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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε ςυνζχεια προθγοφμενθσ ςχετικισ ανακοίνωςθσ του Υπουργείου Οικονομικϊν, θ Γενικι
Γραμματεία Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων του Υπουργείου Οικονομικϊν, ανακοινϊνει τθν
ζναρξθ τθσ υπηρεςίασ υποβολήσ αίτηςησ εξαίρεςησ από το Ειδικό Τζλοσ Ακινήτων. Η
υπθρεςία εξυπθρετεί τουσ δικαιοφχουσ καταβολισ μειωμζνου τζλουσ (0,5€/τμ) κακϊσ και
τουσ δικαιοφχουσ απαλλαγισ.
Οι δικαιοφχοι ιδιοκτιτεσ μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ ςτθν υπθρεςία για το Οικονομικό
Ζτοσ 2011 με τθν αποςτολι ενόσ ςφντομου μθνφματοσ (SMS). Το μινυμα πρζπει να
αναγράφει τα γράμματα ETA, κενό, τον ΑΦΜ (Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου) αυτοφ που
δικαιοφται τθν απαλλαγι, κενό και τον αριθμό παροχήσ τησ ΔΕΗ (βλζπε Εικόνα 1). Το
μινυμα πρζπει να αποςταλεί ςτον αρικμό 54160. Το κόςτοσ του μθνφματοσ είναι 0,1107€
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 23%. Επιςθμαίνεται ότι το κόςτοσ του μθνφματοσ αίτθςθσ
καλφπτει πλιρωσ το κόςτοσ τθσ αποςτολισ όλων των απαντθτικϊν μθνυμάτων και ότι ο
φορολογοφμενοσ δεν ζχει καμία επιπλζον επιβάρυνςθ για τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ. Η
υπθρεςία χρθςιμοποιείται αντίςτοιχα και για τουσ άλλουσ παρόχουσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ.

Εικόνα 1

Παράδειγμα μηνφματοσ: ΕΤΑ 044553463 06543287
(ΑΦΜ)

(Αρικμόσ παροχισ)

Υπενκυμίηεται ότι ιδιοκτιτεσ που κα καταβάλουν μειωμζνο τζλοσ (0,5€/τμ) είναι α)
πολφτεκνοι (τζςςερα παιδιά και άνω) με ειςόδθμα μζχρι 30 χιλιάδεσ ευρϊ κακϊσ και αυτοί
που οι ίδιοι ι άτομα που προςτατεφουν είναι ολικϊσ τυφλοί ι με βαριζσ κινθτικζσ αναπθρίεσ
που υπερβαίνουν ςε ποςοςτό το 80%. Επίςθσ, απαλλάςςονται από το τζλοσ άνεργοι
ιδιοκτιτεσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του ΟΑΕΔ, ι ςτο Γραφείο Ευρζςεωσ
Ναυτικισ εργαςίασ, ι ςτο λογαριαςμό ανεργίασ προςωπικοφ θμερθςίων εφθμερίδων ι

τεχνικϊν τφπου Ακθνϊν και Θεςςαλονίκθσ κάτω από οριςμζνεσ προχποκζςεισ. Πρζπει
ςυγκεκριμζνα να είναι μακροχρόνια άνεργοι ι να ζχουν επιδοτθκεί για τουλάχιςτον ζξι από
τουσ δϊδεκα τελευταίουσ μινεσ.
Με τθν υποβολι ζγκυρθσ αίτθςθσ ςτθν υπθρεςία μζχρι τισ 2 Οκτωβρίου 2011, ο δικαιοφχοσ
ιδιοκτιτθσ, του οποίου θ αίτθςθ κα γίνει δεκτι, εξαςφαλίηει τθν ενςωμάτωςθ τθσ απαλλαγισ
ι τθσ ζκπτωςθσ ςτον αμζςωσ επόμενο λογαριαςμό θλεκτριςμοφ. Για όςουσ υποβάλλουν
εκπρόκεςμα τθν αίτθςι τουσ μζχρι τθν 30θ Νοεμβρίου 2011 (λιξθ τθσ υπθρεςίασ), και
εφόςον αυτι γίνει δεκτι, θ απαλλαγι ι θ ζκπτωςθ κα ςυμψθφιςτεί ςτον πρϊτο λογαριαςμό
που κα εκδοκεί από τθ ΔΕΗ μετά τθν ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ. Η ενθμζρωςθ του δικαιοφχου
ιδιοκτιτθ για το αποτζλεςμα τθσ αίτθςισ του κα πραγματοποιείται μζςω αποςτολισ
απαντθτικοφ μθνφματοσ. Δικαιοφχοι τθσ απαλλαγισ ι τθσ ζκπτωςθσ για τουσ οποίουσ δεν
υπάρχουν τα αντίςτοιχα ςτοιχεία ςτθ φορολογικι τουσ διλωςθ ι ςτα μθτρϊα του ΟΑΕΔ κα
κλθκοφν να προςκομίςουν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτθν εφορία.

