ΕΝΦΙΑ 2020: Οι ανατροπές στα εκκαθαριστικά και στις δόσεις πληρωμής – Τι ισχύει για τις εκπτώσ

Ανατροπές στην εκκαθάριση του φετινού ΕΝΦΙΑ φέρνει η παράταση της
προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 28 Αυγούστου.
Σύμφωνα...

με την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, πάνω από 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων θα δουν το νέο
λογαριασμό του φόρου για την ακίνητη περιουσία τους στα μέσα του Σεπτεμβρίου.
Συγκεκριμένα, η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να εξοφληθεί έως τις 30
Σεπτεμβρίου και η τελευταία έως τις 26 Φεβρουαρίου.
Υπολογίζεται ότι και φέτος πάνω από 1 εκατ. φορολογούμενοι θα έχουν έκπτωση
50 % ή και πλήρη απαλλαγή από το φόρο , ενώ για άλλη μια χρονιά απαλλάσσονται
από τον συμπληρωματικό φόρο τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδα εκτός σχεδίου
πόλης και οικισμού ενώ θα ισχύσουν οι ίδιες μειώσεις με πέρυσι.
Τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ θα δουν φέτος να ξεφουσκώνει πάνω από 280.000
ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι έχουν εισπράξει ή συνεχίζουν να λαμβάνουν
μειωμένα ενοίκια.Το 30% των "χαμένων "ενοικίων θα συμψηφιστεί με τον φόρο που
προκύπτει για τα ακίνητα τους περιορίζοντας τον τελικό "λογαριασμό".
Μετά το "πάγωμα" της νέας μείωσης του ΕΝΦΙΑ που προκάλεσε η κρίση της
πανδημίας, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα δουν στο φετινό εκκαθαριστικό τις ίδιες
μειώσεις του φόρου που ίσχυαν το 2019 οι οποίες ανάλογα με το ύψος της
ακίνητης περιουσίας φθάνουν σε:
-30% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 60.000 ευρώ
-27% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 70.000 ευρώ
– 25% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 80.000 ευρώ
-20 % για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 1.000.000 ευρώ
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-10% για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 ευρώ
Οι διασταυρώσεις στοιχείων
Η ΑΑΔΕ θα τρέξει τη διασταύρωση των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας των
φορολογουμένων με τις φορολογικές δηλώσεις που θα έχουν υποβληθεί έως τις 28
Αυγούστου προκειμένου να εντοπιστούν όσοι πληρούν τα εισοδηματικά και
περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσουν φέτος μισό ΕΝΦΙΑ ή να έχουν πλήρη
απαλλαγή. Απαραίτητη προϋπόθεση για να κερδίσουν τις εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ
είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τις φορολογικές
δηλώσεις αλλά και τις δηλώσεις Ε9. Η διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων είναι
αυτοματοποιημένη για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς να χρειάζεται η υποβολή
πρόσθετων δικαιολογητικών, παρά μόνο εφόσον διαπιστωθούν λάθη.
Οι εκπτώσεις
Έκπτωση 50 % στο ποσό του ΕΝΦΙΑ θα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων εφόσον
πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1.Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού
έτους να μην υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ , προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή
τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
2.Το συνολικό της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο
υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος , ο ή σύζυγος και τα εξαρτώμενα
τέκνα της οικογένειας του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και
του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ
3. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας όπως αυτή προσδιορίζεται για τον
υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ
για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο ( και τον ή τη σύζυγο του ή τη
μονογονεϊκή οικογένεια ) με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον
έγγαμο ( τον ή τη σύζυγο του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή
οικογένεια) με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
Έκπτωση 100%
Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες
ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστό 80% και άνω
χορηγείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1.Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν
έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο
και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
2.Το συνολικό της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα
πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος , η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας
του δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ
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