
Τι προβλέπει το σχέδιο του 
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«ΕΝΕΣΗ» ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  
Κεφάλαια έως 2 δισ. ευρώ αναμένεται να αντλή-
σουν από τις διεθνείς αγορές οι ελληνικές τράπεζες 
με εκδόσεις ομολόγων, αρχής γενομένης από τον 
Σεπτέμβριο, αξιοποιώντας το παράθυρο ευκαιρίας 
που άνοιξε η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές ΣΕΛ. 10-11

ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΣΤΗ ΒΟΣΤΩΝΗ
Οι ιδιοκτήτες του delicatessen 
καταστήµατος Yoleni’s επενδύουν 
στις Ηνωµένες Πολιτείες και 
ετοιµάζονται να «σερβίρουν» 
στο πιάτο των Αµερικανών τα 
προϊόντα της ελληνικής γης

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ 57.295 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Νέα προγράµµατα του ΟΑΕ∆, 
συνολικού προϋπολογισµού 
227 εκατ. ευρώ, στοχεύουν στην 
ανακοπή της µαζικής φυγής των 
νέων 18-29 ετών προς το εξω-
τερικό

 ΣΕΛ. 8

 ΣΕΛ. 3

 ΣΕΛ. 9

Β
αρύς και ασήκωτος θα είναι, για άλλη 
µια χρονιά, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησί-
ας Ακινήτων για περισσότερους από 7,4 

εκατοµµύρια φορολογούµενους, οι οποίοι θα 
πρέπει να πληρώσουν 2,65 δισ. ευρώ. Μεγάλοι 
χαµένοι είναι όσοι έχουν ακίνητη περιουσία µε 
αντικειµενική αξία άνω των 200.000 ευρώ, κα-
θώς θα κληθούν να πληρώσουν και συµπληρω-
µατικό φόρο. Κερδισµένοι είναι όσοι θα έχουν 
έκπτωση ή ακόµη και απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ. 
Πρόκειται, ως επί το πλείστον, για φορολογού-
µενους µε χαµηλά εισοδήµατα, µικρή ακίνητη 
περιουσία, αλλά και για όσους έχουν προβλή-
µατα αναπηρίας άνω του 80%.  

Τα εκκαθαριστικά αναµένεται να αναρτηθούν 
στο Taxisnet στο τέλος Αυγούστου. Οι ιδιοκτή-
τες ακινήτων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προ-
σεκτικοί µόλις λάβουν τα ραβασάκια, καθώς θα 
πρέπει να τσεκάρουν αν τα τετραγωνικά των ακι-
νήτων που έχουν δηλώσει στο Ε9 είναι τα ίδια 
µε αυτά που αναγράφονται στο εκκαθαριστικό 
του ΕΝΦΙΑ. Σε περίπτωση που δεν είναι, οι φο-
ρολογούµενοι θα πρέπει να προβούν σε αλλα-
γές κάνοντας τροποποιητικές δηλώσεις. 

Σύµφωνα µε απόφαση του υπουργείου Οικο-

νοµικών, ο ΕΝΦΙΑ και φέτος αναµένεται να κα-
ταβληθεί σε 5 δόσεις, µε την πρώτη να πρέπει 
να πληρωθεί έως τις 29 Σεπτεµβρίου και η τε-
λευταία µέχρι τις 31 Ιανουαρίου. ∆ηλαδή κάθε 
µήνα οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να πλη-
ρώνουν 530 εκατ. ευρώ. 

Στον «αέρα» οι αντικειµενικές 
Την ίδια στιγµή, στον «αέρα» βρίσκεται η ανα-
προσαρµογή των αντικειµενικών αξιών στα ακί-
νητα, µε τον χρόνο πλέον να πιέζει ασφυκτικά, 

καθώς µέχρι το τέλος του 2017 θα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πρόκειται για 
την πρώτη µεγάλη αλλαγή των αντικειµενικών 
τιµών έπειτα από 11 χρόνια. 

