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Ανάγκη επίλυσης των προβληµάτων του ΕΕΤΗ∆Ε ενόψει του νέου
φόρου ακινήτων
Με νέα επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονοµικών η Συνήγορος του Πολίτη
κυρία Καλλιόπη Σπανού ζητά την επίλυση των προβληµάτων που
εξακολουθούν να υπάρχουν και σχετίζονται µε την επιβολή, τον υπολογισµό
και την είσπραξη του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων
∆οµηµένων Επιφανειών (ΕΕΤΗ∆Ε).
Σε συνέχεια της επιστολής της προς τον Υπουργό τον Οκτώβριο του 2012, η
Συνήγορος του Πολίτη επανέρχεται για το θέµα αυτό και τονίζει την ανάγκη να
επιλυθούν οριστικά τα προβλήµατα που ανέκυψαν µε το ΕΕΤΗ∆Ε ενόψει και του
νέου φόρου ακινήτων, που προωθείται από το Υπουργείο Οικονοµικών.
Ειδικότερα, η Αρχή προτείνει:
α. Να διορθωθούν τα λάθη υπολογισµού του ΕΕΤΗ∆Ε των ετών 2011 και 2012,
καθώς πάρα πολλές περιπτώσεις, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες προέβησαν
εµπρόθεσµα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, δεν διορθώθηκε το ΕΕΤΗ∆Ε του
2011, µε αποτέλεσµα να υπολογιστεί εσφαλµένα και αυτό του 2012. Κυρίως πρέπει
να επισηµανθούν περιπτώσεις πολιτών που δεν αντιµετώπιζαν κανένα πρόβληµα µε
τον υπολογισµό του Τέλους κατά το 2011, ωστόσο, για πρώτη φορά υπολογίστηκε
εσφαλµένα το ΕΕΤΗ∆Ε κατά το 2012.
β. Να διεκπεραιωθούν στο σύνολό τους οι αιτήσεις των πολιτών, που έχουν ήδη
συσσωρευτεί στις ∆ΟΥ, κυρίως αυτών που δικαιούνται εκ του νόµου υπολογισµό του
Τέλους µε µειωµένο συντελεστή και ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες
(µακροχρόνια άνεργοι, πολύτεκνοι), αλλά και αυτών που αιτήθηκαν µείωση ή
απαλλαγή από το ΕΕΤΗ∆Ε, διότι διαβιούν υπό µειονεκτικές συνθήκες.
γ. Να υπάρξει µέριµνα για τους ενοικιαστές ακινήτων, οι οποίοι σε κάποιες
περιπτώσεις πληρώνουν µέρος του φόρου που βαρύνει τον κύριο του ακινήτου
χωρίς να µπορούν να το συµψηφίσουν µε µισθώµατα.
Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι η φορολόγηση των ακινήτων πρέπει να γίνει µε
βάση την πραγµατική ακίνητη περιουσία και την φορολογική ικανότητα των πολιτών,
ώστε η κατανοµή των δηµοσίων βαρών να επιτευχθεί µε όρους νοµιµότητας και
δικαιοσύνης.
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