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Θέµα: Προσµέτρηση στο εισόδηµα των προνοιακών επιδοµάτων που καταβάλλονται σε
άτοµα µε αναπηρία
Αξιότιµες κυρίες Υπουργοί, αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί,
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του βάσει του άρθρου 103§9 του
Συντάγµατος, των άρθρων 3 και 4 του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α) και του άρθρου 72 παρ. 1
του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α 137)1, επιθυµεί να θέσει εκ νέου υπόψη σας το ζήτηµα της
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«Για την προώθηση της εφαρµογής της Σύµβασης, κατά τα διαλαµβανόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 33
αυτής, ορίζεται ο Συνήγορος του Πολίτη ως η συνταγµατικά κατοχυρωµένη Ανεξάρτητη Αρχή που αποτελεί το
Πλαίσιο για την Προαγωγή της εφαρµογής της Σύµβασης […] Αποστολή του Πλαισίου Προαγωγής είναι η
παρακολούθηση, προαγωγή και προστασία της εφαρµογής της Σύµβασης και των δηµόσιων πολιτικών, για την
προώθηση των δικαιωµάτων των ΑµεΑ. Το Πλαίσιο Προαγωγής µεταξύ άλλων: α) Εκφράζει γνώµη για τη
συµβατότητα των δηµοσίων πολιτικών που προωθούνται σε κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, καθώς και
για τη συµβατότητα της ισχύουσας εθνικής νοµοθεσίας µε τις διατάξεις της Σύµβασης, β) χειρίζεται και διερευνά
αναφορές που υποβάλλονται ενώπιόν του σε σχέση µε την παραβίαση δικαιωµάτων των ΑµεΑ, γ) αναλαµβάνει
δράσεις ευαισθητοποίησης σε θέµατα σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
Σύµβαση, δ) εκπονεί µελέτες και έρευνες, σχετικά µε την υλοποίηση άρθρων της Σύµβασης σε επιµέρους τοµείς, ε)
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καταβάλλονται σε άτοµα µε αναπηρία, ως προς τη µη ένταξή τους σε καµία κατηγορία
εισοδήµατος, τον µη υπολογισµό τους στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή άλλων
κοινωνικών ή προνοιακών παροχών και την προστασία τους από την κατάσχεση και τον
συµψηφισµό.
Α. Ένταξη των προνοιακών επιδοµάτων στο εισόδηµα και υπολογισµός τους στα
εισοδηµατικά όρια για την καταβολή άλλων κοινωνικών ή προνοιακών παροχών
Σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 2 περ. δ του Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας
Εισοδήµατος) το εξωιδρυµατικό επίδοµα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε
ειδικές κατηγορίες ατόµων µε αναπηρία εµπίπτει στις κατηγορίες εισοδήµατος από µισθωτή
εργασία και συντάξεις που απαλλάσσονται από το φόρο.
Η θέση της Φορολογικής ∆ιοίκησης (Α.Α.∆.Ε. και ∆.Ο.Υ.) είναι ότι τα περιοδικώς
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εξωιδρυµατικό επίδοµα ποσά, τα οποία συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά
του εισοδήµατος και συγκεκριµένα περιοδικότητα, ύπαρξη µόνιµης πηγής και τακτική
εκµετάλλευση της πηγής αυτής.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, µε το υπ’αρ.πρωτ. 216774/12669/20.03.2018 έγγραφο το οποίο
σας είχε απευθύνει (επισυνάπτεται), είχε επισηµάνει ότι η θέση της ∆ιοίκησης ως προς τη
φύση των επιδοµάτων αυτών έχει ριζικά µεταστραφεί σε σχέση µε το παρελθόν, πριν από
την ψήφιση του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, χωρίς να έχει µεσολαβήσει κάποια
νοµοθετική αλλαγή στους λόγους, το σκεπτικό ή τις προϋποθέσεις χορήγησής τους.
Χαρακτηριστικό είναι το υπ’αρ.πρωτ. ∆12Α 1117818 ΕΞ έγγραφο του έτους 2013 της
τ.Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων (επισυνάπτεται), σύµφωνα µε το οποίο τα
επιδόµατα στα άτοµα µε αναπηρία «δεν συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά
του εισοδήµατος, το οποίο ορίζεται ως το περιοδικό αποτέλεσµα από την εκµετάλλευση
µιας διαρκούς πηγής, η οποία συνίσταται είτε σε κεφάλαιο, είτε σε εργασία είτε και στα
δυο,[……] αλλά αντίθετα συνιστούν κοινωνικές προνοιακές παροχές, µη ανταποδοτικού
χαρακτήρα, οι οποίες αντικρίζουν τις πρόσθετες δαπάνες που τους δηµιουργεί η πάθησή
τους».

