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ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8, ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών
                    10184 Αθήνα             
Πληροφορίες: 2103375360, 878, 879, 890 
E-mail: d  13.  etak  @  yo  .  syzefxis  .  gov  .  gr  
FAX: 210 3375 834

ΘΕΜΑ:  Τρόπος  δήλωσης  δικαιούχων  καταβολής  μειωμένου  έκτακτου  ειδικού 

τέλους ακινήτων (0,50€) και δικαιούχων απαλλαγής κατά την παρ. 6. 

Στην παρ. 6 του άρθρου 52 του σχεδίου νόμου «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας 

και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων – ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού 

χαρακτήρα  –  κύρωση  της  σύμβασης  –  πλαίσιο  του  ευρωπαϊκού  ταμείου 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις», 

που ήδη ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, προβλέπονται τα εξής:

 

I. H επιβολή ειδικού τέλους που ισούται με 0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, 

ανεξάρτητα από την τιμή ζώνης και την παλαιότητα του ακινήτου, για ένα ακίνητο 

που ιδιοκατοικείται και ανήκει  κατά κυριότητα ή επικαρπία σε: 

α) Πολύτεκνο, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου 

του ν. 1910/1944, εφόσον τα τέκνα που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις 

του ν. 1910/1944, τον βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, Α΄ 151), κατά το οικονομικό έτος 2011, με 
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οικογενειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος, του έτους επιβολής του τέλους, 

μέχρι 30.000 ευρώ ή

β) Πρόσωπο  που  είναι  το  ίδιο  ή  πρόσωπο  που  το  βαρύνει  φορολογικά, 

σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΦΕ, ανάπηρο, κατά την έννοια της περιπτώσεως  θ΄ της 

παραγράφου  5  του  άρθρου  6  του  ΚΦΕ  (ολικώς  τυφλοί  και  πρόσωπα  που 

παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 80%) 

II. Η απαλλαγή από το ειδικό τέλος για ένα ακίνητο που ιδιοκατοικείται και 

ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε:

α) Μακροχρόνια  άνεργο,  εγγεγραμμένο  στα  μητρώα  του  ΟΑΕΔ  ή  στους 

καταλόγους  προσφερομένων  προς  εργασία  του  Γραφείου  Ευρέσεως  Ναυτικής 

Εργασίας  και  των  παραρτημάτων  του  ή  του  λογαριασμού  ανεργίας  προσωπικού 

ημερήσιων  εφημερίδων  Αθηνών  και  Θεσσαλονίκης  ή  του  λογαριασμού  ανεργίας 

τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης  ή 

β) Άνεργο  που  επιδοτήθηκε  λόγω  τακτικής  επιδότησης  από  τους  ως  άνω 

φορείς και λογαριασμούς κατά τους έξι (6) τουλάχιστον από τους δώδεκα μήνες που 

προηγούνται της ημερομηνίας έκδοσης του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. 

Οι  άνεργοι  των  περιπτώσεων  α  και  β  δεν  απαλλάσσονται,   εάν  το 

οικογενειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος, του έτους επιβολής του τέλους, 

υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 4.000 ευρώ για 

κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Ο  ανωτέρω μειωμένος συντελεστής τέλους της περίπτωσης I και  η απαλλαγή 

από αυτό της περίπτωσης II δεν ισχύουν και το τέλος υπολογίζεται όπως ορίζεται στις 

παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 52: 

1. Αν  η  αξία  της  ακίνητης  περιουσίας  του  δικαιούχου   με  βάση  τα  στοιχεία 

ακινήτων του έτους 2008 υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, η οποία  προσαυξάνεται 

κατά 10.000  για κάθε προστατευόμενο  τέκνο ή 

2. Αν το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται  σε ζώνη με τιμή άνω των 3.000 

ευρώ καθώς και 

3. Για το πλέον των 120 τ.μ. εμβαδόν του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου, το οποίο 

προσαυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τα 200 

τ.μ.  
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Για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, προκειμένου να μην επιβληθεί τέλος 

στους δικαιούχους απαλλαγής ή να επιβληθεί τέλος με μειωμένο συντελεστή και προς 

αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών, τα πρόσωπα που τυγχάνουν του μειωμένου 

τέλους  ή  της  απαλλαγής  (περιπτώσεις  I και  II)  πρέπει  να  αποστείλουν  γραπτό 

μήνυμα (sms)  κινητής τηλεφωνίας στον αριθμό 54160 αναγράφοντας ΕΤΑ, τον 

Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  τους  και  τον  αριθμό  της  παροχής  τους 

διαχωριζόμενα με ένα κενό χαρακτήρα, μέχρι την   2 Οκτωβρίου  2011.