Μάλιστα, προκειµένου να λυθεί ο γόρδιος δε-
σµός, εκτός από την οµάδα εργασίας που απαρ-
τίζεται από στελέχη του υπουργείου Οικονοµι-
κών, στο εγχείρηµα συµµετέχει και απεσταλµέ-
νος των δανειστών µε πείρα στην αναπροσαρ-
µογή των αντικειµενικών αξιών σε άλλες ευρω-
παϊκές χώρες.

Οι παγίδες που κρύβουν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ. 

Οδηγός επιβίωσης 
για τους ιδιοκτήτες 

ακινήτων 

Ποιοι θα πληρώσουν τον λογαριασµό και ποιοι απαλλάσσονται από τον φόρο

 ΣΕΛ. 4-5
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Η ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟ 2016

ιδιοκτήτες ακινήτων κατέβαλαν 
ΕΝΦΙΑ για το 2016

6 ιδιοκτήτες 
ακινήτων πλήρωσαν 

 2,1 εκατ. €

7.424.656 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΝΦΙΑ ΤΟ 2016

από 250 € έως 500 €

1.590.970 
ιδιοκτήτες ακινήτων

220.438 
ιδιοκτήτες ακινήτων

από 1.000 € έως 1.500 €

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝΦΙΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (σε εκατ. €)

ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ2,618 δισ. €

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ649,3 εκατ. €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΦΙΑ3,179 δισ. €

502.894 
64.474 
απαλλάχθηκαν 

εντελώς

ιδιοκτήτες ακινήτων
έτυχαν µείωση φόρου 
κατά

1.251.944 

50%

ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

από 250 € έως 500 €

1.590.970 
ιδιοκτήτες ακινήτων

ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΣΑΝ

ΟΙ ΚΕΡ∆ΙΣΜΕΝΟΙ

67

ΗΠΕΙΡΟΣ

εκατ. €

1,5 
ΑΤΤΙΚΗ

δισ. €

116,7

48,4

54,6

133,8

159,2

67,1

460,8

167,2

107,4

136,7

112,3

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ONΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

ΠΗΓΗ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝRealnews

88,5
ήταν το ύψος 

των µειώσεων και 
των απαλλαγών

 εκατ. €

φορολογούµενοι πλήρωσαν 
συµπληρωµατικό φόρο

d.christoulias@realmews.gr

Τoυ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ

Κ
αθ’ οδόν βρίσκονται τα «ραβασάκια» 
της εφορίας µε τον νέο λογαριασµό 
του ΕΝΦΙΑ. Μέχρι το τέλος Αυγού-

στου αναµένεται να αναρτηθούν στο Taxisnet 
τα εκκαθαριστικά για την πληρωµή του Ενιαί-
ου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων για το 2017. 
Περισσότεροι από 7,4 εκατ. ιδιοκτήτες ακινή-
των και 55.000 νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να 
πληρώσουν συνολικά 2,65 δισ. ευρώ, µε το 
∆ηµόσιο ωστόσο να βεβαιώνει φόρο ύψους 
3,2 δισ. ευρώ. Ο ΕΝΦΙΑ σύµφωνα µε τροπο-
λογία του υπουργείου Οικονοµικών που κα-
τατέθηκε την Πέµπτη στη Βουλή θα πληρωθεί 
σε  5 µηνιαίες δόσεις, µε την πρώτη να πρέ-
πει να καταβληθεί έως τις 29 Σεπτεµβρίου και 
την τελευταία έως τις 31 Ιανουαρίου.  Για την 
πλειονότητα των ιδιοκτητών ακινήτων, ο φό-
ρος θα είναι ο ίδιος µε τον περσινό µε εξαίρε-

ση αυτούς που βάσει των φορολογικών δηλώ-
σεων που έχουν κάνει εµφανίζουν αυξοµειώ-
σεις στην περιουσιακή τους κατάσταση. Σύµ-
φωνα µε φοροτεχνικούς συµβούλους, «για άλ-
λη µια χρονιά ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογισθεί µε αντι-
κειµενικές αξίες που δεν ανταποκρίνονται στις 
πραγµατικές, µε αποτέλεσµα ο φόρος να επι-
βάλλεται επί δικαίων και αδίκων».  

