
Απαλλαγές και μειώσεις ΕΝΦΙΑ

Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες
ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω.

Η αναπηρία του υπόχρεου και της συζύγου λαμβάνεται από τη δήλωση ή τις δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους ή από τα αρχεία των Κέντρων
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή την Εφαρμογή των Δ.Ο.Υ. «Καταχώρηση Αναπηριών».

Η αναπηρία των τέκνων, λαμβάνεται από την Εφαρμογή των Δ.Ο.Υ. «Καταχώρηση Αναπηριών» ή
από τα αρχεία των ΚΕ.Π.Α. ή, εφόσον το τέκνο υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, από
τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος αυτού του οικείου φορολογικού έτους. Στις περιπτώσεις κατά
τις οποίες η μείωση χορηγείται με υπόδειγμα από τη Δ.Ο.Υ., απαιτείται, πριν τη χορήγηση της
έκπτωσης, η καταχώρηση της πληροφορίας για την αναπηρία στην εφαρμογή «Καταχώρηση
Αναπηριών» των Δ.Ο.Υ. Για την πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα στη
φορολογία εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.

Χορηγείται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) 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

και

β) Το σύνολο 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 οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Η πλήρης απαλλαγή αφορά περίπου 70.000 νοικοκυριά.

Ακόμη δεν πληρώνουν οι:

έγγαμοι με 3 παιδιά και 16.000 ευρώ εισόδημα

έγγαμοι με 4 παιδιά και 17.000 ευρώ εισόδημα και 

έγγαμοι με 5 παιδιά κι ετήσιο εισόδημα 18.000 ευρώ

με 1 ανήλικοι παιδί κι 1 ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% και εισόδημα 15.000 ευρώ

προϋπόθεση το σύνολο κτισμάτων της οικογένειας να μην ξεπερνά τα 150 τ.μ.

Η αναπηρία προκύπτει βάσει Ε1 ή ΚΕΠΑ



Μισό ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουν όσοι:

έχουν οικογενειακό εισόδημα 9.000 € + 1.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο + σύζυγο και το σύνολο
των κτισμάτων να είναι έως 150τ.μ. και η αξία της ακίνητης περιουσίας να είναι

έως 85.000 € για άγαμο

έως 150.000 € για έγγαμο + 1 εξαρτώμενο μέλος

έως 200.000 € για έγγαμο με 2 εξαρτώμενα μέλη

Ολα τα παραπάνω ισχύουν βάσει των προϋποθέσεων εισοδήματος και τετραγωνικών

Ισχύει εξάλλου απαλλαγή και φέτος όπως και το 2019 για τον συμπληρωματικό φόρο για το
σύνολο αγροτεμαχίων και για τα οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλης 

Δόσεις ΕΝΦΙΑ

Θα πληρωθεί σε 10 δόσεις.

Η πρώτη δόση θα πρέπει να έχει καταβληθεί έως 31 Μαϊου 2022.

Η τελευταία θα πρέπει να έχει κατβληθεί εως  28 Φεβρουαρίου 2023.


