεηο κε πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ Δ.Ι.Υ. απηνθίλεηα άλσ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ
(3.000) θπβηθψλ εθαηνζηψλ ή ζθάθε άλσ ησλ νθηψ (8) κέηξσλ ή αεξνζθάθε ή
δεμακελέο θνιχκβεζεο, φπσο απηά δειψλνληαη ζηε Γήισζε Φνξνινγίαο
Δηζνδήκαηνο.
δ) Αηηήζεηο κε πξφζσπα πνπ είλαη κφληκνη θάηνηθνη εμσηεξηθνχ.
2. Δηδηθά, νη καθξνρξφληα άλεξγνη πνπ ήηαλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ 1/3/2014 ζηνλ
Οξγαληζκφ Αζθάιηζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ), δηθαηνχληαη ην θνηλσληθφ
κέξηζκα ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο, κε ηελ πξφζζεηε πξνυπφζεζε φηη δελ
έρνπλ θαλέλα αηνκηθφ εηζφδεκα απφ παξνρή εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (κηζζφ ή
εκεξνκίζζην), ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ηπρφλ αηνκηθφ εηζφδεκα ηνπ νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2013 απφ εμαξηεκέλε εξγαζία.
Άπθπο 3
Απμόδιερ ςπηπεζίερ, διαδικαζία, σπόνορ και ηπόπορ σοπήγηζηρ ηος κοινωνικού
μεπίζμαηορ
1. Η Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Γ.ΗΛΔ.Γ.) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Γ.Γ.Γ.Δ.) νξίδεηαη σο αξκφδηα ππεξεζία γηα ηε δηελέξγεηα ησλ
κεραλνγξαθηθψλ δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο ηνπ θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο ζηνπο
δηθαηνχρνπο θαη δελ ζεσξείηαη δεκφζηνο ππφινγνο, ελψ επζχλεηαη κφλν γηα ηπρφλ
ιάζε θαηά ηελ επεμεξγαζία απφ δηθή ηεο ππαηηηφηεηα.
2. α. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο
απνηειεί ε ππνβνιή ηεο Γήισζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Δ1) ηνπ αηηνχληνο γηα
ην νηθνλνκηθφ έηνο 2013.
β. Ο αηηψλ ζπκπιεξψλεη θαη ππνβάιιεη ην κεραλνγξαθεκέλν έληππν «Αίηεζε /
Τπεχζπλε Γήισζε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ Κνηλσληθνχ Μεξίζκαηνο» κέζσ ηνπ
πεξηβάιινληνο TAXISnet ζην δηθηπαθφ ηφπν www.gsis.gr.
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γ. Ωο θαηαιεθηηθή πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο νξίδεηαη ε 30/6/2014. Η
θαηαβνιή ηνπ θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο γίλεηαη κε πίζησζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ
ηνπ δηθαηνχρνπ, ν νπνίνο ππνδεηθλχεηαη ζηελ θαηά ηα αλσηέξσ ππνβαιιφκελε
αίηεζή ηνπ θαη πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ ηνπ επφκελνπ κήλα
απφ ην κήλα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.
Δηδηθφηεξα, γηα αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ έσο θαη ηελ 30/4/2014, ε θαηαβνιή ζα
πξαγκαηνπνηεζεί έσο θαη ηελ 10/5/2014, γηα αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηελ
1/5/2014 έσο θαη ηελ 31/5/2014, ε θαηαβνιή ζα πξαγκαηνπνηεζεί έσο θαη ηελ
10/6/2014, ελψ γηα αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηελ 1/6/2014 έσο θαη ηελ
30/6/2014, ε θαηαβνιή ζα πξαγκαηνπνηεζεί έσο θαη ηελ 10/7/2014.
3.Σν θνηλσληθφ κέξηζκα θαηαβάιιεηαη εθάπαμ, κεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ
ειεθηξνληθή αίηεζε ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ, θαηφπηλ δηαζηαχξσζεο ησλ
δεινχκελσλ ζηελ αίηεζε ζηνηρείσλ απφ ηε Γ.ΗΛΔ.Γ. ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. Η Γ.ΗΛΔ.Γ.
επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ππνβιεζεηζψλ αηηήζεσλ, ηα
δηαζηαπξψλεη κε άιια ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα
δεκηνπξγεί:
i) Αλαιπηηθή θαηάζηαζε δηθαηνχρσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ε νπνία πεξηιακβάλεη
ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, ηαρπδξνκηθή
δηεχζπλζε, Α.Φ.Μ.) ηνλ αξηζκφ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζε κνξθή ΙΒΑΝ, ην
αληίζηνηρν πηζησηηθφ ίδξπκα ζην νπνίν ηεξείηαη ν ινγαξηαζκφο θαη ην δηθαηνχκελν
πνζφ θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο.
Η ειεθηξνληθή κνξθή ηεο θαηάζηαζεο απηήο είλαη επεμεξγάζηκε απφ ηελ εηαηξία
«Γηαηξαπεδηθά ζπζηήκαηα Α.Δ.» (ΓΙΑ Α.Δ.) πξνο ηελ νπνία θαη δηαβηβάδεηαη.
ii) πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε δηθαηνχρσλ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή πνπ
πεξηιακβάλεη ην ζπλνιηθφ πνζφ θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο, νινγξάθσο θαη
αξηζκεηηθψο, αλά ηξάπεδα ή πηζησηηθφ ίδξπκα.
4. Η αλσηέξσ ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε απνζηέιιεηαη ζηελ 24ε Γηεχζπλζε
Λνγαξηαζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο (Γ.Λ.Κ.), ε
νπνία εθδίδεη, βάζεη απηήο, εηδηθή εληνιή πξνο ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ρξέσζε
ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ Γεκνζίνπ 200 «Διιεληθφ Γεκφζην - πγθέληξσζε Δηζπξάμεσλ
- Πιεξσκψλ» κε πίζησζε ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ νηθείσλ ηξαπεδψλ ή
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, κέζσ ησλ νπνίσλ δηελεξγνχληαη νη πιεξσκέο ησλ
δηθαηνχρσλ. Η αλσηέξσ εληνιή θνηλνπνηείηαη ζηε Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο, ζηελ Γ/λζε Πξνυπνινγηζκνχ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ θαη
ζηε ΓΙΑ Α.Δ.
5. α. Οη ζρεηηθέο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο πηζηψζεηο
εγγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ππφ εηδηθφ θνξέα
23-200 «Γεληθέο Κξαηηθέο Γαπάλεο» θαη ΚΑΔ 2762 - «Γαπάλε ρνξήγεζεο
θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο».
β. Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο, ε εηδηθή εληνιή πιεξσκήο ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ επέρεη ζέζε απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο.
6. α. Η εκθάληζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξσκψλ ζηε δεκφζηα ιεςνδνζία πξαγκαηνπνηείηαη
κε ηελ έθδνζε ζπκςεθηζηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ απφ ηελ Τπεξεζία
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, επί Γξαθείνπ πκςεθηζκψλ
ηνπ Γ.Λ.Κ.
β. Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ νξίδνληαη
ηα αθφινπζα:
i) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ έθδνζε ηνπ ζπκςεθηζηηθνχ
ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο, πνπ εθδίδεηαη κε κέξηκλα ηεο Γ24 - Γ/λζεο Λνγαξηαζκψλ
ηνπ Γεκνζίνπ.
ii) πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
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iii) Αληίγξαθα ηεο εηδηθήο εληνιήο πξνο ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ηεο αλαγγειίαο
ηεο Σξάπεδαο γηα ηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 200.
7. Η Γ24 - Γ/λζε Λνγαξηαζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ, νη ζπκβαιιφκελεο ηξάπεδεο θαη ηα
ινηπά πηζησηηθά ηδξχκαηα δε ζεσξνχληαη δεκφζηνη ππφινγνη θαη επζχλνληαη κφλν γηα
ηπρφλ ιάζε απφ δηθή ηνπο ππαηηηφηεηα.
