«Πράσινο φως» για να πληρωθεί το νέο επίδομα παιδιού
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018 14:26

Eγκρίθηκαν 585 εκα. ευρώ

Δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια ο προϋπολογισμός για την πληρωμή του επιδόματος παιδιού
ύψους 585 εκατ. ευρώ από τον ΟΓΑ.

Τη δέσμευση πίστωσης, ύψους 585 εκατ. ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, προκειμένου να επιχορηγηθεί ο ΟΓΑ για την καταβολή του επιδόματος
παιδιού, προβλέπει απόφαση της αρμόδιας υπουργού Έφης Αχτσιόγλου, η οποία
δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια».
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Η Α' δόση του νέου ενιαίου «Επιδόματος Παιδιού» για το 2018 θα καταβληθεί πριν το
Πάσχα, εντός των τελευταίων ημερών του Μαρτίου. Ειδικά για την Α δόση, δεν είναι
απαραίτητη η εκ νέου υποβολή Α21. Το νέο οικογενειακό επίδομα θα καταβάλλεται πλέον
ανά 2μηνο, δηλαδή θα πληρώνεται σε 6 δόσεις εντός του έτους. Να υπενθυμίσουμε ότι οι
εκκρεμείς αιτήσεις προηγούμενων ετών θα εξετάζονται με το ισχύον κατά την υποβολή
τους θεσμικό πλαίσιο.

Η διαδικασία υποβολής Α21 για το έτος 2018 θα ξεκινήσει σύντομα με ηλεκτρονική
διαδικασία αντίστοιχη με αυτή που εφαρμόστηκε για την διανομή του Κοινωνικού
Μερίσματος 2017. Ο ΟΓΑ όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του θα ενημερώσει εγκαίρως με
ανακοίνωσή του τους υποψήφιους δικαιούχους για τον τρόπο και τον χρόνο κατά τον οποίο
θα υποβληθούν οι νέες αιτήσεις Α21.

Επιπλέον αναφέρει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να καταβληθεί το νέο Επίδομα Παιδιού
είναι η υποβολή φορολογικής δήλωσης. Ειδικότερα απαιτείται:

- (ηλεκτρονική υποβολή Ε1 για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. -συμπλήρωση
και ηλεκτρονική υποβολή Α21.
- Οι αιτούντες/υπόχρεοι πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα την τελευταία 5ετία στην
Ελλάδα. Ο έλεγχος διαμονής του δικαιούχου και των εξαρτώμενων τέκνων του γίνεται
αποκλειστικά από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων της τελευταίας 5ετίας των ιδίων ή
των συζύγων ή των γονέων τους, εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης.
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