
 

 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 

Πληροφορίες: Ελ. Μπαρμπαλιά  

 

           Αθήνα: 26.08.2014   

            Αρ.Πρωτ: 2947

                   Πξνο: Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ  
                              θ. Γθίθα Υαξδνύβειε  

 

ΚΟΙΝ: «Πίλαθαο Απνδεθηψλ»  

Θέκα: «Η Δ..ΑκεΑ. θαηαζέηεη ηηο πξνηάζεηο ηεο γηα ηνλ ΔΝΦΙΑ  -  ε νηθνλνκηθή 

απόγλωζε ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο»   

Κύριε Υπουργέ,  

Η Δ.Σ.Α.κεΑ. θαηά ηελ πεξίνδν δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ πνπ αθνξά ζηνλ 
Δληαίν Φφξν Αθηλήησλ (ΔΝΦΙΑ) είρε δεηήζεη δηνξζσηηθέο θηλήζεηο ζε φηη αθνξά ζηελ 
απαιιαγή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία απφ ην θφξν. Οη πξνηάζεηο καο, παξφιν πνπ ήηαλ 
απφιπηα αηηηνινγεκέλεο δελ εηζαθνχζηεθαλ κε απνηέιεζκα απηή ηε ζηηγκή ηα άηνκα κε 
αλαπεξία θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο λα βξίζθνληαη ζε νηθνλνκηθή απφγλσζε.  

Σηελ παξνχζα θξίζηκε πεξίνδν νη δηνξζσηηθέο θηλήζεηο επί ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 
4223/2013 πνπ πξνηείλεη ε Δ.Σ.ΑκεΑ. είλαη νη εμήο:  

 Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7  λα ηζρχζνπλ γηα ηα άηνκα κε πνζνζηφ 
αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67%.  

 Τν ζχλνιν ηεο επηθάλεηαο ησλ θηηζκάησλ πνπ θαηέρεη ν θνξνινγνχκελνο κε 
αλαπεξία λα νξηζηεί ζηα 250 ηεηξαγσληθά κέηξα 

 Τν εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 λα απμεζεί απφ ηηο 12.000 € ζηηο 
20.000€  γηα πιήξε απαιιαγή απφ  ην θφξν, ελψ γηα εηζνδήκαηα απφ 20.000 – 
40.000€ λα θαζνξηζζεί έθπησζε θφξνπ ζε πνζνζηφ 50%.  

 Ο ππνινγηζκφο ηνπ εηζνδεκαηηθνχ θξηηεξίνπ λα βαζηζηεί ζην θαζαξφ πξαγκαηηθφ 
εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνχκελνπ ρσξίο λα πξνζκεηξψληαη ζε απηφ νπνηαδήπνηε 
επηδφκαηα αλαπεξίαο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην θξάηνο (εμστδξπκαηηθφ – πξνλνηαθά 
επηδφκαηα αλαπεξίαο).  

 Απαιιαγή απφ ηνλ ΔΝΦΙΑ ησλ θηηζκάησλ πνπ θαηέρνπλ νη αλαγλσξηζκέλεο 
νξγαλψζεηο ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο.  

 



 

 

 

Βάζεη ηωλ αλωηέξω ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 δεηνύκε λα ηξνπνπνηεζεί ωο εμήο:  

