
 

Tax Flash 
 
 
  
Χεθίζηεθε ζηε Βνπιή, ζηηο 27.9.2011, ν λόκνο  «Δληζρπκέλα κέηξα επνπηείαο θαη 
εμπγίαλζεο ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ-ξύζκηζε ζεκάησλ ρξεκαηνπηζησηηθνύ 
ραξαθηήξα-θύξσζε ηεο Σύκβαζεο Πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνύ Τακείνπ 
Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξόηεηαο θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
κε ηνλ νπνίν επηβάιιεηαη Έθηαθην Δηδηθό Τέινο Ηιεθηξνδνηνύκελσλ Γνκεκέλσλ 
Δπηθαλεηώλ (εθεμήο ηέινο αθηλήησλ). 
 
Σπγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη όηη : 
 

 Τν ηέινο αθηλήησλ επηβαξύλεη ηα ειεθηξνδνηνύκελα αθίλεηα νηθηζηηθήο ή 
εκπνξηθήο ρξήζεο θαη ηα νπνία ππάγνληαη, θαηά ηελ 17ε Σεπηεκβξίνπ θάζε 
έηνπο, ζην Τέινο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (ππέξ ΟΤΑ) ηνπ άξζξ.24 παξ.1 ηνπ 
Ν.2130/1993.  
 

 Υπνθείκελν ηνπ ηέινπο αθηλήησλ είλαη ν θύξηνο ή ν επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ. 
 

 Υπόρξενο θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο αθηλήησλ είλαη ν ρξήζηεο ηνπ αθηλήηνπ, ν 
νπνίνο εάλ είλαη κηζζσηήο, ην ζπκςεθίδεη κε νθεηιόκελα ή κειινληηθά 
κηζζώκαηα. 
 

 Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ νθεηινκέλνπ πξνο θαηαβνιή ηέινπο πξνθύπηεη από ηνλ 
πνιιαπιαζηαζκό ησλ η.κ. επηθαλείαο ηνπ αθηλήηνπ (όπσο απηό πξνθύπηεη από 
ηνπο ζρεηηθνύο ινγαξηαζκνύο ηεο ΓΔΗ ή ησλ ελαιιαθηηθώλ πξνκεζεπηώλ 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνο θαηαλαισηέο, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζεί ην 
Τέινο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ππέξ ΟΤΑ) επί ηνπ ζπληειεζηή ηνπ εηδηθνύ ηέινπο 
(κε βάζε ηελ ηηκή δώλεο ηνπ θάζε αθηλήηνπ)  επί ηνπ ζπληειεζηή πξνζαύμεζεο 
(κε βάζε ηελ παιαηόηεηα ηνπ αθηλήηνπ). 
 

 Παξάδεηγκα: Έζησ αθίλεην εκβαδνύ 100 η.κ.,  πνπ θαηαζθεπάζηεθε πξηλ από 
19 κέρξη θαη 15 έηε (Σπληειεζηήο Παιαηόηεηαο: 1,10),  ζε πεξηνρή κε ηηκή 
δώλεο από 2001-2.500 επξώ (Σπληειεζηήο Δηδηθνύ Τέινπο: 8), ηόηε ν 
ππνινγηζκόο ηνπ ηέινπο γηα ην έηνο 2011 ζα έρεη σο εμήο: 100 x 1,10 x 8 = 880 
Δπξώ. 
 

 Πξνβιέπνληαη δηάθνξεο εμαηξέζεηο από ην ηέινο αθηλήησλ, όπσο, θπξίσο, ηα 
αθίλεηα πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθά γεσξγηθή ή θηελνηξνθηθή ή βηνηερληθή ή 
βηνκεραληθή ρξήζε, νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη πνιπθαηνηθηώλ θαη μελνδνρεηαθώλ 
θαηαιπκάησλ θαη ηα θηίξηα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί δηαηεξεηέα (εθόζνλ 
όκσο ηα ηειεπηαία δελ ηδηνρξεζηκνπνηνύληαη ή δελ απνθέξνπλ εηζόδεκα). 
 

 Τν ηέινο αθηλήησλ εηζπξάηηεηαη από ηελ ΓΔΗ ή ηνπο ελαιιαθηηθνύο 
πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνύ ειεθηξηθνύ 
ξεύκαηνο πνπ απνζηέιιεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο. 
 

 Σε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο αθηλήησλ, νη εηαηξείεο παξνρήο 
ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζα εθδίδνπλ εληνιή δηαθνπήο ζύλδεζεο/παξνρήο έσο 
όηνπ ην ηέινο εμνθιεζεί. 
 

Σε πεξίπησζε κε, πεξαηηέξσ, εμόθιεζεο ηνπ ηέινπο αθηλήησλ, νη εηαηξείεο 
παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο δηαγξάθνπλ ηνλ ππόρξεν θαηαλαισηή θαη 
πξνρσξνύλ ζηελ γλσζηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο δηαγξαθήο ζην Γεκόζην, 
πξνθεηκέλνπ λα εηζπξάμεη ην ηέινο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα 
Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ(Κ.Δ.Γ.Δ.).       
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γενική ενημέρφζη ηφν 
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