ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΛΩΝ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΙΚΙΕΣ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Γενική φορολογία
Οικίες στον συνοικισμό Αγίου Παύλου
Βοηθητικά
Μονοκατοικίες
Μονοκατοικίες σε διπλό οικόπεδο
Μονοκατοικίες με πισίνα

€ 132,00
€ 123,00
€ 117,00
€ 140,00
€ 150,00
€ 150,00

Συνταξιούχοι Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι 75 χρονών :
9) Εισοδήματα μέχρι € 600
€ 40,00
11) Εισοδήματα από € 601 μέχρι € 800
€ 70,00
13) Εισοδήματα από € 801 μέχρι € 1000
€ 100,00
ανάλογα κατηγορίας
14) Εισοδήματα από € 1001 και άνω
Κοινωνικών Ασφαλίσεων άνω των 75 χρόνων :
Διαγράφονται από τους καταλόγους
Κυβερνητικοί και Ημικρατικοί Συνταξιούχοι, που παίρνουν μόνο μία σύνταξη :
Φορολογία ως ο πίνακας συνταξιούχων Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κυβερνητικοί και Ημικρατικοί Συνταξιούχοι που παίρνουν σύνταξη και από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις,
ανεξαρτήτως ηλικίας :
Ανάλογα κατηγορίας οικίας.
Κυβερνητικοί και Ημικρατικοί συνταξιούχοι σχεδίων πρόωρης αφυπηρέτησης :
Ανάλογα κατηγορίας οικίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
α) Σε περίπτωση ανδρογύνου συνταξιούχων συνυπολογίζονται οι συντάξεις και η φορολογία είναι ανάλογη με τον
πιο πάνω πίνακα.
β) Σε περίπτωση που η οικία είναι στο όνομα συνταξιούχου, αλλά σ' αυτήν κατοικούν και τα παιδιά της οικογένειας,
τότε δεν ισχύει καμιά εξαίρεση.
γ) Πολύτεκνοι που έχουν τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή
είναι φοιτητές ή στρατιώτες, δικαιούνται έκπτωση 25%, αφού παρουσιάσουν την σχετική ταυτότητα Μέλους
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, καθώς και τα σχετικά πιστοποιητικά (βεβαίωση από το στρατό ή από το Πανεπιστήμιο).
δ) Κωφοί και τυφλοί € 70,00.
ε) Ακατοίκητα/Κενά/Αχρησιμοποίητα υποστατικά 50% έκπτωση, αφού παρουσιάσουν σχετικά
δικαιολογητικά (μειωμένοι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος για τουλάχιστον 6 μήνες).
στ) Σε περίπτωση που στο ίδιο τεμάχιο υπάρχει και δεύτερη, βοηθητική οικοδομή, η οποία χρησιμοποιείται από μέλη
της ίδιας οικογένειας (παιδιά/ηλικιωμένοι γονείς) ή από την οικιακή βοηθό, και η συνολική χρέωση στο τεμάχιο
ξεπερνά το ποσό των € 185,00, τότε θα μειώνεται η συνολική φορολογία στα € 185,00.
Όσοι Δημότες συνταξιούχοι θα υποβάλουν ένσταση, παρακαλούνται όπως επισυνάπτουν:
1. Φωτοαντίγραφο επιταγής της τελευταίας σύνταξης τους και του/της συζύγου του/της ή βεβαίωση από Τραπεζιτικό
Οργανισμό.
2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας τους καθώς και του/της συζύγου τους.
Έντυπο για ένσταση μπορείτε να προμηθευτείτε από το τμήμα φορολογιών του Δήμου ή από την ιστοσελίδα
του Δήμου www.dad.org.cy
Ενστάσεις θα γίνονται αποδεκτές ΜΟΝΟ με την παρουσίαση των σχετικών δικαιολογητικών μέχρι τις 11
Νοεμβρίου 2016. Μετά την ημερομηνία αυτή ΚΑΜΙΑ ένσταση δεν θα γίνεται αποδεκτή.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο τμήμα Φορολογιών του Δήμου, τηλ. 22392017
και 22392026.

Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δομετίου