υποβάλλει ετήσια έκθεση µε την αξιολόγηση των δηµόσιων πολιτικών, της εφαρµογής της κείµενης νοµοθεσίας και
προτεινόµενα µέτρα αντιµετώπισης ελλείψεων και αναγκών που διαπιστώθηκαν, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει
προτάσεις νοµοθετικών ρυθµίσεων ή τροποποιήσεων, στ) λαµβάνει κάθε άλλο πρόσφορο για την εξυπηρέτηση της
αποστολής του µέτρο.»

Ο Συνήγορος, στο ανωτέρω έγγραφό του, είχε τονίσει ότι η ένταξη των προνοιακών
επιδοµάτων στο εισόδηµα συνεπάγεται τον κίνδυνο απώλειας φορολογικών απαλλαγών και
προνοιακών ή κοινωνικών παροχών. Είχε επίσης παρατηρήσει ότι τα προνοιακά επιδόµατα
χορηγούνται στα άτοµα µε αναπηρία µε σκοπό να τα ενισχύσουν οικονοµικά, λόγω της
ευαλωτότητάς τους, των ειδικών συνθηκών στις οποίες διαβιούν, των αυξηµένων
αναγκών τους και της ενδεχόµενης αδυναµίας τους να εργαστούν. ∆εν αποτελούν
αντάλλαγµα προσωπικής εργασίας, κεφάλαιο ή καρπούς περιουσιακών στοιχείων ώστε να
θεωρούνται εισόδηµα (ΝΣΚ 375/2009). Τέλος είχε ζητήσει να επανεξεταστεί η προσµέτρησή
τους στο συνολικό εισόδηµα, σύµφωνα µε τον πραγµατικό σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκαν
από το νοµοθέτη στα άτοµα µε αναπηρία.
Η πρόταση αυτή της Αρχής υλοποιήθηκε, καθώς µε το άρθρο 11 της υπ’αρ. ∆12α/Γ.Π.οικ.
68856/2202 Κοινής Απόφασης (ΦΕΚ 5855/Β/28.12.2018) των Υπουργών Εσωτερικών,
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών
(επισυνάπτεται), προβλέφθηκε ότι «τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται ως προνοιακές
παροχές σε χρήµα σε άτοµα µε αναπηρία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας, δεν
εµπίπτουν σε καµία κατηγορία εισοδήµατος και εποµένως δεν φορολογούνται. Επιπλέον το
ποσό προνοιακών παροχών σε χρήµα σε άτοµα µε αναπηρία δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε
κράτηση ή κράτηση χαρτοσήµου, δεν κατάσχεται, ούτε συµψηφίζεται µε ήδη βεβαιωµένα χρέη
προς το ∆ηµόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια
για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα».
Ο Συνήγορος εξέφρασε την ικανοποίησή του2 για την εξέλιξη αυτή, ωστόσο διαπιστώνει
σοβαρά προβλήµατα κατά την εφαρµογή της Απόφασης, τα οποία οφείλονται στο γεγονός ότι
δεν υπήρξε παράλληλα σχετική τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Η
διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ε του Ν. 4172/2013 εξακολουθεί να συµπεριλαµβάνει τα
προνοιακά επιδόµατα στο εισόδηµα. Στο δε ηλεκτρονικό σύστηµα TAXIS, είτε αυτά
προσυµπληρώνονται από τους αρµόδιους για την χορήγησή τους φορείς στους κωδικούς 619620, είτε συµπληρώνονται από τους φοροτεχνικούς, βάσει των υφιστάµενων οδηγιών οι
οποίες δεν έχουν αλλάξει, στους κωδικούς 659-660, όπου συµπληρώνονται τα εισοδήµατα
που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται µε ειδικό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, τα
επιδόµατα υπολογίζονται στα εισοδηµατικά όρια. Θα πρέπει, επίσης, να τονίσουµε, ότι όπως
προέκυψε κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας στελεχών του Συνηγόρου µε την Α.Α.∆.Ε.,
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η συγκεκριµένη Κ.Υ.Α. και οι προβλέψεις της, µέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, δεν ήταν καν σε
γνώση της Φορολογικής ∆ιοίκησης.
Παραµένει, εποµένως, το πρόβληµα της απώλειας φορολογικών απαλλαγών, µε
χαρακτηριστική την περίπτωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης: τα άτοµα µε αναπηρία
που δεν περιλαµβάνονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013, δεν τυγχάνουν
της απαλλαγής στην περίπτωση που το εισόδηµά τους, στο οποίο προσµετράται το
προνοιακό επίδοµα που λαµβάνουν, υπερβαίνει το προβλεπόµενο από το νόµο ποσό.
Εξακολουθεί επίσης να προκύπτει πρόβληµα κατά την καταβολή άλλων προνοιακών ή
κοινωνικών παροχών. Ως παράδειγµα αναφέρουµε, ότι ο Συνήγορος έγινε πρόσφατα
αποδέκτης πολύ µεγάλου αριθµού αναφορών πολιτών, οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν το
επίδοµα στέγασης λόγω υπολογισµού των αναπηρικών επιδοµάτων που λαµβάνουν στο
εισόδηµά τους και συνεπώς υπέρβασης του εισοδηµατικού ορίου, παρά το γεγονός, ότι στην
Κοινή Απόφαση ∆13οικ 10747/256/2019 των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών (επισυνάπτεται) που καθορίζει
τους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρµογή του συγκεκριµένου προγράµµατος, ρητά
αναφέρεται, ότι λαµβάνεται υπόψη το πραγµατικό ή τεκµαρτό εισόδηµα από κάθε πηγή
προέλευσης, µε την εξαίρεση των µη ανταποδοτικών αναπηρικών επιδοµάτων.
Προκειµένου να επιλυθούν συνολικά όλα τα ανωτέρω προβλήµατα και να αποφευχθεί
στο µέλλον η αναζήτηση ad hoc λύσεων για κάθε διαφορετική περίπτωση απώλειας
δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρίες λόγω της προσµέτρησης των προνοιακών
επιδοµάτων στο εισόδηµα, ο Συνήγορος θεωρεί απαραίτητη τόσο τη σχετική
τροποποίηση της φορολογικής νοµοθεσίας (και συγκεκριµένα των άρθρων 14 παρ.2 παρ.
δ και 43 Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος) όσο και την παροχή οδηγιών ως προς
την αλλαγή των κωδικών στο TAXIS για τα συγκεκριµένα επιδόµατα, ώστε να µην
υπολογίζονται στα εισοδηµατικά όρια, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ.

