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Θέμα: «Φορολογική μεταχείριση μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης (στεγαστικό επίδομα) που καταβάλλεται 

στο πλαίσιο προγράμματος στεγαστικής συνδρομής.» 

 
 
 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα : 

1. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι ο ΚΦΕ (ν.4172/2013) 

διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες ακαθαρίστων εισοδημάτων:  

α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,  

β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα  

γ) εισόδημα από κεφάλαιο και  

δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.  

2. Στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 7 του ν.4172/2013 διευκρινίζεται ότι σε φόρο υπόκεινται 

μόνο τα εισοδήματα που εμπίπτουν σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες που αναγνωρίζονται στο άρθρο 

αυτό και συνεπώς ότι δεν εμπίπτει στο εννοιολογικό πεδίο κανενός από τα αναφερόμενα εισοδήματα δεν 

υπόκειται σε φόρο. 

3. Με την αριθ. Γ3/Οικ. 2615/22.05.1985/(ΦΕΚ 329/Β΄/1985) /Κ.Υ.Α. των Υπουργών Υγείας και 

Πρόνοιας – Οικονομικών, εγκρίθηκε η εφαρμογή προγράμματος παροχής στεγαστικής συνδρομής υπό 

μορφή ενοικίου σε ανασφάλιστα και οικονομικά αδύνατα μοναχικά άτομα,  από 65 χρονών και άνω τα 

οποία αποδεδειγμένα στερούνται ιδιόκτητης στέγης.  
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Εξάλλου, με την αριθ. Γ3/Οικ. 2435/08.07.1987/(ΦΕΚ 435/Β΄/1987) /Κ.Υ.Α. των Υπουργών Υγείας και 

Πρόνοιας – Οικονομικών,  επεκτάθηκε η εφαρμογή του προγράμματος παροχής στεγαστικής συνδρομής 

και σε ζεύγη των ανασφάλιστων. 

Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση (στεγαστικό επίδομα) δεν καταβάλλεται στους δικαιούχους αλλά 

απευθείας στους εκμισθωτές/υπεκμισθωτές που συνάπτουν συμφωνίες μίσθωσης/υπεκμίσθωσης με 

τους δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής.   

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η οικονομική ενίσχυση (στεγαστικό επίδομα) που χορηγείται 

σύμφωνα με τις ανωτέρω Αποφάσεις δεν εμπίπτει σε καμία από τις προβλεπόμενες κατηγορίες 

εισοδήματος, καθόσον αυτή χορηγείται για την κάλυψη δαπανών στέγασης των δικαιούχων και η οποία 

καταβάλλεται απευθείας  στους εκμισθωτές/υπεκμισθωτές που μισθώνουν/υπεκμισθώνουν τα ακίνητα 

τους σε αυτούς. Συνεπώς, η εν λόγω οικονομική ενίσχυση (στεγαστικό επίδομα) δεν αποτελεί εισόδημα 

για τους δικαιούχους, δεν αναγράφεται σε κανέναν κωδικό στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος  

και δεν αποστέλλεται κατά την υποβολή, από τους υπόχρεους, των σχετικών ηλεκτρονικών αρχείων 

βεβαιώσεων.  

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 
        Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Αποδέκτες πίνακα  Γ΄ 

2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  (με την παράκληση να κοινοποιηθεί  σε όλους του Δήμους του τομέα των 

αρμοδιοτήτων τους) 

3. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

(Με την παράκληση να αναρτηθεί στη ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.) 

4. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών  

(Με την παράκληση να αναρτηθεί στη Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Γραφείο κ. Υπουργού  

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 

3. Αποδέκτες πινάκων Α΄(εκτός των αριθμών 2 και 3 αυτού), Β΄,  Ζ΄(εκτός των αριθμών 2 και 3 αυτού), 

Η΄(εκτός των αριθμών 4,10 και 11 αυτού) 

4. Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ και τις Περιφερειακές  Διευθύνσεις του  

5. Υπουργείο Εσωτερικών 

6. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) 

 

 

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

2. Γραφείο κ. κ. Γενικών Διευθυντών 

3. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας  

4. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης της Α.Α.Δ.Ε.  

5.   Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας  – Τμήμα Α΄ (10)  
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