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Τι γίνεται στην περίπτωση που το εισόδημα του φορολογικού έτους  2020 είναι μικρότερο σε σχέση με

εκείνο που δηλώθηκε στο φορολογικό έτος  2019 

Σε αυτή την περίπτωση, το καταβαλλόμενο επίδομα μπορεί να αυξηθεί, εφόσον προκύψει αλλαγή στην κατηγορία

ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος. 

Τι γίνεται στην περίπτωση που το εισόδημα του φορολογικού έτους  2020 είναι υψηλότερο σε σχέση με το

φορολογικό έτος 2019;

Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον προκύψει αλλαγή στην κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, το

καταβαλλόμενο επίδομα μπορεί να μειωθεί και να συμψηφιστεί με το δικαιούμενο μέχρι εξοφλήσεως του ή να

απορριφθεί τελικά η αίτηση για το επίδομα έτους 2021 και το ήδη καταβληθέν ποσό να θεωρηθεί ως αχρεωστήτως

καταβληθέν και θα πρέπει να επιστραφεί στον ΟΠΕΚΑ.

1.Σε ποιους χορηγείται το επίδομα παιδιού;

Το επίδομα παιδιού χορηγείται, κατόπιν αίτησης, στις κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται στην ερώτηση 28,

εφόσον διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια και τα εξαρτώμενα τέκνα τους βρίσκονται στην

Ελλάδα.

2. Κάθε πότε υποβάλλω αίτηση επιδόματος παιδιού Α21;

H αίτηση Α21 υποβάλλεται μια φορά ετησίως από τον Μάρτιο κάθε έτους έως και 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους,

μέσω της πλατφόρμας Α21 από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ ή της ΗΔΙΚΑ ΑΕ με χρήση των κωδικών taxisnet. Ο

δικαιούχος, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασής του ή λανθασμένης καταχώρησης οποιουδήποτε άλλου

στοιχείου της, οφείλει εντός ενός μήνα να προβαίνει σε τροποποίηση της αίτησης και μόνο στα πεδία που υπάρχουν

μεταβολές.

3. Υπέβαλα την αίτηση Α21 αλλά δεν φαίνεται Εγκεκριμένη. Αναφέρεται μόνον ότι είναι Υποβληθείσα.

Πρέπει να κάνω κάτι; 
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Όχι, δεν απαιτείται επιπλέον ενέργεια, αρκεί η υποβολή της αίτησης. Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του

επιδόματος, στην αρχή της αίτησης όταν κάνετε προβολή εμφανίζεται το μήνυμα: «Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία

είστε δικαιούχος του επιδόματος παιδιού και υπολογίζονται τα παρακάτω ποσά».

4. Κατά τη δημιουργία της αίτησης Α21 επισύναψα δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο και αποθήκευσή της,

στις επισημάνσεις γράφει: “Δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος του ψηφιοποιημένου εγγράφου από τον

ΟΠΕΚΑ”. Τι να κάνω; Να υποβάλω την αίτηση; 

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η συμπλήρωση της ως προς τα λοιπά. Μόνο μετά την

υποβολή της, η αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ μπορεί να ελέγξει το επισυναπτόμενο δικαιολογητικό και να το

εγκρίνει ή μη. Μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της αίτησης σας, μέσω της πλατφόρμας κάνοντας προβολή

της αίτησης για να διαπιστώσετε αν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, αν έχει εγκριθεί ή όχι το επισυναπτόμενο και για

ποιό λόγο.

5. Αποκτήσαμε τέκνο εντός του τρέχοντος έτους. Πότε πρέπει να κάνουμε αίτηση; 

Δικαιούσθε επίδομα παιδιού από τον επόμενο μήνα της γέννησης του και μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στον χρόνο

που ορίζεται στην ερώτηση (2). Τέκνο γεννημένο τον Δεκέμβριο τρέχοντος έτους δεν δικαιούται επίδομα το τρέχον

έτος.