Την ίδια στιγµή, µε τη φοροδοτική ικανό-
τητα των πολιτών να βρίσκεται στο ναδίρ, εί-
ναι αµφίβολο πόσοι τελικά θα µπορέσουν να 
ανταποκριθούν έγκαιρα στην πληρωµή του 
φόρου ακινήτων. Μιλώντας στη Realnews ο 
πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ιδι-
οκτητών Ελλάδος Στράτος Παραδιάς τονίζει 
ότι «ο ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται κυρίως σε ακίνη-
τα τα οποία έχουν χάσει την αξία τους και δεν 
εξασφαλίζουν κάποιο εισόδηµα για τους ιδιο-
κτήτες τους. Ενας φόρος που... αδιαφορεί για 
τη φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων. Ακό-
µη και όταν µειωθούν οι αντικειµενικές αξίες, 
θα ανέβουν οι φορολογικοί συντελεστές προ-
κειµένου να έχει το κράτος την ίδια δηµοσιο-
νοµική απόδοση, ενώ χιλιάδες πλέον ιδιοκτή-
τες ακινήτων δεν µπορούν να ανταποκριθούν 
στην πληρωµή του φόρου». 

Ο ΕΝΦΙΑ, µάλιστα, συµπίπτει µε την πληρω-
µή του φόρου εισοδήµατος και των τελών κυ-
κλοφορίας, µε αποτέλεσµα να γίνεται ακόµη 
πιο δύσκολη η αποπληρωµή του, σε µια περί-
οδο που έχουν συρρικνωθεί σε ποσοστό άνω 

Οι παγίδες, τα λάθη 
και οι µεγάλοι χαµένοι 
Στο τέλος Αυγούστου 
θα αναρτηθούν τα νέα 
εκκαθαριστικά για την 
πληρωµή του Ενιαίου 
Φόρου Ακινήτων. Πάνω 
από 7,4 εκατοµµύρια 
ιδιοκτήτες ακινήτων θα 
πληρώσουν 2,65 δισ. 
ευρώ σε 5 µηνιαίες δόσεις

ΕΝΦΙΑ 2017

Περισσότερα από 500 
εκατ. ευρώ θα πρέπει να 
πληρώνουν κάθε µήνα 
στην εφορία για τον ΕΝΦΙΑ 
οι ιδιοκτήτες ακινήτων

επόµενες εβδοµάδες και µέχρι να αναρτηθούν 
τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ οι φορολογού-
µενοι να διορθώσουν τυχόν λάθη που έχουν 
στο Ε9 και τα οποία οδηγούν στη βεβαίωση 
µεγαλύτερου φόρου από αυτόν που πραγµα-
τικά τους αναλογεί. 

Μάλιστα, η διόρθωση των λαθών θα πρέπει 
να γίνει όχι µόνο στο Ε9 του 2017 αλλά στα 
τελευταία πέντε έτη, καθώς θα είναι πολύ πιο 
εύκολη η έκδοση του πιστοποιητικού καταβο-
λής του ΕΝΦΙΑ στην περίπτωση που ο φορο-
λογούµενος επιλέξει να προχωρήσει στην πώ-
ληση κάποιου ακινήτου του. 

Σηµειώνεται ότι το πρόστιµο για τη διορ-

του 40% τα εισοδήµατα µισθωτών, συνταξι-
ούχων και ελεύθερων επαγγελµατιών. 

