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Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε µεγάλο αριθµό καταγγελιών σχετικά µε τον
εσφαλµένο υπολογισµό του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (ΕΕΤΑ), το οποίο
επιβλήθηκε για το έτος 2013 µε το ν. 4152/2013.
Από τη διερεύνηση των αναφορών διαπιστώθηκε ότι ιδιαίτερο πρόβληµα
αντιµετώπιζαν: (α) οι πολίτες που για πρώτη φορά έλαβαν λογαριασµό κατανάλωσης
ηλεκτρικού ρεύµατος µε τον εσφαλµένο υπολογισµό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
(ΤΑΠ) και κατ’ επέκταση του ΕΕΤΑ µετά την 15η Μαΐου 2013, προθεσµία που έθετε ο
νόµος για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης λαθών στους αρµόδιους δήµους και (β)
οι πολίτες που στους λογαριασµούς κατανάλωσης ρεύµατος των ακινήτων τους δεν
αναγραφόταν υπολογισµός του ΤΑΠ και συνεπώς ούτε τιµή ζώνης.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, ήδη από τον Νοέµβριο του 2013, µε έγγραφά του προς
τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων είχε αναδείξει το ζήτηµα στο σύνολό του
και είχε ζητήσει στοιχεία για τον τρόπο υπολογισµού του ΕΕΤΑ στις περιπτώσεις
ακινήτων που δεν αναγραφόταν υπολογισµός του ΤΑΠ.
Στη συνέχεια, τον Μάιο του 2014 επανήλθε µε έγγραφό του στο οποίο επεσήµανε
ότι, στις περιπτώσεις που δεν αναγράφεται τιµή ζώνης στη βάση υπολογισµού του
∆ιαχειριστή του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆Ε∆∆ΗΕ), δεν
ορίζεται στο νόµο ο συντελεστής υπολογισµού του φόρου, αλλά εναπόκειται στη
∆ιοίκηση να τον προσδιορίσει µε βάση το µέσο όρο των τιµών της δηµοτικής
ενότητας, του δήµου ή του νοµού. Επίσης, σηµείωσε ότι το γεγονός αυτό παραβιάζει
την αρχή της βεβαιότητας του φόρου και δηµιουργεί τεράστιο αίσθηµα ανασφάλειας
στους πολίτες. Τέλος, τόνισε ότι παραβιάζεται η αρχή της φορολογικής ισότητας στις
περιπτώσεις όπου: (α) ο φόρος σε ακίνητα της ίδιας περιοχής υπολογίζεται µε
διαφορετικό συντελεστή, (β) ακίνητα αποµακρυσµένων περιοχών φορολογούνται µε
συντελεστή υπολογιζόµενο µε το µέσο όρο τιµών ζώνης των κέντρων του νοµού και
(γ) πολίτες, οι οποίοι αποδεδειγµένα έλαβαν γνώση του εσφαλµένου υπολογισµού
µετά την 15η Μαΐου 2013, χάνουν το δικαίωµα να αιτηθούν τη διόρθωσή του,
αντιµετωπιζόµενοι το ίδιο µε όσους είχαν λάβει γνώση του σφάλµατος, πριν την
ηµεροµηνία αυτή.
Η Γενική Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων µε πρόσφατη απόφασή της (ΠΟΛ
1193/2014) έδωσε τη δυνατότητα στους υπόχρεους να υποβάλουν στην αρµόδια
∆ΟΥ αίτηση επανυπολογισµού του ΕΕΤΑ, σε συγκριµένες περιπτώσεις, στις οποίες
υπήρχε πραγµατική αδυναµία υποβολής αίτησης διόρθωσης στοιχείων στον αρµόδιο
δήµο µέχρι την 15η Μαΐου 2013.
Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή. Ωστόσο,
θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα νέας εκκαθάρισης σε όλες τις
περιπτώσεις εσφαλµένου υπολογισµού του ΕΕΤΑ, ώστε να µην καλούνται οι πολίτες
να πληρώσουν ποσά που δεν αντιστοιχούν στα πραγµατικά στοιχεία των ακινήτων
τους, όπως ήδη έχει συµβεί µε το ΕΕΤΗ∆Ε των ετών 2011 και 2012 σε πολλές
περιπτώσεις.
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