ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
LARNAKA MUNICIPALITY

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΙΩΣΕΩΝ /ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ
ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κάτοχος ταυτότητας
Πολυτέκνου της ΠΟΠ
(Τέσσερα τέκνα και άνω)
Κάτοχος ταυτότητας
Πενταμελής οικογένεια της
Π.Ο.Π.Ο
(Για Τρίτεκνη οικογένεια)

Παρουσιάζοντας κάρτα ΠΟΠ σε ισχύ.

3

Λήπτες Δημόσιου βοηθήματος
με εισόδημα άνω των €480
ακαθάριστο

Βεβαίωση από το ΕΕΕ για το έτος για το οποίο
υποβάλλεται η ένσταση στο οποίο να αναγράφονται
τα μέλη της οικογένειας και το ποσό που τους
καταβάλλεται

4

Λήπτες Δημόσιου βοηθήματος
με εισόδημα κάτω των €480
ακαθάριστο

Βεβαίωση από το ΕΕΕ το οποίο δεν θα υπερβαίνει
τα €480.

5

Μονογονεϊκή οικογένεια με
μηνιαίο εισόδημα κάτω των
€1000,00 ακαθάριστο

6

Άνεργη Μονογονεϊκη
οικογένεια

7

Συνταξιούχοι Κοινωνικών
Ασφαλίσεων άνω των 75 ετών
με σύνταξη κάτω των €1000,00
ακαθάριστο

Πιστοποιητικό Αποδοχών που δεν υπερβαίνει τα
€1000 ακαθάριστα μαζί με Πιστοποιητικό
Γεννήσεως εξαρτώμενου τέκνου (μέχρι 25 ετών αν
σπουδάζει) το οποίο θα συνοδεύεται με βεβαίωση
από Πιστοποιών Υπάλληλο ότι είναι μονογονεϊκή
οικογένεια ή Βεβαίωση για λήψη επιδόματος
μονογονεϊκής οικογένειας για το έτος για το οποίο
επιβάλλεται η ένσταση
Βεβαίωση από γραφείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ότι είναι άνεργος για το έτος για το
οποίο υποβάλλεται η ένσταση και Πιστοποιητικό
Γεννήσεως εξαρτώμενου τέκνου ή Βεβαίωση για
λήψη επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας .
(α)Θα πρέπει να παραλάβουν απο το Κέντρο
Εξυπηρέτησης του Δημότη την αίτηση για
απαλλαγή από το Τέλος Σκυβάλων την οποία θα
συμπληρώσουν και θα πιστοποιηθεί από το
Κοινοτάρχη της Ενορίας του/της και θα
προσκομίσουν
την
αίτηση
στο
Κέντρο
Εξυπηρέτησης του Δημότη μαζί με την/τις

1
2

Παρουσιάζοντας κάρτα Π.Ο.Π.Ο σε ισχύ.

ΜΕΙΩΣΗ/
ΠΛΗΡΩΜΗ
Το Τέλος
Σκυβάλων θα
μειωθεί κατά 25%
Το Τέλος
Σκυβάλων θα
μειωθεί κατά 10%,
σε ισχύει από το
φορολογικό έτος
2022 και
μετέπειτα)
10% στο ύψος του
μηνιαίου δημόσιου
βοηθήματος το
οποίο λαμβάνουν,
και η μείωση θα
ισχύει μόνο για το
Τέλος Σκυβάλων
Το Τέλος
Σκυβάλων θα
μειωθεί σε €50 και
το Τέλος
Κοιμητηρίου θα
μειωθεί σε €10
Το Τέλος
Σκυβάλων θα
μειωθεί σε €120

Το Τέλος
Σκυβάλων θα
μειωθεί σε €85
Απαλλάσσονται
από το Τέλος
Σκυβάλων

8

Συνταξιούχοι Κοινωνικών
Ασφαλίσεων κάτω των 75 ετών
με σύνταξη κάτω των €1700,00
ακαθάριστο