∆ιορθώσεις λαθών
Σε κάθε περίπτωση οι φορολογούµενοι θα 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, όταν 
θα πάρουν στα χέρια τους τα εκκαθαριστικά 
µε τον ΕΝΦΙΑ και να ελέγξουν εάν το µέγεθος 
των ακινήτων είναι το σωστό. 

Οι φορολογούµενοι που θα εντοπίσουν λάθη 
στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας από 
την εφορία θα πρέπει να προβούν σε αλλαγές 
κάνοντας τροποποιητικές δηλώσεις. 

Φοροτεχνικοί, µάλιστα, προτείνουν ότι τις 
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Η ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟ 2016

ιδιοκτήτες ακινήτων κατέβαλαν 
ΕΝΦΙΑ για το 2016

6 ιδιοκτήτες 
ακινήτων πλήρωσαν 

 2,1 εκατ. €

7.424.656 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΝΦΙΑ ΤΟ 2016

από 250 € έως 500 €

1.590.970 
ιδιοκτήτες ακινήτων

220.438 
ιδιοκτήτες ακινήτων

από 1.000 € έως 1.500 €

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝΦΙΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (σε εκατ. €)

ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ2,618 δισ. €

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ649,3 εκατ. €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΦΙΑ3,179 δισ. €

502.894 
64.474 
απαλλάχθηκαν 

εντελώς

ιδιοκτήτες ακινήτων
έτυχαν µείωση φόρου 
κατά

1.251.944 

50%

ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΣΑΝ

ΟΙ ΚΕΡ∆ΙΣΜΕΝΟΙ

67

ΗΠΕΙΡΟΣ

εκατ. €

67
εκατ. εκατ. εκατ. €

1,5 
ΑΤΤΙΚΗ

δισ. €

116,7

48,4

54,6

133,8

159,2

67,1

460,8

167,2

107,4

136,7

112,3

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ONΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

ΠΗΓΗ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

88,5
ήταν το ύψος 

των µειώσεων και 
των απαλλαγών

 εκατ. €

φορολογούµενοι πλήρωσαν 
συµπληρωµατικό φόρο

λύτεκνες ή όσες οικογένειες έχουν άτοµα µε 
αναπηρία άνω του 80% και υπό τις ακόλου-
θες προϋποθέσεις:
f Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό 
εισόδηµα του προηγούµενου έτους δεν έχει 
υπερβεί τα 12.000 ευρώ, προσαυξηµένο κα-
τά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε 
εξαρτώµενο µέλος.
f Το σύνολο της επιφάνειας των κτισµάτων 
στα οποία κατέχουν η σύζυγος και τα εξαρτώ-
µενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαί-
νει τα 150 τ.µ. Σηµειώνεται ότι πέρυσι µπή-
καν στο µικροσκόπιο της εφορίας πάνω από 
6 εκατ. δηλώσεις ως προς τα εισοδηµατικά και 
περιουσιακά κριτήρια προκειµένου να πραγ-
µατοποιηθούν οι απαλλαγές και οι µειώσεις 
από τον ΕΝΦΙΑ. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η απαλλαγή των αγρο-
τεµαχίων εκτός σχεδίων πόλεων από τον συ-
µπληρωµατικό ΕΝΦΙΑ σε όσα φυσικά πρόσω-
πα έχουν ακίνητη περιουσία συνολικής αντικει-
µενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ θα ισχύ-
σει και το 2017. 

Συµπληρωµατικός φόρος
Μεγάλοι χαµένοι θα είναι οι ιδιοκτήτες ακι-
νήτων που διαθέτουν ακίνητη περιουσία αξί-
ας άνω των 200.000 ευρώ, καθώς από πέρυ-
σι το όριο για την επιβολή του συµπληρωµα-
τικού φόρου µειώθηκε από τα 300.000 στα 

θωτική δήλωση Ε9 είναι 100 ευρώ ανεξαρτή-
τως του αριθµού των ετών που διορθώνονται. 