6. Πώς προσθέτω νέο τέκνο σε ήδη υποβληθείσα αίτηση Α21; 

Κάνετε προβολή της ήδη υποβληθείσας αίτησης και πατάτε το κουμπί Δημιουργία Τροποποιητικής Αίτησης-

Υπεύθυνης Δήλωσης (Α21). Στη νέα αίτηση πατάτε το κουμπί Προσθήκη Τέκνου και καταχωρείτε το επώνυμο (όχι

μικρό όνομα) και τον ΑΜΚΑ του παιδιού. Στη συνέχεια ακολουθείτε τις οδηγίες της πλατφόρμας.

7. Στην προσυμπληρωμένη αίτηση Α21, το παιδί μου εμφανίζεται χωρίς όνομα (θήλυ ή άρρεν) και η

πλατφόρμα δεν μου επιτρέπει να προσθέσω το όνομα. Τι πρέπει να κάνω; 

Σε περίπτωση που το όνομα του παιδιού έχει καταχωρηθεί ήδη στον ΑΜΚΑ πρέπει να ακυρώσετε την αίτηση Α21 και

να υποβάλετε νέα. Αν το παιδί εξακολουθεί να εμφανίζεται χωρίς όνομα και μετά την ακύρωση της αίτησης πρέπει να
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πάτε στο ΚΕΠ και να δηλώσετε το όνομα του παιδιού σας στον ΑΜΚΑ. Στη συνέχεια να ακυρώσετε πάλι την αίτηση Α21

και να υποβάλετε νέα.

8. Το παιδί μου τελείωσε το Λύκειο πέρυσι και το τρέχον έτος είναι φοιτητής ή σπουδαστής. Το παιδί αυτό

θεωρείται εξαρτώμενο τέκνο το τρέχον έτος για να λάβω το επίδομα;

Το παιδί αυτό θεωρείται εξαρτώμενο τέκνο από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους έναρξης σπουδών.

9. Παιδί που πήρε μεταγραφή εντός του τρέχοντος έτους θεωρείται εξαρτώμενο τέκνο; 

Τα παιδιά από μετεγγραφή θεωρούνται εξαρτώμενα τέκνα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να καταχωρηθεί ο αριθμός

της προηγούμενης ακαδημαϊκής ταυτότητας καθώς και της νέας στα σχετικά πεδία της πλατφόρμας.

10. Το εξαρτώμενο τέκνο πήρε πτυχίο εντός του τρέχοντος έτους. Δικαιούται το επίδομα;

Οι φοιτητές ή σπουδαστές θεωρούνται εξαρτώμενα τέκνα έως το τέλος του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους κατά

το οποίο έλαβαν πτυχίο. Το τέλος του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους είναι η 31η Αυγούστου για τα τέκνα εκείνα

που πήραν πτυχίο έως και τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους και η 31η Δεκεμβρίου για εκείνα που πήραν πτυχίο από

το μήνα Σεπτέμβριο και μετά.

11. Θεωρείται εξαρτώμενο παιδί άνω των 19 ετών το οποίο είναι μαθητής σε ΕΠΑ.Σ.ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ; 

Όχι δεν θεωρείται εξαρτώμενο τέκνο για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού.

12. Η σύνταξη αναπηρίας που λαμβάνω προσμετράται στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα;

Η σύνταξη αναπηρίας προσμετράται στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ενώ τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας

δεν προσμετρούνται.

