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Παράταση προθεσμίας της δήλωσης απαλλαγής από δημοτικά τέλη

Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, η προθεσμία μέσα στην
οποία οφείλουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να υποβάλλουν δήλωση
στους οικείους δήμους περί της μη χρήσης των ακινήτων, στα
οποία είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση, προκειμένου να απαλλαγούν
από τα αναλογούντα τέλη καθαριότητας και φωτισμού

Συγκεκριμένα:

Με την παρ. 1 του άρθρου 103 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ Τεύχος Α
50/26.03.2019) δίνεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης περί μη
χρήσης
ακινήτου,
στο
οποίο
έχει
διακοπεί
η
ηλεκτροδότηση, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2019, προκειμένου να
διαγραφούν οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού ή να
παραληφθεί η βεβαίωσή τους.

Με την παρ. 2 του άρθρου 103 του ίδιου νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ
Τεύχος Α 50/26.03.2019) προβλέπεται η διαγραφή ή η παράλειψη
βεβαίωσης τελών καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητα που δεν
είχαν προηγούμενα ηλεκτροδοτηθεί, εφόσον ο δήμος δεν
στοιχειοθετεί τη χρήση αυτών, δεδομένου ότι, με την
τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 25/1975 (Α’ 74) με
την παρ. 1 του άρθρου 222 του ν. 4555/2018 (Α’133) κατέστη
σαφές ότι για ακίνητα που δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί, η επιβολή
τελών πρέπει να συνέχεται με τη χρήση του ακινήτου (βλ.

αιτιολογική του νόμου).

Για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής δεν απαιτείται σύμπραξη
των οφειλετών.

Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 103 εφαρμόζονται και
στην περίπτωση που οι οφειλές έχουν υπαχθεί σε οποιαδήποτε
ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τηρουμένης της πρόβλεψης ότι
«ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται»

Ιστορικό:

Με τον νόμο

4555/2018 ρυθμίστηκε το πρόβλημα της απαλλαγής

των αδήλωτων κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από τα
δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

Η νέα διάταξη δίνει εξάμηνη προθεσμία (λήγει την 18 Ιανουαρίου
2019) σε όλους τους ιδιοκτήτες κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων
ακινήτων που ως τώρα δεν το είχαν δηλώσει στον οικείο Δήμο, να
τα δηλώσουν και να απαλλαγούν πλήρως από κάθε χρέωση, εφόσον
υπήρχε αχρησία και διακοπή του ρεύματος.

Η προθεσμία αυτή παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Αναλυτικά τα σημεία της νέας ρύθμισης:

1. Παγιώθηκε νομοθετικά η απαλλαγή των κενών και μη
ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας
και φωτισμού.

2. Σε ότι αφορά τα παρελθόντα έτη, η νέα διάταξη δίνει εξάμηνη
προθεσμία σε όλους τους ιδιοκτήτες κενών και μη
ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων που ως τώρα δεν το είχαν δηλώσει
στον οικείο Δήμο, να τα δηλώσουν και να απαλλαγούν πλήρως από
κάθε χρέωση, εφόσον υπήρχε αχρησία και διακοπή του ρεύματος.

Η εξάμηνη προθεσμία λήγει την 18 Ιανουαρίου 2019 (από την
δημοσίευση του νόμου 4555/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α
133/19.07.2018)(παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019)

3. Από την ισχύ της νέας διάταξης ορίζεται ότι «Ακίνητα, στα
οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την
καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού από την ημερομηνία
υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου
αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι
δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.»

Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται και
θα βεβαιώνονται σε βάρος του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ενώ αν,
παρά τη δήλωση, γίνεται χρήση ή ηλεκτροδότηση του ακινήτου, θα
βεβαιώνεται επιπλέον και ισόποσο πρόστιμο.

Νόμος 4555/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α 133/19.07.2018
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό
του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις
για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την
πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις

Άρθρο 222
Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74)

1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
25/1975 (Α΄ 74), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του ν.
3345/2005 (Α΄138), αντικαθίστανται ως εξής:

«Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται
από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και
φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη
τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι
δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά
κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171).

Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή
χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος
που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.».

2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που
αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός
ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου
και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του
ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή
παραλείπεται η βεβαίωσή τους.

Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6)

μήνες από αυτήν. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.

ΠΗΓΗ:http://www.odigostoupoliti.eu/paratasi-prothesmias-tis-di
losis-apallagis-apo-dimotika-teli/

