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Της ΜΑΙΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Σ
τα εκτός σχεδίου αγροτεµάχια, οικόπε-
δα και εδαφικές εκτάσεις µεγάλης αξίας, 
η οποία προσδιορίζεται από το σηµείο 

που βρίσκονται, π.χ. παραθαλάσσια ή πλησί-
ον του αστικού ιστού, αναµένεται, σύµφωνα 
µε ασφαλείς πληροφορίες της Realnews, να 
επιβληθεί ο ΕΝΦΙΑ, προκειµένου να διευρυν-
θεί η βάση των φορολογούµενων ιδιοκτητών, 
να διατηρηθεί το συµφωνηµένο ποσό είσπρα-
ξης των 2,6 δισ. ευρώ και να εξυπηρετηθεί η 
µείωση του φόρου (µεσοσταθµικά 30%) που 
ετοιµάζεται να φέρει η κυβέρνηση µέχρι το τέ-
λος του 2018. Η φορολόγηση των εκτός σχε-
δίου πάσης φύσεως εδαφικών εκτάσεων απο-
τελούσε δέσµευση του τρίτου µνηµονίου από 
το 2015, ωστόσο στο φορολογικό νοµοσχέδιο 
που ψηφίστηκε το 2016 είχαν εξαιρεθεί από το 
«χαράτσι» για τα έτη 2017 και 2018, καθώς δεν 
ήταν έτοιµος ο µηχανισµός εκτίµησης της αξίας 
τους. Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω εκτός σχεδίου 
οικοπέδων, αγροτεµαχίων κ.ά. πληρώνουν έως 
σήµερα ένα συµβολικό ποσό φόρου ακίνητης 
περιουσίας, που προκύπτει µε έναν minimum 
συντελεστή ανάλογα µε την περιοχή στην οποία 
βρίσκεται η γη, την απόσταση από το παράλιο 
µέτωπο και τις αντικειµενικές αξίες της περιο-
χής. Μεταξύ των αλλαγών που βρίσκονται στο 
τραπέζι είναι, όπως εξηγούν πηγές, και η «κα-
τάργηση» της ονοµασίας του αρνητικά φορτι-
σµένου φόρου (σ.σ.: του ΕΝΦΙΑ), ενώ ο νέος 
τίτλος θα παραπέµπει στη φορολόγηση της µε-
γάλης ακίνητης περιουσίας. 

Πυρετός προετοιµασίας
Μετά την κυβερνητική εξαγγελία για µείωση 
του ΕΝΦΙΑ και νοµοθέτησή της έως το τέλος 
του 2018, οι αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργεί-
ου Οικονοµικών έχουν πάρει φωτιά και συλλέ-
γουν τα απαραίτητα στοιχεία για τις εκτός σχε-
δίου ιδιοκτησίες γης. Πηγές µε γνώση της δι-
αδικασίας αναφέρουν ότι µε την επιβολή του 
φόρου και στα εκτός σχεδίου αγροτεµάχια, οι-
κόπεδα κ.λπ. δεν θα πληγούν στον ίδιο βαθµό 
όλοι οι ιδιοκτήτες. Κι αυτό διότι τα αγροτεµάχια 

σε αποµακρυσµένες περιοχές ή σε περιοχές µε 
χαµηλότερη -και λόγω µορφολογίας- αξία δεν 
θα «φορτωθούν» µε µεγάλο φόρο, σε αντίθε-
ση µε γη που βρίσκεται σε ιδιαίτερα αναβαθ-
µισµένες περιοχές, π.χ. νησιά, κοντά σε παρά-
λιο µέτωπο και πλησίον του αστικού ιστού, κα-
θώς και πλησίον των βασικών οδικών δικτύων 
της επικράτειας.