13. Είμαι πολίτης τρίτης χώρας και το έτος 2020 μου είχε χορηγηθεί το επίδομα παιδιού. Το 2021 θα συνεχίσω

να το λαμβάνω ή θα απαιτηθεί να έχω 12ετή νόμιμη και μόνιμη παραμονή στην Ελλάδα; 

Εφόσον το προηγούμενο έτος λαμβάνατε το επίδομα παιδιού εξακολουθείτε να το λαμβάνετε με τις προϋποθέσεις

που σας είχε χορηγηθεί και δεν απαιτείται 12ετής παραμονή στην Ελλάδα για να το λάβετε και το 2020.
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14. Η άδεια παραμονής μου έληξε εντός του έτους και το επίδομα παιδιού διακόπηκε. Τι πρέπει να κάνω; 

Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί η νέα άδεια διαμονής, έχετε τη δυνατότητα να επισυνάψετε την ισχύουσα άδεια

διαμονής και το επίδομα παιδιού θα σας χορηγηθεί μόνον όταν ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένους χρήστες του ΟΠΕΚΑ.

(Προσοχή: από την επισυναπτόμενη άδεια πρέπει να προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου και η διάρκεια

της άδειας, κατά τρόπο ευανάγνωστο).

15. Δεν δέχεται το σύστημα επισύναψη δικαιολογητικών. Τι μπορώ να κάνω; 

Στις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται η επισύναψη δικαιολογητικών, το σύστημα προβάλλει ειδική επισήμανση.

Σε καμιά άλλη περίπτωση δεν απαιτείται να γίνει επισύναψη δικαιολογητικών.

16. Υπέβαλα την αίτηση Α21 και μου βγάζει επισήμανση ότι δεν είναι δυνατό να ανακτηθεί το συνολικό

οικογενειακό εισόδημα. Τι σημαίνει αυτό; 

Ελέγξετε αν έχουν υποβληθεί δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Ε1 από τα μέλη της οικογένειας που αναφέρονται

στο Α21 και υποχρεούνται στην υποβολή της ή εφόσον έχουν υποβληθεί, ελέγξετε αν έχουν εκκαθαριστεί από την

ΑΑΔΕ.

17. Δεν αναγνωρίζονται προστατευόμενα μέλη επειδή δεν ταυτοποιούνται τα επώνυμα των τέκνων με το

ΑΜΚΑ τους. Τι πρέπει να κάνω;

Σας εφιστούμε την προσοχή πως όταν γίνεται προσθήκη τέκνου καταχωρείται μόνον το επώνυμο του παιδιού (όχι το

όνομά του) και ο ΑΜΚΑ του. Αν το πρόβλημα ταυτοποίησης παραμένει, οι δικαιούχοι πρέπει να ελέγξουν τα πλήρη

στοιχεία του εξαρτώμενου τέκνου στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΑΜΚΑ www.amka.gr ή/και να απευθυνθούν σε

κάποιο ΚΕΠ, ώστε να διορθώσουν τυχόν αστοχίες στο ηλεκτρονικό μητρώο ΑΜΚΑ. Πιθανότατα έχει γραφτεί στην

πλατφόρμα με διαφορετικό τρόπο το επώνυμο δίπλα στον ΑΜΚΑ, σε σχέση με το πώς έχει καταχωρηθεί στο μητρώο

του ΑΜΚΑ. Στη συνέχεια, πρέπει να ακυρωθεί η αίτηση Α21 και να υποβληθεί νέα αίτηση, ώστε να αντληθούν εκ νέου

τα διορθωμένα στοιχεία από το μητρώο του ΑΜΚΑ.
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18. Από την εφαρμογή ζητείται ο ΑΦΜ παιδιού, ενώ δεν με αφήνει να τον εισάγω και με παραπέμπει στα

ΚΕΠ. Τι πρέπει να κάνω; 

Για τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2003 και μετά δεν ζητείται ο ΑΦΜ. Εντούτοις, για τα παιδιά που είναι γεννημένα

το 2002 και πριν, ο ΑΦΜ είναι υποχρεωτικός. Αν αυτός ο ΑΦΜ δεν έχει καταχωρηθεί στο μητρώο του ΑΜΚΑ, τότε οι

πολίτες παραπέμπονται σε ΚΕΠ για να ενημερώσουν το μητρώο ΑΜΚΑ με τον αντίστοιχο ΑΦΜ, καθώς δεν μπορεί να