8. Η δαπάλε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο δελ ππφθεηηαη ζηνλ
πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
Άπθπο 4
Έλεγσορ ζςνδπομήρ πποϋποθέζεων για ηη σοπήγηζη ηος κοινωνικού μεπίζμαηορ
1. Αξκφδηα ππεξεζία γηα ην κεραλνγξαθηθφ έιεγρν ησλ δεινχκελσλ κε ηελ θαηά ην
άξζξν 3 αίηεζε ζηνηρείσλ είλαη ε Γ.ΗΛΔ.Γ. Καηφπηλ ππνβνιήο ηεο αίηεζεο,
εθδίδεηαη, κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο TAXISnet, πξάμε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα
Γεκνζίσλ Δζφδσλ κε ηελ νπνία γίλεηαη απνδεθηή, απνξξίπηεηαη ή παξαπέκπεηαη
πξνο έιεγρν θαηφπηλ ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ, ε αίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ, βάζεη ησλ
δεινχκελσλ ζηνηρείσλ, θαη, ζε πεξίπησζε απνδνρήο ηεο αίηεζεο, θαζνξίδεηαη ην
αθξηβέο πνζφ ηνπ πξνο θαηαβνιή θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο.
2.α. Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ φπνπ απαηηείηαη - θαη ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπλδξνκήο ησλ δεινχκελσλ κε
ηελ αίηεζε πξνυπνζέζεσλ νξίδεηαη ν Οξγαληζκφο Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (Ο.Γ.Α.).
β. Ο Ο.Γ.Α. είλαη επίζεο αξκφδηνο λα δηελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ηεο
ζπλδξνκήο ησλ δεινχκελσλ κε ηελ αίηεζε ζηνηρείσλ. Σα θξηηήξηα αλάιπζεο
θηλδχλνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ νξίδνληαη κε Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ε νπνία δελ δεκνζηεχεηαη, θαη πεξηιακβάλνπλ,
ελδεηθηηθά, ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο, θαζψο θαη δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ζηνηρεία πνπ
ηεξνχληαη ζηελ Γ.Γ.Γ.Δ. Βάζεη ησλ θξηηεξίσλ αλάιπζεο θηλδχλσλ θαζνξίδεηαη ην
δείγκα γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη απνζηέιιεηαη πξνο ην ζθνπφ απηφ
εηδηθφ αξρείν απφ ηε Γ.ΗΛΔ.Γ. πξνο ηνλ Ο.Γ.Α.
γ. Ο Ο.Γ.Α. δηθαηνχηαη λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε δηθαηνινγεηηθφ ζηνηρείν θξίλεη
ζθφπηκν απφ ηνλ δηθαηνχρν, θαζψο θαη απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα ή δεκνηηθή αξρή ή
Ν.Π.Γ.Γ. ή Οξγαληζκφ ή Ίδξπκα, πνπ ππνρξενχληαη ζε άκεζε παξνρή ησλ ζρεηηθψλ
ζηνηρείσλ.
δ. Ο Ο.Γ.Α. κπνξεί λα νξίζεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν πξνζεζκία ελφο (1) κήλα γηα ηελ
ππνβνιή ηπρφλ αξρηθψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ.
ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία, ν Ο.Γ.Α. επηιακβάλεηαη ηεο
εμέηαζεο ηεο ππφζεζεο κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππάξρνπλ ζην θάθειν.
3. ε πεξίπησζε παξαπνκπήο, θαηά ηα αλσηέξσ, αίηεζεο γηα έιεγρν θαηφπηλ
ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ, ε θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο δχλαηαη λα αλαζηέιιεηαη
κέρξη ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο ρνξήγεζεο, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 4
ηνπ παξφληνο.