«2. Η έθπησζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4223/2013 αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 
εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%), εθφζνλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 
α) Τν ζπλνιηθφ θαζαξφ πξαγκαηηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ θνξνινγηθνχ 
έηνπο δελ ππεξβαίλεη ηηο 20.000 (20.000) επξψ, πξνζαπμεκέλν θαηά ρίιηα (1.000) επξψ γηα ηνλ 
ή ηελ ζχδπγν θαη θάζε εμαξηψκελν κέινο, 
β) ην ζχλνιν ηεο επηθάλεηαο ησλ θηηζκάησλ ζηα νπνία θαηέρνπλ δηθαηψκαηα ηεο παξαγξάθνπ 
2 ηνπ άξζξνπ 1, ν ππφρξενο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ν ή ε ζχδπγνο θαη ηα 
εμαξηψκελα ηέθλα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ πνζνζηνχ ζπληδηνθηεζίαο, 
δελ ππεξβαίλεη ηα δηαθφζηα πελήληα ηεηξαγσληθά κέηξα (250κ), 
γ) ν αξηζκφο ησλ εμαξηψκελσλ ηέθλσλ ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ηα ηξία, ή ν θνξνινγνχκελνο, ν ή 
ε ζχδπγνο ή νπνηνδήπνηε απφ ηα εμαξηψκελα ηέθλα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ έρεη αλαπεξία ζε 
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ εμεληαεπηά  (67%), ζχκθσλα κε Γλσκάηεπζε Αλαπεξίαο εθδηδφκελε 
απφ ΚΔΠΑ ή άιιε δεκφζηα αξρή εθφζνλ είλαη ζε ηζρχ θαη θαηά ηα ηζρχνληα γηα ηε θνξνινγία 
ηνπ εηζνδήκαηνο.  
δ) Η έθπησζε αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 50%, ζε πεξίπησζε πνπ ην ζπλνιηθφ θαζαξφ 
πξαγκαηηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο θπκαίλεηαη κεηαμχ 
ηηο  20.000 € – 40.000 €, πξνζαπμεκέλν θαηά ρίιηα (1.000) επξψ γηα ηνλ ή ηελ ζχδπγν θαη θάζε 
εμαξηψκελν κέινο, θαη εθφζνλ πιεξνχληαη  νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο β. θαη γ. θαη ε ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ.  
ε) Καη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Κ.Φ.Δ (4172/2013) θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 
θαζαξνχ πξαγκαηηθνχ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο δελ 
πεξηιακβάλνληαη ην εμστδξπκαηηθφ επίδνκα ή πξνλνηαθά  επηδφκαηα αλαπεξίαο πνπ 
ρνξεγνχληαη απφ ην θξάηνο.  
δ) Απφ ην θφξν απαιιάζζεηαη ην ζχλνιν ηεο επηθάλεηαο ησλ θηηζκάησλ πνπ αλήθνπλ θαηά 
ςηιή θπξηφηεηα ή επηθαξπία ζηνπο αλαγλσξηζκέλνπο θνηλσληθνζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο ηνπ 
αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο, δειαδή ζηελ Δ.Σ.ΑκεΑ ζηηο  δεπηεξνβάζκηεο νξγαλψζεηο θνξείο κέιε 
ηεο Δ.Σ.ΑκεΑ. θαη ζηηο πξσηνβάζκηεο νξγαλψζεηο θνξείο κέιε ησλ θνξέσλ κειψλ ηεο 
ηειεπηαίαο.»   
 
Κύριε Υπουργέ,  
Η Δ.Σ.ΑκεΑ. αλακέλεη ηηο  ελέξγεηέο ζαο πξνο ζεηηθή θαηεχζπλζε.  
 
                                                           Με εθηίκεζε  
 
                      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                              Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  
 
 
                    Ι. ΒΑΡΓΑΚΑΣΑΝΗ                                             ΥΡ. ΝΑΣΑ  
 
 



 

 

 
 
Πίλαθαο Απνδεθηώλ:  
 
-Γξαθείν Πξσζππνπξγνχ θ. Αλη. Σακαξά  
-Γξαθείν Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο θ. Δπ. Βεληδέινπ 
-Γηαξθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ Υπνζέζεσλ  
-Αλαπιεξσηή Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Φξ. Σηατθνχξα 
-Υθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Γ. Μαπξαγάλε 
-Γελ. Γξακκαηέα Οηθνλνκηθψλ θαη Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο θ. Φξ. Παπαθσλζηαληίλνπ 
-Πξφεδξν ΟΚΔ   
-Φνξείο Μέιε Δ.Σ.Α.κεΑ.  
 
 