γίνει ενημέρωση του μητρώου ΑΜΚΑ μέσω της αίτησης Α21. Στη συνέχεια, η αποθηκευμένη αίτηση Α21 πρέπει να

ακυρωθεί και να υποβληθεί νέα, ώστε να αντληθούν εκ νέου τα διορθωμένα στοιχεία από το μητρώο του ΑΜΚΑ. Σε

περίπτωση που γνωρίζετε ότι ο ΑΦΜ του παιδιού έχει ήδη καταχωρηθεί στον ΑΜΚΑ, απλά ακυρώστε την αίτηση Α21

και υποβάλλετε νέα.

19. Ενώ ο ΑΦΜ του παιδιού μου έχει καταχωρηθεί από σήμερα στο μητρώο του ΑΜΚΑ, η αίτηση δεν μπορεί να

υποβληθεί ακόμη και το σύστημα το αναφέρει ως επισήμανση. Πρέπει να κάνω κάτι άλλο; 

Η ενημέρωση του ΑΜΚΑ με τον ΑΦΜ είναι άμεση. Ακυρώστε την αίτηση και υποβάλετε μια νέα, ώστε να αντληθεί εκ

νέου ο ΑΦΜ από τον ΑΜΚΑ του παιδιού σας.

20. Η πλατφόρμα εμφανίζει ως πρόβλημα ότι έχω κάνει λιγότερες από 5 φορολογικές δηλώσεις. Από το 2017

και μετά κάνω ατομική φορολογική δήλωση. Πιο πριν ήμουν στη φορολογική δήλωση του πατέρα μου. Τι

πρέπει να κάνω; 

Εφόσον έχουν καταχωρηθεί στις φορολογικές δηλώσεις των γονέων οι ΑΜΚΑ των πρώην προστατευόμενων μελών, η

ΑΑΔΕ διεξάγει τον σχετικό έλεγχο με τα ψηφία του ΑΜΚΑ τους και επιστρέφει ως αποτέλεσμα, κατά πόσον ο αιτών ή η

σύζυγος του, ήταν ή όχι δηλωμένοι στις φορολογικές δηλώσεις των γονέων τους, ως προστατευόμενα μέλη.

21. Δεν δέχεται το σύστημα την υποβολή δικαιολογητικών για να αποδείξω ότι μένω μόνιμα στην Ελλάδα.

Δεν έχω φύγει ποτέ εκτός Ελλάδας. Επίσης δεν δίνει τη δυνατότητα να υποβάλω τον ΑΦΜ γονέα για την

περίοδο κατά την οποία με δήλωναν ως προστατευόμενο μέλος. Τι μπορώ να κάνω; 
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Η μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια (2016-2020) πριν την υποβολή της αίτησης Α21, προκύπτει

από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ε1 των αιτούντων ή των συζύγων τους ή των γονέων τους, για

τα φορολογικά έτη 2016 έως και 2020. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) πρέπει να έχει υποβληθεί κατά τη

διάρκεια του έτους, εντός του οποίου τασσόταν η προθεσμία για την υποβολή της και όχι μεταγενέστερα .Δεν

απαιτείται και δεν προβλέπεται η επισύναψη δικαιολογητικών για την απόδειξη της πενταετίας.

22. Πήρα τις πρώτες διμηνιαίες δόσεις του 2021 και μετά την υποβολή του φετεινού Ε1 δεν δικαιούμαι

επίδομα παιδιού. Πώς μπορώ να επιστρέψω το ποσό που εισέπραξα;

Η/οι χορηγηθείσα/ες δόση/εις θεωρείται/ούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και θα πρέπει να επιστραφεί/

ουν στον ΟΠΕΚΑ (Τράπεζα Πειραιώς Αρ. Λογαριασμού GR 78 0171 0170 0060 1703 0022 477), με πλήρη αναγραφή του

ονοματεπώνυμου, του ΑΦΜ σας και του νομού κατοικίας σας. Αντίγραφο του παραστατικού – καταθετηρίου, πρέπει

να σταλεί στον ΟΠΕΚΑ. Στοιχεία επικοινωνίας ανά Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ θα βρείτε στην σελίδα της

Επικοινωνίας της εφαρμογής.

