Οπισθεν ολοταχώς από το ΥΠΟΙΚ για τον ΕΝΦΙΑ -Ερχονται απαλλαγές και εκπτώσεις
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team

Μετά το πρώτο σοκ από την ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ στους
λογαριασμούς κάθε φορολογουμένου και τις πρώτες αντιδράσεις, στο υπουργείο
Οικονομικών εξετάζουν τώρα απαλλαγές και εκπτώσεις.

Με ένα μεγάλο αριθμό πολιτών να μην μπορούν να πληρώσουν τα ποσά που τους έβγαλε το
Taxis, το οικονομικό επιτελείο κάνει όπισθεν και φέρνει ελαφρύνσεις για συγκεκριμένες
κατηγορίες φορολογουμένων. Ετσι με υπουργική απόφαση να καθοριστούν τα κριτήρια και
οι προϋποθέσεις για μείωση του ΕΝΦΙΑ ακόμα και κατά 50% ή η πλήρης κατάργησή του
όπως είχε γίνει για συγκεκριμένες κατηγορίες με το ειδικό τέλος ακινήτων.

Ειδικότερα, η εν λόγω Απόφαση θα ορίζει τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για τις εξής
περιπτώσεις:

έκπτωση στο 50% του φόρου για νοικοκυριά με οικονομική αδυναμία και με οικογενειακό
εισόδημα έως 9.000 ευρώ, που προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τη σύζυγο και το κάθε
παιδί, εφόσον η επιφάνεια των ακινήτων δεν ξεπερνά τα 150 τ.μ. και υπό την προϋπόθεση
ότι δεν υπάρχουν αρρύθμιστες οφειλές σε εφορία και Ταμεία.
πλήρης απαλλαγή για τρίτεκνους- πολύτεκνους εάν το εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000
ευρώ, με προσαύξηση 1.000 ευρώ για σύζυγο και κάθε παιδί, για επιφάνεια ακινήτων έως
150 τ.μ. κι εφόσον δεν υπάρχουν αρρύθμιστες οφειλές σε εφορία και Ταμεία.
Τι ισχύει με τις δόσεις και τα λάθη στα εκκαθαριστικά
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Αυτό που αναμένεται να γίνει είναι να επιμηκυνθεί ο χρόνος αποπληρωμής και οι δόσεις
αντί για τον Δεκέμβριο του 2014 να φτάσουν έως τον Φεβρουάριο του 2015. Οι δόσεις έτσι
από 5 θα γίνουν 7.

Παράλληλα μεγάλη έκταση έλαβε και το θέμα με τα λάθη στα εκκαθαριστικά. Ετσι οι
φορολογούμενοι που θα διαπιστώσουν λάθη στο εκκαθαριστικό τους θα έχουν τη
δυνατότητα να υποβάλλουν διορθωτική δήλωση Ε9 μέχρι το τέλος Νοεμβρίου και μάλιστα
χωρίς πρόστιμα και κυρώσεις.

Ποιες περιπτώσεις φορολογούμενων «χτύπησε» ο ΕΝΦΙΑ

Ιδιοκτήτες αδόμητων οικοπέδων: Εως σήμερα πλήρωναν Φόρο Ακίνητης Περιουσίας αν το
σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους ξεπερνούσε τις 200.000 ευρώ, ενώ τώρα κάθε εντός
σχεδίου έκταση που διαθέτουν προκαλεί αυτόνομα σημαντική φορολογική επιβάρυνση.
Ιδιοκτήτες οικοπέδων με κτίσματα τα οποία δεν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης:
Μέχρι πρότινος πλήρωναν χαράτσι μέσω της ΔΕΗ για το κτίσμα εφόσον ηλεκτροδοτούνταν
και ΦΑΠ μόνο αν το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους ξεπερνούσε τις 200.000 ευρώ.
Τώρα προκύπτει διπλή επιβάρυνση διότι ο φόρος επιβάλλεται τόσο στο κτίσμα όσο και στο
υπόλοιπο του οικοπέδου.
Ιδιοκτήτες μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων: Μέχρι τώρα απαλλάσσονταν πλήρως από το
χαράτσι μέσω της ΔΕΗ και πλήρωναν φόρο για τα συγκεκριμένα ακίνητα περιουσίας τους
ξεπερνούσε τις 200.000 ευρώ. Με τον ΕΝΦΙΑ υφίστανται σημαντική φορολογική
επιβάρυνση, παρότι τα ακίνητά τους δεν τους αποφέρουν έσοδα ούτε χρησιμοποιούνται.
Ιδιοκτήτες που νομιμοποίησαν το 2013 αυθαίρετα κτίσματα και ιδιοκτήτες κατοικιών που
«τακτοποίησαν» ημιυπαίθριους χώρους ή άλλους χώρους κυρίως ή βοηθητικής χρήσης με
βάση τους σχετικούς νόμους της περιόδου 2010-2013: Η επιφάνεια του ακινήτου τους
αυξήθηκε, έτσι διογκώθηκε και η φορολογική επιβάρυνση.
Ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων: Οι εκτός σχεδίου εκτάσεις φορολογούνται για πρώτη φορά με
τον ΕΝΦΙΑ, ενώ μέχρι πρότινος απαλλάσσονταν από φόρο ακινήτων.
Ιδιοκτήτες διαμερισμάτων με αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης της πιλοτής ως πάρκινγκ: Η
συγκεκριμένη κατηγορία πέφτει επίσης για πρώτη φορά στη «δαγκάνα» του φόρου
ακινήτου.
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