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Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης 2018

Η εφαρμογή για την αίτηση επιδόματος θέρμανσης πετρελαίου, τελικά ξεκίνησε!!!.

Καταρχήν τα κριτήρια των δικαιούχων:
Εισοδηματικά:
Μέχρι 12.000 € για τον άγαμο.
Μέχρι 20.000 € για τον έγγαμο προσαυξανόμενο κατά 2.000 ευρώ για κάθε παιδί
(δηλαδή 22.000 ευρώ για οικογένεια με ένα παιδί και 44.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά).

Περιουσιακά:
Οι άγαμοι χάνουν το επίδομα αν έχουν περιουσία άνω των 100.000 ευρώ,
ενώ οι έγγαμοι αν το άθροισμα των ακινήτων τους ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Να σημειωθεί πως η επιφάνεια του ακινήτου και η γεωγραφική περιοχή, στην οποία βρίσκεται κάποιος, βάζουν
όρια στο ύψος του επιδόματος.

Η μέγιστη επιφάνεια του ακινήτου για την οποία μπορεί να επιδοτηθεί κάποιος, είναι 100 τ.μ.

Τα επιδόματα θα χορηγούνται μόνο σε όσα νοικοκυριά προμηθεύονται πετρέλαιο θέρμανσης και μόνο για τα
ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύριες κατοικίες κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε
είναι δωρεάν παραχωρούμενα είτε ιδιοκατοικούνται.
Δηλαδή, για το σπίτι που θα δηλώσουν ως κατοικία στην φορολογική δήλωση που θα κάνουν το 2018 για την χρήση
2017!!!

Εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος:
α) Τα προστατευόμενα μέλη του υπόχρεου
β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα δηλώσουν «φιλοξενούμενοι» στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών
προσώπων του έτους 2016.
γ) Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης (ΙΧ μεγάλου κυβισμού, σκάφη κλπ) καθώς
και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα περισσότερα των δύο (2)

Την αίτηση μπορείτε να την καταθέσετε στο link : https://www1.gsis.gr/gsisapps/oilbft/login/login.htm
Με τους γνωστούς κωδικούς του taxisnet.

Για την διαδικασία μπορείτε να συμβουλευτείτε κ το σχετικό video από την ιστοσελίδα του γραφείου.
http://www.nousnet.gr/video/
ή στο youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=msZLJJq3a3Q

Εάν έχετε σύστημα κοινής θέρμανσης στην πολυκατοικία σας (και όχι ατομικό) θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον
διαχειριστή.

Εάν , έχετε ατομική θέρμανση πετρελαίου και επιθυμείτε, μπορείτε να περάσετε από τον γραφείο να σας
βοηθήσουμε με την υποβολή της αίτησης.
Σε αυτή την περίπτωση θα απαιτηθούν:
- Για το σπίτι που διαμένετε το 2017 (εάν είναι η ίδιο με το 2016 δεν θα χρειαστούν)
o Ο αριθμός παροχής ΔΕΗ
o Τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας
o Το ΑΦΜ κ το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη-εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος το σπίτι.
- Βιβλιάριο καταθέσεων από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ)
- email