Υποστηρίζουν, µάλιστα, ότι «ο φόρος θα επι-
βαρύνει τα εκτός σχεδίου αγροτεµάχια και οι-
κόπεδα µεγάλης αξίας, γεγονός που θα δώσει 
τη δυνατότητα να µειωθεί ο ΕΝΦΙΑ για εκα-
τοµµύρια µικροϊδιοκτήτες ακινήτων». Βέβαια, 
η παράµετρος αυτή δεν αναιρεί το γεγονός ότι 
όλα ανεξαιρέτως τα εκτός σχεδίου αγροτεµά-
χια θα µπουν στο καθεστώς του ΕΝΦΙΑ, επι-
βαρύνοντας µε φόρο δεκάδες χιλιάδες αγρό-
τες ανά την επικράτεια. 

∆ύο ακόµη αλλαγές
Στο µεταξύ, στην αρµόδια επιτροπή ακινήτων 
του υπουργείου Οικονοµικών «τρέχουν» πα-
ράλληλα και την αλλαγή που θα γίνει στις αντι-
κειµενικές αξίες το 2019, βάσει της οποίας θα 
προσδιοριστεί ο ΕΝΦΙΑ του επόµενου έτους. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο σχεδιασµός προβλέ-
πει την εξισορρόπηση των αντικειµενικών αξι-
ών µε τις εµπορικές σε 3 δόσεις: η πρώτη έγι-
νε τον Μάιο του 2018, η δεύτερη θα πραγµα-
τοποιηθεί το 2019 και η τρίτη το 2020, όπως 
έχει ανακοινωθεί επίσηµα από το υπουργείο.

Η εξεταζόµενη επιβολή του ΕΝΦΙΑ και στα 
εκτός σχεδίου αγροτεµάχια, οικόπεδα κ.λπ. 
αναµένεται, εκτός απροόπτου, να ενεργοποι-
ηθεί το 2019 και το ίδιο έτος να κληθούν οι ιδι-
οκτήτες που έως σήµερα εξαιρούνταν να τον 
πληρώσουν.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις
Τα εκτός σχεδίου αγροτεµάχια πληρώνουν µε 
τα σηµερινά δεδοµένα έναν ιδιαίτερα χαµηλό 
ΕΝΦΙΑ, ο οποίος διαφέρει από περιοχή σε πε-
ριοχή. Για παράδειγµα:
f Στην Πορταριά του Πηλίου, ο ιδιοκτήτης 
ενός αγροτεµαχίου έκτασης 2,5 στρεµµάτων 
πληρώνει φόρο µόλις 6 ευρώ. 
f Στη Μεσσηνία, ο ΕΝΦΙΑ για µια έκταση 3 
στρεµµάτων µε ελαιόδεντρα είναι στα 6,6 ευ-

ρώ, ενώ στη Φωκίδα ο φόρος για ένα αγροτε-
µάχιο 7 στρεµµάτων είναι 8,40 ευρώ. 
f Στην κοσµοπολίτικη Πάρο, ένας ιδιοκτήτης 
αγροτεµαχίου έκτασης 14,3 στρεµµάτων πλη-
ρώνει φόρο µόλις 30 ευρώ. 
f Στο Ηράκλειο Κρήτης, ο ΕΝΦΙΑ για 3 στρέµ-
µατα εκτός σχεδίου είναι 6,6 ευρώ, ενώ στον 
Κάλαµο για οικόπεδο 635 τ.µ. ο φόρος είναι 
5,4 ευρώ. 
f Στην Εύβοια, ο φόρος για αγροτεµάχιο ενός 
στρέµµατος είναι 3,4 ευρώ. 
f Στην Παλλήνη, για αγροτεµάχιο 2,3 στρεµµά-
των ο ΕΝΦΙΑ είναι 11,5 ευρώ, ενώ στη Σαλαµί-
να για έκταση 377 τ.µ. ο φόρος είναι 5,5 ευρώ.

Tο υπουργείο 
Οικονοµικών 
εξετάζει το 
ενδεχόµενο να 
φορολογήσει τα 
οικόπεδα και 
τις εδαφικές 
εκτάσεις 
εκτός σχεδίου, 
προκειµένου 
να διευρύνει 
τη φορολογική 
βάση και να 
προχωρήσει 
στη µείωση του 
ΕΝΦΙΑ έως τα 
τέλη του 2018

ΕΝΦΙΑ και στα αγροτεµάχια!


