
NOUSTAX

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 1 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
+ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α’ ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΔΕΣΣΗΣ 2  ΤΚ 56430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Web Site: www.noustax.gr ΤΗΛΕΦΩΝΟ / FAX : 2310608440  e-mail: info@noustax.gr

ΕΚΑΣ 2018
Α. Δικαιούχοι

Καταρχήν το ΕΚΑΣ καταβάλλεται (εφόσον, επιπρόσθετα, πληρούνται οι ηλικιακές προϋποθέσεις, τα εισοδηματικά κριτήρια
και οι λοιπές προϋποθέσεις που ακολουθούν) σε όσους λαμβάνουν σύνταξη (γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου) από τους
ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ), καθώς και από την Τράπεζα της Ελλάδος, πριν από τις
12/5/2016!
Επομένως, όσοι καταστούν συνταξιούχοι των ανωτέρω φορέων κύριας ασφάλισης από την 13.5.2016 και εφεξής δεν
δικαιούνται το ΕΚΑΣ (ανεξαρτήτως αν πληρούν ή όχι τα λοιπά κριτήρια ).

Β. Προϋποθέσεις καταβολής του ΕΚΑΣ για το έτος 2018

Για να εισπράξουν το ΕΚΑΣ έτους 2018, οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Το προαναφερόμενο όριο ηλικίας δεν απαιτείται για τους
συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και άνω και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του
γονέα τους. Στην περίπτωση που κάποιος, δικαιούχος, συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας (65ο) εντός του 2018
δικαιούται το ΕΚΑΣ 2018 και αυτό καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας
μήνα.

β) το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα)
μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (7.720) ευρώ.
Προκειμένου να προσδιορισθεί το εισόδημα αυτό δεν λαμβάνονται υπόψη:
- τα ποσά που αντιστοιχούν σε σύνταξη θυμάτων πολέμου και αναπήρων πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση
στρατιωτικής υπηρεσίας καθώς και θυμάτων τρομοκρατίας.
- τα ποσά που αντιστοιχούν στα προνοιακά επιδόματα αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που χορηγούνται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής
Αλληλεγγύης .
Αντίθετα, συνυπολογίζονται στο κριτήριο αυτό το επίδομα απόλυτης αναπηρίας, το επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας, το
καθαρό ποσό από συντάξεις και μισθούς αλλοδαπής προέλευσης και τα ποσά στρατιωτικής σύνταξης που χορηγούνται σε
αναπήρους ειρηνικής περιόδου.

γ) το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του
συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (8.884) ευρώ

δ) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα
να μην υπερβαίνει το ποσό των έντεκα χιλιάδων (11.000) ευρώ.
Τα εισοδήματα αφορούν αυτά που δηλώθηκαν κατά το φορολογικό έτος 2016, δηλαδή εξετάζονται τα εισοδήματα που
αποκτήθηκαν από 1.1.2016-31.12.2016.

ε) Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στο συνταξιούχο κατά το μήνα
Δεκέμβριο του 2017, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως επιδομάτων να μην υπερβαίνει τα εξακόσια σαράντα τρία
(643) ευρώ.

στ) Ειδικά όσον αφορά στους αλλοδαπούς -πολίτες τρίτων χωρών- δικαιούχους του ΕΚΑΣ, εκτός από τον όρο της μόνιμης
διαμονής τους στην Ελλάδα και με σκοπό τη διασφάλιση χορήγησής του σε νόμιμα διαμένοντες, απαιτείται ρητώς η διαμονή
τους στη χώρα να είναι και νόμιμη.

ζ) Επισημαίνουμε ότι, οι εισπράττουν το ΕΚΑΣ δεν μπορούν να λάβουν τα αντισταθμιστικά μέτρα κατάργησης ΕΚΑΣ

Γ. Ποσό ΕΚΑΣ για το έτος 2018

Το καταβαλλόμενο μηνιαίως ποσό του ΕΚΑΣ στους δικαιούχους ανέρχεται σε 35 ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό επιδόματος χορηγείται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη
σύνταξη.

Αντίθετα, το ΕΚΑΣ ισούται με τα 2/3 του ανωτέρω ποσού για τους συνταξιούχους:

α) λόγω γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη (δηλαδή είτε έχουν συνταξιοδοτηθεί σε όριο ηλικίας
μικρότερο του αντίστοιχου πλήρους ή με ποσοστό αναπηρίας χαμηλότερο εκείνου που κατά περίπτωση και ασφαλιστικό
φορέα προβλέπεται για χορήγηση πλήρους σύνταξης),

β) που δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης που έχουν πραγματοποιήσει στην
Ελλάδα.