4. Ο Ο.Γ.Α. κεηά ηνλ έιεγρν ηνπ θαθέινπ, θαηαξηίδεη πφξηζκα ειέγρνπ θαη
απνζηέιιεη απηφ πξνο ηε Γ.ΗΛΔ.Γ., πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ζρεηηθή πξάμε ηνπ
Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ πεξί ρνξήγεζεο ή κε ηνπ θνηλσληθνχ
κεξίζκαηνο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά ζηνλ ελδηαθεξφκελν.
5. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014, νη αηηήζεηο ησλ
καθξνρξφληα αλέξγσλ θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο πνπ
απνξξίθζεθαλ, επαλεμεηάδνληαη απηεπάγγειηα απφ ηε Γ.ΗΛΔ.Γ. κε βάζε ηα
εηζνδήκαηα ησλ εκπξφζεζκα ππνβιεζεηζψλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014, πξνο ην ζθνπφ ρνξήγεζεο ηνπ θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο,
εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο.
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Άπθπο 5
Αίηηζη επανεξέηαζηρ
1. Καηά ηεο πξάμεο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο επηηξέπεηαη ε
ππνβνιή αίηεζεο επαλεμέηαζεο απφ ην δηθαηνχρν, ε νπνία εμεηάδεηαη απφ ηελ
Τπεξεζία Δζσηεξηθήο Δπαλεμέηαζεο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
2. ε πεξίπησζε απνδνρήο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αηηήκαηνο, ε Τπεξεζία
Δζσηεξηθήο Δπαλεμέηαζεο απνζηέιιεη ζρεηηθή απφθαζή ηεο πξνο ηε Γ.ΗΛΔΓ.
πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο λφκηκεο ελέξγεηεο γηα επαλεθθαζάξηζε ηεο
αίηεζεο ή αλαδήηεζε ηπρφλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ, θαηά ην άξζξν 6
ηεο παξνχζαο.
Άπθπο 6
Καηαλογιζμόρ ασπεωζηήηωρ καηαβληθένηων ποζών και επιβολή πποζηίμων
1. Με ηελ επηθχιαμε ηπρφλ πξνζηίκσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο, ζηα
θπζηθά πξφζσπα πνπ δειψλνπλ ςεπδή ζηνηρεία ζηελ αίηεζε ηνπο, επηβάιινληαη νη
θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ζε πεξίπησζε ππνβνιήο
ςεπδνχο δειψζεσο.
2. Σπρφλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα πνζά θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ αλνηθείσο
ιαβφληνο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ή ηνπ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ
απφ απηφλ νξγάλνπ θαη εηζπξάηηνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓΔ.
Άπθπο Γεύηεπο
Έναπξη ιζσύορ
Η ηζρχο ηεο απφθαζεο απηήο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο.
Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Αζήλα, 16 Aπξηιίνπ 2014
ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΡΗΣΟ ΣΑΪΚΟΤΡΑ

ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΑΤΡΑΓΑΝΗ

ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑ

ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΤΣΗ

ΒΑΙΛΔΙΟ
ΚΔΓΚΔΡΟΓΛΟΤ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ
1. Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο - Γ.Η.Λ.Δ.Γ.
2. Τπεξεζία Δζσηεξηθήο Δπαλεμέηαζεο
3. Ο.Γ.Α.
4. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 5. Τπνπξγείν Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο
6. Γ.Λ.Κ.
7. Τπεξεζία ΣΑΥΙSnet. Γηα αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν
8. Δζληθφ Σππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο).
ΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
Γξαθείν θ. Αλ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ
Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Γ.Γ.Π..
Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γηεπζπληψλ
Όιεο νη Γ/λζεηο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία
Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ
Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ (20 αληίγξαθα)
Γ/λζε 12ε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο
α) Γξαθείν θ. Γ/ληή
β) Σκήκα Α΄ (10 αληίγξαθα)
11. Γ/λζε 13ε Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ (10 αληίγξαθα)
12. Γ.Η.Λ.Δ.Γ. (10 αληίγξαθα)
13. Τπεξεζία Δζσηεξηθήο Δπαλεμέηαζεο (10 αληίγξαθα) )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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