Ποιοι δικαιούνται 
τις απαλλαγές 
Οι εκπτώσεις του ΕΝΦΙΑ φέτος θα δοθούν σε 
όσους τις δικαιούνται µε βάση τα εισοδήµα-
τα που δήλωσαν µε τις εµπρόθεσµες δηλώσεις 
Ε1. Αναλυτικότερα δικαιούχοι απαλλαγής από 
το 50% του ΕΝΦΙΑ είναι οι φορολογούµενοι 
που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 
f Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό 
εισόδηµα του προηγούµενου έτους δεν έχει 
υπερβεί τα 9.000 ευρώ, προσαυξηµένο κατά 
1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε 
εξαρτώµενο µέλος της οικογένειας.
fΤο σύνολο της επιφάνειας των κτισµάτων 
τα οποία κατέχει ο φορολογούµενος και τα 
λοιπά µέλη της οικογένειάς του δεν υπερέβαι-
νε τα 150 τ.µ. 
f Η συνολική αντικειµενική αξία των κτισµά-
των και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων 
που κατέχει ο φορολογούµενος ή η οικογένειά 
του δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ αν πρόκει-
ται για άγαµο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται 
για έγγαµο χωρίς παιδιά και τα 200.000 ευρώ 
αν πρόκειται για έγγαµο µε ένα ή δύο εξαρ-
τώµενα τέκνα.

Παράλληλα, πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝ-
ΦΙΑ δικαιούνται οικογένειες τρίτεκνες ή πο-

ΣΕ ΕΞΙΣΩΣΗ για δυνατούς λύτες έχει εξελι-
χθεί η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών 
αξιών. Στο υπουργείο Οικονομικών οι επιτρο-
πές εργάζονται πυρετωδώς προκείμενου να 
έχουν ολοκληρώσει ένα ιδιαίτερα δύσκολο 
έργο μέχρι τα τέλη του χρόνου, όπως επιτάσ-
σει και το μνημόνιο. Πρόκειται για την πρώτη 
απόπειρα να αλλάξουν οι αντικειμενικές αξίες 
έπειτα από 11 χρόνια, όμως σε πολλές περι-
πτώσεις η αξία στην πλειονότητα σχεδόν των 
ακινήτων έχει μειωθεί σε ποσοστό που ξεπερ-
νάει το 40% στα χρόνια της οικονομικής κρί-
σης. Μάλιστα, προκειμένου να λυθεί ο γόρ-

διος δεσμός, εκτός από την ομάδα εργασί-
ας που απαρτίζεται από στελέχη του υπουρ-
γείου Οικονομικών, στο εγχείρημα συμμετέ-
χει και απεσταλμένος των δανειστών με πεί-
ρα στην αναπροσαρμογή των αντικειμενικών 
αξιών. Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», η 
τεχνική βοήθεια παρέχεται από ένα εξειδικευ-
μένο στέλεχος, το οποίο έχει ανάλογη εμπει-
ρία και από άλλες χώρες και έχει αποσταλεί 
από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σύμφω-
να με πληροφορίες της «R», για τις τέσσερις 
περιοχές, τρεις στην Αττική και μία στην Αμ-
φισσα, όπου το Συμβούλιο της Επικρατείας 
έκρινε παράνομο τον τρόπο προσδιορισμού, 

το υπουργείο Οικονομικών περιμένει τα πορί-
σματα των επιτροπών, ενώ για τις υπόλοιπες 
περιοχές συλλέγονται ακόμη στοιχεία, προ-
κειμένου να αναπροσαρμοσθούν οι αντικει-
μενικές τιμές. Κορυφαία στελέχη του υπουρ-
γείου Οικονομικών κάνουν λόγο για ένα εξαι-
ρετικά δύσκολο εγχείρημα, το οποίο όμως θα 
πρέπει να έχει στεφθεί με επιτυχία μέχρι τα τέ-
λη του χρόνου, προκειμένου να υπολογισθεί 
δικαιότερα ο ΕΝΦΙΑ του 2018. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναπροσαρμογή 
των αντικειμενικών αξιών αποτελεί ένα μεγά-
λο στοίχημα για το οικονομικό επιτελείο της 