23. Πώς υπολογίζεται το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού; 

Για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος προσμετράται το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό,

εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για

κοινωνική ασφάλιση, εξαιρουμένων των επιδομάτων που δεν προσμετρούνται στο φορολογητέο εισόδημα, όλων των

μελών της οικογένειας που συμμετέχουν στην αίτηση Α21 και διαθέτουν ΑΦΜ με υποχρέωση υποβολής φορολογικής

δήλωσης (άρθρο 214 του ν.4512/2018). Ο υπολογισμός γίνεται κάθε φορά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων

Εσόδων (ΑΑΔΕ) και τα στοιχεία αντλούνται από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Επιδόματος Παιδιού (Α21), αυτόματα.

Το ποσό που ανακτάται μέσω της διαλειτουργικότητας των δύο ηλεκτρονικών συστημάτων (της ΑΑΔΕ και του Α21),

είναι συνολικό και προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους εισοδημάτων όλων των ΑΦΜ που συμμετέχουν στην

αίτηση, χωρίς να προσδιορίζεται η πηγή προέλευσης των εισοδημάτων αυτών ή το μέλος της οικογένειας στο οποίο

αντιστοιχούν.
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24. Προστίθενται εισοδήματα που δεν έχω και φαίνεται να μένω εκτός εισοδηματικών κριτηρίων.

Εμφανίζεται μεγαλύτερο εισόδημα από αυτό του εκκαθαριστικού της εφορίας. Μπορώ να κάνω κάτι; 

Ελέγξετε στον πίνακα Γ2 του εκκαθαριστικού το ποσό που αναγράφεται δίπλα στο «ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ»

για όλα τα μέλη που συμμετέχουν στο Α21 και υποβάλουν ΔΦΕ και συγκρίνετε το άθροισμά τους με το ποσό που

εμφανίζεται στην υποβληθείσα αίτηση Α21.

25. Το προηγούμενο έτος έλαβα κανονικά και τις έξι δόσεις του επιδόματος παιδιού. Στη φετινή αίτηση Α21

μου παρακρατούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα μέρος των ποσών που έλαβα το προηγούμενο έτος. 

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Οι αιτήσεις επιδόματος παιδιού Α21 των προηγούμενων ετών εκκαθαρίζονται πριν από κάθε νέα πληρωμή, με βάση

την τελευταία φορολογική δήλωση για το κάθε αντίστοιχο έτος (αρχική ή τροποποιητική). Εφόσον έχει αλλάξει το

συνολικό οικογενειακό εισόδημα (π.χ. υποβλήθηκε τροποποιητική ΔΦΕ) για κάποιο έτος, το επίδομα παιδιού

επαναϋπολογίζεται με βάση την τελευταία τροποποίηση της ΔΦΕ του έτους αυτού. Εφόσον αρχικά χορηγήθηκε στον

δικαιούχο μεγαλύτερο ποσό και με τον επαναϋπολογισμό προκύπτει ότι δικαιούται μικρότερο, η διαφορά μεταξύ των

δύο ποσών, θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και συμψηφίζεται με τις επόμενες πληρωμές. Σε περίπτωση που

αρχικά χορηγήθηκε μικρότερο ποσό και με τον επαναϋπολογισμό προκύπτει δικαίωμα για μεγαλύτερο, το ποσό της

διαφοράς καταβάλλεται αναδρομικά.