Η  Γ.Γ.Π.Σ.,  αφού  επεξεργαστεί  τα  στοιχεία,  θα  απαντήσει  σε  όλα  τα 

μηνύματα για το αποτέλεσμα της αίτησης με γραπτό μήνυμα (sms)  είτε ότι η αίτηση 

έγινε δεκτή είτε ότι έχει απορριφθεί. 

 Στη συνέχεια η Γ.Γ.Π.Σ., παραδίδει ηλεκτρονικό αρχείο στη Δ.Ε.Η. και στους 

εναλλακτικούς  προμηθευτές  ηλεκτρικού  ρεύματος  για  τα  πρόσωπα  που 

απαλλάσσονται  του ειδικού τέλους  ή   που δικαιούνται   μειωμένο τέλους,  με  τον 

αντίστοιχο αριθμό παροχής.

Σε  περίπτωση  που  ο  δικαιούχος  δεν  υποβάλει  γραπτό  μήνυμα  μέχρι  την 

ανωτέρω ημερομηνία ( 2/10/2011), θα καταβάλει την πρώτη δόση και δύναται με την 

ίδια  διαδικασία  να  το  υποβάλει  εκπρόθεσμα  μέχρι  την  30η Νοεμβρίου  2011  και 

εφόσον  η  αίτηση  γίνει  δεκτή  θα  ληφθεί  υπόψη  στον  πρώτο  λογαριασμό  που  θα 

εκδοθεί από τη Δ.Ε.Η. μετά την έγκριση της αίτησης.

Τυχόν επί πλέον καταβληθέν ποσό θα  τύχει συμψηφισμού στους επόμενους 

λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. και των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος.

Η Δ.Ε.Η., στην οποία απευθύνεται το παρόν, παρακαλείται να το κοινοποιήσει 

άμεσα σε όλους τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

  Π. Οικονόμου

Ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:  
1. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)
2. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
3. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
1. Αποδέκτες Πίνακα Α΄ (περιπτώσεις 3, 4)
2. Αποδέκτες Πίνακα Β΄ (περίπτωση 3)
3. Αποδέκτες Πίνακα ΣΤ΄ (περιπτώσεις 2, 7)
4. Αποδέκτες Πίνακα Ζ΄ (περιπτώσεις 1, 2, 9)
5. Αποδέκτες Πίνακα Η΄ (περιπτώσεις 1 – 7)
6. Αποδέκτες Πίνακα Θ΄ (περιπτώσεις 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,14)
7. Αποδέκτες Πίνακα Ι΄
8. Αποδέκτες Πίνακα ΙΑ΄
9. Αποδέκτες Πίνακα ΙΒ΄
10.  Αποδέκτες Πίνακα ΙΕ΄
11.  Αποδέκτες Πίνακα ΙΣΤ΄
12. Αποδέκτες Πίνακα ΙΖ΄
13.  Αποδέκτες Πίνακα ΙΗ΄
14.  Αποδέκτες Πίνακα ΚΑ΄ (περιπτώσεις 1 – 3)
15.  Αποδέκτες Πίνακα ΚΒ΄
16.  Αποδέκτες Πίνακα ΚΓ΄
17.  Περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση»

III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων 
5. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων
6. Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Φορολογίας
7. Γραφεία κ. κ. Γενικών Διευθυντών
8. Όλες τις Δ/νσεις της Κ.Υ. – Τμήματα, Ανεξάρτητα Γραφεία
9. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (20 αντίτυπα)
10. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών (10 αντίτυπα)
11. Δ/νση Φορολογίας Κεφαλαίου – Τμήματα Α, Β, (από 5 αντίτυπα), Φ.Μ.Α.Π. (20 

αντίτυπα)
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