κυβέρνησης, καθώς εκτός από μνημονιακή 
υποχρέωση θα επηρεάσει περίπου 20 φόρους 
και τέλη που επιβαρύνουν σήμερα τα ακίνητα. 
Πρόκειται για τους φόρους στις μεταβιβάσεις 
ακινήτων, στις κληρονομιές, στις γονικές πα-
ροχές και στις δωρεές ακινήτων, στα τεκμή-
ρια διαβίωσης για τις κατοικίες, τους φόρους 
στα ενοίκια των κατοικιών, το τέλος ακίνητης 
περιουσίας που επιβάλλεται μέσω των λογα-
ριασμών της ΔΕΗ, τον συμπληρωματικό φό-
ρο, το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Εθνικό 
Κτηματολόγιο, τον φόρο ακίνητης περιουσί-
ας υπεράκτιων εταιρειών και τον ΦΠΑ για την 
αγορά νεόδμητων κατοικιών.

Μετ’ εμποδίων οι νέες 
αντικειμενικές αξίες

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ «ΑΓΚΑΘΙΑ»

200.000 ευρώ, ενώ αυξάνονται όλοι οι συντε-
λεστές. Για παράδειγµα, κάποιος που έχει ένα 
ακίνητο µε αντικειµενική αξία από 200.000 
ευρώ έως 300.000 ευρώ, επιβαρύνεται πλέον 
µε φορολογικό συντελεστή 0,15%. Αντίστοι-
χα, κάποιος που έχει ακίνητο µε αξία έστω και 
κατά ένα λεπτό του ευρώ µεγαλύτερη από τα 
300.000 ευρώ θα καταβάλει συµπληρωµατι-
κό φόρο µε συντελεστή 0,35%. 

Υπενθυµίζεται, επίσης, ότι έχει καταργηθεί 
η έκπτωση 20% που ίσχυε για τα ξενοίκιαστα 
ή τα µη ρευµατοδοτούµενα ακίνητα. 

Η πληρωµή του φόρου µπορεί να γίνει ηλε-
κτρονικά µέσω του Taxisnet ή να πληρωθεί στις 
τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ. 

Ποιοι πλήρωσαν 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι πέρυσι βεβαιώθηκε ΕΝ-
ΦΙΑ ύψους 3,179 δισ. ευρώ σε περισσότερους 
από 7,4 εκατ. φορολογούµενους. Πάνω από 
2,6 δισ. ευρώ ήταν ο κύριος φόρος και 649,3 
εκατ. ευρώ ο συµπληρωµατικός. Μάλιστα, συ-
µπληρωµατικό φόρο πλήρωσαν 502.894 φο-
ρολογούµενοι. Περισσότεροι από 1,2 εκατ. ιδι-
οκτήτες ακινήτων έτυχαν µείωση φόρου κατά 
50%, ενώ 64.474 απαλλάχθηκαν εντελώς από 
τον ΕΝΦΙΑ. Η πλειονότητα των πολιτών, περί-
που 1 στους 5, πλήρωσε ΕΝΦΙΑ από 250 έως 
500 ευρώ, ενώ µόλις 6 ιδιοκτήτες ακινήτων 
πλήρωσαν ΕΝΦΙΑ 2,1 εκατ. ευρώ. 

αξία
«Ο ΕΝΦΙΑ 
επιβάλλεται σε 
ακίνητα που 
έχουν χάσει την 
αξία τους», τονίζει 
στη Realnews 
ο πρόεδρος της 
ΠΟΜΙ∆Α Στράτος 
Παραδιάς


