ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
Δικαιούχος του μερίσματος είναι το νοικοκυριό, δηλαδή το σύνολο των ατόμων (εν ζωή)
που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη, όπως προκύπτει από την τελευταία φορολογική
δήλωση.
Στο νοικοκυριό εντάσσονται υποχρεωτικά και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν,
ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.
Τα άτομα που έχουν δηλώσει ότι φιλοξενούνται, δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση.
Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενήλικα «κύριο» του νοικοκυριού
Συνολικό εισόδημα νοικοκυριού
Το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα είναι αυτό που προκύπτει από την
τελευταία φορολογική δήλωση των ατόμων που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη
Ειδικά για όσους έχουν συμπληρώσει στις 30.11.2018 τουλάχιστον έξι (6) μήνες
συνεχόμενης ανεργίας εντός του τρέχοντος έτους (2018), δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν
ατομικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2017 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 2018.
Κλίμακα ισοδυναμίας ωφελούμενης μονάδας (συντελεστής)
Ο συντελεστής, προκύπτει ανάλογα με το νοικοκυριό, δηλαδή από πόσα και ποια άτομα
μένουν κάτω από την ίδια στέγη.
Οπότε
ο πρώτος ενήλικα έχει συντελεστή 1
κάθε επιπλέον ενήλικα 0,5 και
και κάθε ανήλικος 0,25
Δηλαδή, ένα νοικοκυριό που αποτελείται από δύο γονείς και δύο ανήλικα παιδιά, έχει
συνολικό συντελεστή 2 (1+0,5+0,25+0,25)
Αν κάποια από τα μέλη του νοικοκυριού έχουν αναπηρία 67% και άνω τότε ο συντελεστής
αυξάνεται κατά 0,5 για κάθε μέλος.
Η μέγιστη τιμή του συντελεστή δεν μπορεί να είναι πάνω από 3.
Ισοδύναμο εισόδημα νοικοκυριού: το εισόδημα που προκύπτει από τη διαίρεση του
συνολικού εισοδήματος του νοικοκυριού, με τον συντελεστή.
Το ισοδύναμο εισόδημα είναι αυτό που καθορίζει για το εάν είμαστε δικαιούχοι, καταρχήν,
και για το πόσα χρήματα δικαιούμαστε να εισπράξουμε.
Ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης (πόσα λεφτά θα πάρω):
Κατηγορία
Ποσό
1
400€
2
300€
3
200€

Επί τον συντελεστή

Κριτήρια ένταξης σε κατηγορία:
Κατηγορία
1
2
3

Ισοδύναμο Εισοδήματος
Μέχρι 5.000€
Μέχρι 7.000€
Μέχρι 9.000€

Λοιπά Κριτήρια:
Ακίνητη περιουσία:
Η συνολική φορολογητέα αξία των ακινήτων όλων των μελών του νοικοκυριού, δεν μπορεί
να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 125.000 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό, πλέον
20.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και ανώτερη αξία τα 185.000 ευρώ.
Κινητή περιουσία (καταθέσεις):
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ επί των συντελεστή. Δηλαδή για ένα ανδρόγυνο 9000€
*1,5 = 13500€
Περιουσιακά κριτήρια:
Εξαιρούνται νοικοκυριά, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας φορολογικής δήλωσης:
 εμπίπτουν στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης. (έχουν «μεγάλο» ΙΧ)
 δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά
σχολεία.
 Επιπλέον, εξαιρούνται από τη χορήγηση και δεν κρίνονται δικαιούχοι του κοινωνικού
μερίσματος φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν
δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα.
 Υπάρχουν κ άλλα κριτήρια (πχ η απασχόληση υπηρετικού προσωπικού) αλλά δεν μας
αγγίζουν 😊
Διαμονής
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια για τα
τελευταία πέντε (5) έτη.
Ασφάλιση
Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε
φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός (1) μήνα μέχρι και
31.10.2018. Το κριτήριο της υποχρεωτικής ασφάλισης τουλάχιστον μία φορά σε
οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός (1)
μήνα μέχρι 31.10.2018 δεν ισχύει για τις εξής περιπτώσεις:
α) για δικαιούχους 67 ετών και άνω,
β) για νοικοκυριά στα οποία ο δικαιούχος ή ο συνυπόχρεος, εφόσον υπάρχει, είναι
πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,
γ) για μονογονεϊκά νοικοκυριά στα οποία ένα τουλάχιστον μέλος είναι πρόσωπο με
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
Υποβολή Δήλωσης
Ο δικαιούχος του μερίσματος πρέπει να έχει υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος
φορολογικού έτους 2017, καθώς και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού εφόσον έχουν
υποχρέωση.

Τα βήματα υποβολής συνοπτικά
(κ με κάθε επιφύλαξη μέχρι να ανοίξει η πλατφόρμα):
✓

Βήμα 1: Μπείτε στην πλατφόρμα
(www.koinonikomerisma.gr με τους κωδικούς taxisnet)

✓

Βήμα 2: Ελέγξτε τα στοιχεία σας ( Θα σας ζητηθεί κινητό και email )

✓

Βήμα 3: Συμπληρώστε τον IBAN σας (ΠΡΟΣΟΧΗ! Θα πρέπει να είστε δικαιούχος ή
συνδικαιούχος του λογαριασμού. Επίσης ο λογαριασμός αυτός ΔΕΝ θα πρέπει να
δηλωθεί πάνω από δύο φορές, γιατί τότε κανείς δεν θα πάρει μέρισμα… Πάντως
προτείνουμε να δηλωθεί μόνο μία φορά)

✓

Βήμα 4: Ενημερώστε τους φιλοξενούμενούς σας να δώσουν την συγκατάθεση τους
( θα πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα)

✓

Βήμα 5: Δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας

✓

Βήμα 6: Αποδεχθείτε το Κοινωνικό Μέρισμα του 2018.

Για τους ηλικιωμένους άνω των 70, προβλέπεται μεν η αυτόματη πληρωμή του μερίσματος
(εφόσον το δικαιούνται)…. Αλλά όπως λέει και η απόφαση εάν δεν τους καταβληθεί … ας
κάνουν αίτηση.