26. Τα ΚΕΠ αρνούνται να καταχωρήσουν τον αριθμό της άδειας διαμονής επειδή στη φόρμα του ΑΜΚΑ δεν

υπάρχει σχετικό πεδίο. Τι μπορώ να κάνω; 

Δεν χρειάζεται να καταχωρηθεί η άδεια διαμονής. Μόνο να διορθωθούν στο μητρώο του ΑΜΚΑ το ονοματεπώνυμο

και η ημερομηνία γέννησης και ΜΟΝΟ στην περίπτωση κατά την οποία εμφανίζονται διαφορετικά από την άδεια

διαμονής. Στη συνέχεια, ο δικαιούχος πρέπει να ακυρώσει την αίτηση Α21 και να υποβάλλει νέα, ώστε να αντληθούν

εκ νέου τα διορθωμένα στοιχεία από το μητρώο του ΑΜΚΑ.

27. Εχω άδεια διαμονής σε ισχύ, αλλά δεν προχωρά η διαδικασία υποβολής του Α21. Τι μπορώ να κάνω;
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Αν η ταυτοποίηση της άδειας διαμονής δεν είναι εφικτή, έχετε τη δυνατότητα να επισυνάψετε στην ηλεκτρονική

αίτηση την ισχύουσα άδεια διαμονής και το επίδομα παιδιού θα σας χορηγηθεί μόνον όταν ελεγχθεί από

εξουσιοδοτημένους χρήστες του ΟΠΕΚΑ (ΠΡΟΣΟΧΗ: από την επισυναπτόμενη άδεια πρέπει να προκύπτουν τα

στοιχεία ταυτότητας του κατόχου και η διάρκεια της άδειας, κατά τρόπο ευανάγνωστο).

28. Πόσα χρόνια νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα απαιτούνται για τη χορήγηση του επιδόματος

παιδιού;

Οι Έλληνες πολίτες, οι Ομογενείς αλλοδαποί, οι πολίτες κρατών – μελών της ΕΕ, οι πολίτες χωρών που ανήκουν στον

Ε.Ο.Χ, οι πολίτες τρίτων χωρών ή απάτριδες που τους έχει χορηγηθεί το καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής

προστασίας ή παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, απαιτείται να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική

Επικράτεια τα τελευταία 5 έτη πριν την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος. Oι πολίτες άλλων

κρατών, πλην των παραπάνω περιπτώσεων, απαιτείται να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια τα

τελευταία δώδεκα (12) έτη πριν από το έτος υποβολής της αίτησης Α21.

29. Πώς αποδεικνύεται η μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα; 

Η μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελληνική Επικράτεια αποδεικνύεται από την υποβολή δήλωσης φορολογίας

εισοδήματος καθ’ έκαστο φορολογικό έτος, των ιδίων ή των συζύγων τους ή, εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι

φορολογικής δήλωσης, από τη φορολογική δήλωση στην οποία εμφανίζονται ως εξαρτώμενα.

30. Διαμένω νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα χρόνια που απαιτούνται για να δικαιούμαι επίδομα παιδιού,

αλλά δεν έχω υποβάλει φορολογική δήλωση για όλα αυτά τα χρόνια. Μπορώ να υποβάλω εκπρόθεσμες ΔΦΕ

τώρα;

Όχι. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) πρέπει να έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια του έτους, εντός του οποίου

τασσόταν η προθεσμία για την υποβολή της και όχι μεταγενέστερα.

31. Λόγω άγνοιας δεν είχα υποβάλει σχετική αίτηση Α21. Τι μπορώ να κάνω για να μου καταβληθεί το

επίδομα παιδιού για τα προηγούμενα χρόνια; 
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Η προθεσμία υποβολής της αίτησης Α21 για προηγούμενα χρόνια έχει λήξει και δεν μπορεί να υποβληθεί σχετική

αίτηση.

32. Το επίδομα παιδιού είναι ακατάσχετο;

Ναι, το επίδομα παιδιού δεν κατάσχεται για οποιαδήποτε οφειλή ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη (άρθρο 15

ν. 4659/2020 ΦΕΚ 21Α’).

Επίδομα Παιδιού: Νομοθετικό Πλαίσιο
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