
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Οι Ενεργοί Μπαμπάδες για τα δικαιώματα του Παιδιού – ΑΜΚΕ σας πληροφορούν αναφορικά με τον τρόπο 
και τις διαδικασίες που δηλώνονται τα παιδιά μας ως προστατευόμενα μέλη καθώς και το πεδίο που 
συμπληρώνεται το ποσό της καταβαλλόμενης διατροφής, σύμφωνα με το  «Φυλλάδιο Οδηγιών για τη Συμπλήρωση 
της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2021» της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-05/odigies_fefp_v2_2021.pdf  

 Επισημαίνεται ότι η παρούσα ανακοίνωση έχει την μορφή ενημέρωσης και δεν αντικαθιστά  σε καμία 
περίπτωση την άποψη και τις συγκεκριμένες ενέργειες που υποδεικνύονται από τον φοροτεχνικό σας! 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ 

Για τα εξαρτώμενα μέλη σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ΚΦΕ (άγαμα τέκνα, ανιόντες, ανήλικοι ορφανοί 
συγγενείς, αδέλφια με αναπηρία κλπ.) η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική και για τα εξαρτώμενα μέλη άνω 
των 18 ετών, αλλά και για τα εξαρτώμενα μέλη κάτω των 18, εφόσον τους έχει αποδοθεί ΑΦΜ κατά τον χρόνο 
υποβολής της δήλωσης. Στον Πίνακα αυτό αναγράφεται το όνομα, το έτος γέννησης, η σχολή ή σχολείο, ο ΑΦΜ στις 
περιπτώσεις που έχει εκδοθεί και ο ΑΜΚΑ. Οι φορολογούμενοι που δεν επιθυμούν να γνωστοποιήσουν τον ΑΜΚΑ 
των εξαρτώμενων μελών τους, υποβάλλουν τις δηλώσεις τους χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με αποστολή με 
τους προβλεπόμενους τρόπους. Επίσης, συμπληρώνεται και το σχετικό πεδίο, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ότι 
πρόκειται για ανήλικα εξαρτώμενα τέκνα που είναι υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης και υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του 
ανήλικου που υποχρεούται να υποβάλει δήλωση. Συμπληρώνονται τα στοιχεία των υπόψη προσώπων, εφόσον το 
ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ ή τα 6.000 ευρώ αν παρουσιάζουν αναπηρία 
τουλάχιστον 67%. Για τα άγαμα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα που σπουδάζουν, απαιτείται βεβαίωση της οικείας 
σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού. Στις βεβαιώσεις των αναγνωρισμένων σχολών εσωτερικού, πρέπει να 
αναγράφεται ο αριθμός της άδειας που χορήγησε το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά 
περίπτωση και το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η άδεια αυτή. Για τα άγαμα ενήλικα τέκνα που είναι άνεργα, 
απαιτείται βεβαίωση του Ο.Α.Ε. . ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του, ενώ για τα στρατευμένα τέκνα 
υποβάλλεται σχετική βεβαίωση της στρατιωτικής υπηρεσίας. Για τα λοιπά εξαρτώμενα μέλη, απαιτούνται στοιχεία 
που να αποδεικνύουν την ηλικία τους και τον βαθμό συγγένειας. Επισημαίνεται ότι για όλα τα ανωτέρω πρόσωπα 
ζητούνται, εφόσον κριθεί σκόπιμο, στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι συνοικούν με τον φορολογούμενο και ότι το 
εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα πιο πάνω ποσά. Στην περίπτωση που οι έγγαμοι επιλέξουν να υποβάλλουν 
χωριστές δηλώσεις και προκειμένου να τύχουν και οι δύο της μείωσης του άρθρου 16 του ΚΦΕ, συμπληρώνουν και 
οι δύο τον Πίνακα αυτόν.  

Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή λύσης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης τα τέκνα 
θεωρείται ότι βαρύνουν και τους δύο γονείς, οι οποίοι δικαιούνται την μείωση του φόρου του άρθρου 16 του 
ΚΦΕ, υπό την προυπόθεση ότι είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι ή κατ΄ επάγγελμα αγρότες και το αγροτικό 
εισόδημά τους είναι μεγαλύτερο από το 50% του συνολικού εισοδήματός του.  

Προκειμένου για πρόσωπα που γράφονται στον Πίνακα αυτό για πρώτη φορά, απαιτείται συνυποβολή της οικείας 
ληξιαρχικής πράξης ή βεβαίωσης κατά περίπτωση ή υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 ότι μέσα σε εύλογο 
χρόνο θα υποβληθεί η απαραίτητη πράξη ή βεβαίωση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον υποπίνακα 8.1 συμπληρώνεται υποχρεωτικά 
ο Α.Μ.Κ.Α. των τέκνων που είναι εξαρτώμενα μέλη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμπλήρωση του Α.Μ.Κ.Α. δεν είναι υποχρεωτική 
μόνο στις περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι δεν επιθυμούν να γνωστοποιήσουν τον Α.Μ.Κ.Α. των εξαρτωμένων 
μελών τους και στις περιπτώσεις αυτές η δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα με αποστολή με τους προβλεπόμενους 
τρόπους. Ειδικά για τα ανήλικα τέκνα σας, γράψτε ΝΑΙ/ΟΧΙ, ανάλογα με το αν είναι ή όχι υπόχρεα σε υποβολή 
δήλωσης. Στον υποπίνακα 8.2 συμπληρώνονται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. και ο Α.Μ.Κ.Α. των προσώπων που σας 
βαρύνουν και συνοικούν μαζί σας. Επίσης, συμπληρώνεται η συγγένεια που έχουν μαζί σας ή με τη σύζυγό σας, 
κατά περίπτωση.  

https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-05/odigies_fefp_v2_2021.pdf


 

 

Σχετικά με την καταβολή διατροφής, την δηλώνουμε στον Πίνακα 7.1  αφού πρώτα μεταφερθούμε στην σελίδα που 

ανοίγει όταν τοποθετήσουμε το δείκτη του ποντικιού στο «(Πατήστε ΕΔΩ)» 

 

και στην συνέχεια αναγράφουμε το ετήσιο συνολικό ποσό διατροφής που καταβάλουμε……..  

 

 

 