Β. Προστασία των προνοιακών επιδοµάτων από την κατάσχεση και τον συµψηφισµό
Με το άρθρο 11 της ως άνω υπ’αρ. ∆12α/Γ.Π.οικ. 68856/2202 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης προβλέπεται επίσης ότι το ποσό προνοιακών παροχών σε χρήµα σε άτοµα µε
αναπηρία δεν κατάσχεται ούτε συµψηφίζεται µε ήδη βεβαιωµένα χρέη προς το ∆ηµόσιο,
ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύµατα.
Η προστασία των αναπηρικών προνοιακών επιδοµάτων από την κατάσχεση και τον
συµψηφισµό για χρέη προς το ∆ηµόσιο αποτελούσε πάγια θέση του Συνηγόρου, η οποία είχε

τεθεί επανειληµµένα εγγράφως υπόψη των Υπουργών Εργασίας και Οικονοµικών, είχε
τονιστεί σε δηµόσιες παρεµβάσεις της Αρχής και έχει συµπεριληφθεί στην Ειδική Έκθεση µε
τίτλο «Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασµών για οφειλές προς το ∆ηµόσιο3». Μάλιστα,
προκειµένου η προστασία αυτή να διασφαλιστεί στο µέγιστο βαθµό, ο Συνήγορος ζήτησε από
τον ΟΠΕΚΑ, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και τον Ο.Α.Ε.∆. τη σήµανση των
αναπηρικών προνοιακών επιδοµάτων µε ειδικούς κωδικούς κατά την κατάθεσή τους στους
τραπεζικούς λογαριασµούς των δικαιούχων, ώστε να υπάρχει άµεση πληροφόρηση των
πιστωτικών ιδρυµάτων και να εξαιρούνται τα ποσά αυτά αυτόµατα από κάθε ενέργεια σε
βάρος αυτών των λογαριασµών. Τόσο ΟΠΕΚΑ όσο και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών
διαβεβαίωσαν τον Συνήγορο ότι πρόκειται να υπάρξει άµεσα εφαρµογή της ειδικής αυτής
σήµανσης µε την συνεργασία του φορέα που χειρίζεται το σύστηµα πληρωµών, ενώ η
ανταπόκριση του ΟΑΕ∆ αναµένεται.
Ωστόσο, πέραν των προσπαθειών και παρεµβάσεων της Αρχής, έχουµε την άποψη ότι η
προστασία των προνοιακών επιδοµάτων από την κατάσχεση και τον συµψηφισµό πρέπει
να συµπεριληφθεί και στην φορολογική νοµοθεσία µε σχετική ενδεχοµένως πρόβλεψη
στον Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (άρθρο 31 του ν.356/1974).

Εν αναµονή των απόψεων και των ενεργειών σας, σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για
τη συνεργασία σας και παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή
διευκρίνιση.
Με εκτίµηση,
Συνήγορος του Πολίτη
Ανδρέας Ι. Ποττάκης
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