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ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Το Σύμφωνο Συμβίωσης αποτελεί ένα συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ δύο ενηλίκων 

ανεξαρτήτου φύλου, με το οποίο ρυθμίζουν την κοινή τους συμβίωση. Σύμφωνα με το Νόμο 

4356/2015 «Σύμφωνο Συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις», η 

θεσμοθέτηση του εν λόγω εγγράφου «έλυσε» αρκετά φορολογικά κωλύματα που υπήρχαν μεταξύ 

των συμβαλλομένων μερών όπως προέκυπταν από την κοινή τους ζωή και αναφέρονταν σε 

κάλυψη τεκμηρίων, φοροαπαλλαγές ή λήψη κάποιων επιδομάτων, με κυριότερο παράδειγμα τη 

λήψη επιδόματος τέκνων Α21. 

Με βάση τα προαναφερθέντα, το νέο έντυπο φορολογίας εισοδήματος Ε1 περιλαμβάνει την 

πλήρη φορολογική εξομοίωση των ετερόφυλων και ομόφυλων 

ζευγαριών που σύναψαν Σύμφωνο Συμβίωσης με τους έγγαμους 

συζύγους. Πρακτικά αυτό συνεπάγεται στην προσθήκη δίπλα 

από τη λέξη «Συζύγου», που εμφανίζεται δεξιά στην πρώτη 

σελίδα του εντύπου, των αρχικών «Μ.Σ.Σ.»., που σημαίνουν 

«Μέρος του Συμφώνου Συμβίωσης». Με τον τρόπο αυτό 

παραχωρείται από εφέτος το δικαίωμα της κοινής φορολογικής 

δήλωσης, τόσο στη γυναίκα που έχει συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης με τον άντρα σύντροφό της, 

όσο και στα άτομα του ίδιου.  

Να σημειωθεί βέβαια ότι δεν υπάρχουν ακόμα επίσημες διευκρινήσεις ως προς την εγγραφή 

των ατόμων αυτών στο Μητρώο της αρμόδιας εφορίας που να δηλώνουν επισήμως ότι έχουν 

συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης ή κάποιες άλλες φορολογικές αλλαγές που να τους αφορούν. 

 

Ένα από τα συνήθη φορολογικά κωλύματα που λύθηκε! 

 

Ένα από τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν τα μέρη του Συμφώνου Συμβίωσης που 

αποκτούσαν παιδιά ήταν ο συνήθης έλεγχος των δικαιολογητικών τους για τη λήψη του 

οικογενειακού επιδόματος τέκνων Α21, καθώς τα μέρη υπέβαλαν ξεχωριστά φορολογική δήλωση, 

ενώ την επιμέλεια των παιδιών διατηρούσε ο άντρας.  

Συνεπώς, σύμφωνα με προφορικές οδηγίες του Ο.Γ.Α., την αίτηση για το οικογενειακό 

επίδομα έπρεπε να την υποβάλλει ο δικαιούχος που δηλώνει τα τέκνα στην φορολογική του 

δήλωση, προκειμένου τα εισοδηματικά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για το ύψος του εν λόγω 

επιδόματος να είναι αυτά του μονογονεϊκού νοικοκυριού. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις ίδιες 

οδηγίες, στις σημειώσεις της αίτησης ο δικαιούχος θα έπρεπε να αναφέρει ότι έχει συνάψει 

Σύμφωνο Συμβίωσης και τα αντίστοιχα στοιχεία της συντρόφου του.  
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Αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας και της μη σωστής νομοθετικής πρόβλεψης ήταν να 

προκύπτουν προβλήματα στην καταβολή των επιδομάτων. Οι δικαιούχοι έπρεπε να προβούν είτε 

σε τροποιητικές αιτήσεις είτε να προσκομίσουν μια σειρά δικαιολογητικών για να πάρουν τα 

χρήματα που τους αναλογούν. 

Προφανώς, με τις νέες νομοθετικές διατάξεις το εν λόγω κώλυμα διευθετήθηκε και αυτό 

αναμένεται να εμφανιστεί στην επόμενη υποβολή των αιτήσεων για το οικογενειακό επίδομα 

τέκνων Α21. 

 

  


