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Θέµα: Αντιµετώπιση του προβλήµατος του συνυπολογισµού ποσών αναπηρικών
προνοιακών επιδοµάτων στο κρίσιµο εισόδηµα για το Πρόγραµµα «Ελάχιστο
Εγγυηµένο Εισόδηµα» κατά το τρέχον έτος

Αξιότιµες κυρίες, αξιότιµοι κύριοι,

Όπως γνωρίζετε, ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του σύµφωνα
µε το Ν. 3094/2003 (όπως ισχύει), διερευνά αναφορές πολιτών σχετικές µε το πρόβληµα που
ανέκυψε κατά το τρέχον έτος ως προς τον συνυπολογισµό ποσών αναπηρικών προνοιακών
επιδοµάτων στο κρίσιµο εισόδηµα για το Πρόγραµµα «Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα»,
παρότι τα εν λόγω ποσά είναι κατά νόµο εξαιρετέα από το εισόδηµα αυτό (άρθρο 81 του Ν.
4611/2019, άρθρο 235 παρ. 2 του Ν. 4389/2016 και άρθρο 2 της ΚΥΑ µε αριθµό
∆13/οικ./33475/1935/15-6-2018, όπως ισχύει).
Το πρόβληµα αφορά πολίτες οι οποίοι, ακολουθώντας τα οριζόµενα στην Εγκύκλιο της
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε) µε αριθµό Ε.2077/3-6-2020, δήλωσαν κατά
το τρέχον έτος τα ποσά αναπηρικών προνοιακών επιδοµάτων που είχαν εισπράξει εντός του
2019 στους κωδικούς 781-782 των υποβληθεισών δηλώσεών τους Ε1 του φορολογικού
έτους 2019. (Η Εγκύκλιος δε αυτή εκδόθηκε επειδή, κατόπιν της θέσης σε ισχύ του άρθρου
81 του Ν. 4611/2019, κατόπιν της έκδοσης των προγενέστερων Εγκυκλίων της ΑΑ∆Ε που
µνηµονεύονται στην Εγκύκλιο Ε.2077/3-6-2020 και κατόπιν της έκδοσης τού από 23-4-2020
∆ελτίου Τύπου του ΟΠΕΚΑ, το οποίο ανέφερε ότι τα ποσά αυτά «δεν αναγράφονται στους
οικείους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης», υπήρχαν διαφορετικές και αντικρουόµενες
εκτιµήσεις ως προς αν και σε ποιους κωδικούς των δηλώσεων Ε1 έπρεπε να δηλωθούν τα
εν λόγω ποσά). ∆εδοµένου δε ότι στους κωδικούς 781-782 δεν υπήρχε ειδική υποκατηγορία
για δήλωση ποσών αναπηρικών προνοιακών επιδοµάτων, οι πολίτες δήλωσαν τα
εισπραχθέντα ποσά των εν λόγω επιδοµάτων στην υποκατηγορία «Λοιπές περιπτώσεις (στις
περιπτώσεις αυτές συγκαταλέγονται και ποσά που δεν έχουν τα εννοιολογικά γνωρίσµατα
του εισοδήµατος ήτοι δεν υπάρχει περιοδικότητα και µόνιµη πηγή προέλευσης)». Επειδή,
όµως, κατά τα προηγούµενα έτη τα ποσά των αναπηρικών προνοιακών επιδοµάτων
δηλώνονταν σε υποκατηγορίες άλλων κωδικών των δηλώσεων Ε1, το ηλεκτρονικό σύστηµα
επεξεργασίας των αιτήσεων του Προγράµµατος «Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα» ήταν
προσαρµοσµένο να µην συνυπολογίζει τα ποσά των συγκεκριµένων αυτών υποκατηγοριών
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(ως ποσά αναπηρικών επιδοµάτων) και όχι τα ποσά της υποκατηγορίας «Λοιπές
περιπτώσεις» των κωδικών 781-782.
Ως εκ τούτου, τα ποσά αναπηρικών επιδοµάτων τα οποία οι πολίτες έχουν
δηλώσει στους κωδικούς 781-782, ακολουθώντας τα οριζόµενα στην Εγκύκλιο
Ε.2077/3-6-2020 της ΑΑ∆Ε, αντλούνται αυτόµατα από το ηλεκτρονικό σύστηµα του
Προγράµµατος «Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα» και συνυπολογίζονται στο κρίσιµο
εισόδηµα των αιτούµενων νοικοκυριών, ενώ δεν θα έπρεπε, µε αποτέλεσµα
νοικοκυριά να µην µπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραµµα παρότι πληρούν τις
νόµιµες προϋποθέσεις.
Από τις τηλεφωνικές και τις αυτοπρόσωπες επικοινωνίες που ο Ειδικός Επιστήµονας
του Συνηγόρου του Πολίτη κύριος Χαράλαµπος Παπαδόπουλος είχε µε την ∆ιεύθυνσή σας
πληροφορηθήκαµε ότι βρίσκεται ήδη από τα τέλη Ιουνίου εν εξελίξει µία προσπάθεια
επίλυσης του προβλήµατος από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε
συνεργασία µε την ΑΑ∆Ε και την Η∆ΙΚΑ ΑΕ. Ωστόσο, αφενός έχουν ήδη παρέλθει πολλές
εβδοµάδες από την έκδοση της Εγκυκλίου Ε.2077/3-6-2020 της ΑΑ∆Ε και αφετέρου
πλησιάζει και η νέα, κατόπιν αναβολών, καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής δηλώσεων
φορολογίας εισοδήµατος Ε1 για το φορολογικό έτος 2019 (άρθρο 97 Ν. 4714/2020). Είναι
αντιληπτό ότι η Υπηρεσία σας προσπαθεί να επιλύσει ένα πρόβληµα που εν πολλοίς
δηµιουργήθηκε από ενέργειες άλλων δηµοσίων Υπηρεσιών, αλλά αναπόφευκτα είναι εν
προκειµένω και η κρισίµως αρµόδια για την απρόσκοπτη εξέλιξη του Προγράµµατος.
Κατόπιν αυτών, παρακαλούµε για την κατά το δυνατόν άµεση ολοκλήρωση, σε
συνεργασία µε την ΑΑ∆Ε και την Η∆ΙΚΑ ΑΕ, όλων των αναγκαίων ενεργειών για την
αντιµετώπιση του ως άνω προβλήµατος, καθώς και για την επακόλουθη σχετική
ενηµέρωση της Ανεξάρτητης Αρχής.
Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παραµένουµε στη διάθεσή σας
για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίµηση
Γιάννης Σ. Κωστής
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