9

Ακατοίκητες Κατοικίες με
ετήσια μηδενική κατανάλωση
ρεύματος

10

Θερινές οικίες /Διαμερίσματα
(Δύο λογαριασμούς τις Α.Η.Κ
με κατανάλωση χαμηλότερη
των 125 KW)

11

Άτομα με σύνταξη Αναπηρίας

12

Οικογένεια στην οποία είναι
και οι 2 Άνεργοι

13

Άνεργος/η και διαμένει μόνος

ταυτότητες τους και τις συντάξεις του/της οι
οποίες θα επιβεβαιώνουν ότι το σύνολο των
εισοδημάτων τους δεν υπερβαίνει τα €1000
ακαθάριστα ανά νοικοκυριό για το έτος για το
οποίο επιβάλλεται η ένσταση.
(β) Το Τέλος Κοιμητηρίου θα καταβάλλεται
κανονικά.
(α)Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης και των δύο που
διαμένουν σπίτι ή (νοικοκυριό) (β)σε περίπτωση
στην οποία διαμένει μόνος πιστοποίηση από
Κοινοτάρχη για το ποσό της μηνιαίας σύνταξης του
ή (γ)σε περίπτωση στην οποία κάποιος από τους
δύο δεν εργαζόταν βεβαίωση από Κοιν.Ασφαλίσεις
με μηδενικό εισόδημα και το ποσό της μηνιαίας
σύνταξης.

10% στο ύψος της
μηνιαίας σύνταξης
για το Τέλος
Αποκομιδής
Σκυβάλων

Προσκόμιση της Βεβαίωσης Ετήσιας
Κατανάλωσης από την Α.Η.Κ με κατανάλωση 0
kw για όλο το έτος

Το Τέλος
Σκυβάλων θα
μειωθεί σε €85 και
το Τέλος
Κοιμητηρίου
διαγράφεται
Δυο λογαριασμούς τις Α.Η.Κ για το έτος το οποίο Το Τέλος
υποβάλλεται η ένσταση με κατανάλωση Σκυβάλων θα
χαμηλότερη των 125 kw.
μειωθεί σε €120
και το Τέλος
Κοιμητηρίου θα
διαγράφεται
Κάρτα Αναπηρίας.
50% μείωση της
φορολογίας στο
Τέλος Αποκομιδής
Σκυβάλων
Βεβαίωση από γραφείο Εργασίας και Κοινωνικών
Το Τέλος
Ασφαλίσεων ότι είναι και η δυο άνεργοι για το έτος Σκυβάλων θα
το οποίο υποβάλλεται η ένσταση.
μειωθεί σε €85
Βεβαίωση από γραφείο Εργασίας και Κοινωνικών
Το Τέλος
Ασφαλίσεων ότι είναι άνεργος/η και Βεβαίωση από Σκυβάλων θα
Κοινοτάρχη ότι διαμένει μόνος του/της για το έτος μειωθεί σε €120
το οποίο υποβάλλεται η ένσταση.

Σημείωση: Για όλες τις κατηγορίες για της οποίες αποφασίστηκε να γίνονται
μειώσεις/απαλλαγές
θα
πρέπει
να
προσκομίζονται
τα
απαραίτητα
πιστοποιητικά/δικαιολογητικά (ταυτότητα πολυτέκνων, συντάξεις, βεβαιώσεις
Α.Η.Κ,
καταστάσεις
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων,
προσκόμιση
από
Κοινοτάρχη/Πιστοποιών Υπάλληλο ότι διαμένει μόνος κ.λ.π). Για οποιεσδήποτε
άλλες φορολογίες που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατηγορίες οι Δημότες
δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά
και συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο ενστάσεων.
Παρακαλούμε όπως όλοι οι Δημότες επικοινωνήσουν με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης του Δημότη Λάρνακας στην οδό Ανδρέα Μιαούλη 11 για τυχών
αλλαγές στα κριτήρια, κατά την εξέταση του αιτήματος τους στο Τηλ .70003100

