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Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν
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T

ο σχέδιο για τον νέο Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, ο οποίος θα ισχύσει
από το 2018, επεξεργάζεται η Επιτροπή
Αξιών Ακινήτων του υπουργείου Οικονοµικών
και, σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες της
Realnews, θα προβλέπει την οριζόντια µείωση των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων σε
ολόκληρη την επικράτεια, αλλά και την κλιµακωτή αύξηση των αγροτεµαχίων, µε αιχµή τα
«φιλέτα», προκειµένου να αντισταθµιστούν οι
απώλειες και να επιτευχθεί ο στόχος για έσοδα
2,65 δισ. ευρώ, ο οποίος παραµένει αµετάβλητος. Σήµερα, ο ΕΝΦΙΑ που πληρώνουν 3,7 εκατοµµύρια ιδιοκτήτες αγροτεµαχίων (σ.σ.: όλων
των διαβαθµίσεων) ανέρχεται σε µόλις 1 ευρώ
το στρέµµα. Οι αλλαγές στον τρόπο υπολογισµού του ΕΝΦΙΑ αναµένεται να είναι έτοιµες
µέχρι το τέλος του 2017 και η πληρωµή του
νέου ΕΝΦΙΑ θα ξεκινήσει από τον Μάρτιο του
2018. Σε ό,τι αφορά τους 1,3 εκατ. ιδιοκτήτες
που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ (σε ποσοστό από 50% έως 100%), η κυβέρνηση, σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, προσπαθεί να µη χάσουν τα προνόµια της φοροαπαλλαγής, παρά
τις πιέσεις των δανειστών για το αντίθετο. Είναι γνωστό ότι οι δανειστές επιµένουν στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και ζητούν
την κατάργηση των φοροαπαλλαγών.

Τα «φιλέτα»
Με βάση τις ίδιες πηγές, τα αγροτεµάχια υψηλής αντικειµενικής αξίας, στα οποία θα εφαρµοσθούν µεγαλύτερη φορολογικοί συντελεστές,
έχουν εντοπιστεί στις εξής περιοχές της χώρας:
f Μεγάλες εκτάσεις στην περιοχή της Αττικής,
µε αιχµή την παραλιακή ζώνη.
f Στη Χαλκιδική.
f Στα νησιά όπως η Πάρος, η Μύκονος, η
Σαντορίνη, η Κρήτη (σ.σ.: ανάλογα την περιοχή) κ.ά.
f Οσα βρίσκονται σε παραθαλάσσιες περιοχές.
Πρόκειται, όπως αναφέρουν στην «R» πηγές
του υπουργείου Οικονοµικών, για εκτάσεις υψηλού ενδιαφέροντος σε ολόκληρη την Ελλάδα,
για εκτάσεις που βρίσκονται σε ζώνες τουριστικού ενδιαφέροντος και για εκτάσεις µε πρόσοψη σε εθνικούς και κεντρικούς οδικούς άξονες - εδώ συµπεριλαµβάνονται και µεγάλες βιοµηχανικού χαρακτήρα εκτάσεις. «Βασικό χαρακτηριστικό όλων των εν λόγω αγροτεµαχίων/εκτάσεων είναι ότι βρίσκονται σε σηµείαφιλέτα και προσελκύουν έντονο εµπορικό και
επενδυτικό ενδιαφέρον. Μπορούν µε ευκολία
να οικοδοµηθούν», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.
Το εν λόγω σχέδιο µπορεί να υλοποιηθεί άµεσα, προκειµένου να τηρηθεί η µνηµονιακή δέσµευση για αλλαγή µέχρι το τέλος του 2017 και,
κατά τις πληροφορίες, βρίσκει σύµφωνα όλα
τα µέλη της αρµόδιας επιτροπής του υπουργείου Οικονοµικών, τα οποία πραγµατοποίησαν
για το θέµα αυτό µια σειρά από συναντήσεις
τις προηγούµενες ηµέρες. «Υπάρχει η δέσµευση στα κείµενα της συµφωνίας που θα έρθει
προς ψήφιση στη Βουλή της επόµενες ηµέρες
ότι έως το τέλος του έτους πρέπει να βρεθεί η
λύση. Με δεδοµένο ότι είναι σχεδόν αδύνατον
να αλλάξουν οι αντικειµενικές αξίες και να ευθυγραµµισθούν µε τις εµπορικές, εξαιτίας της
κατάρρευσης των τιµών των ακινήτων και της
έλλειψης ακριβών στοιχείων, πρέπει να επιτα-

Ολο το σχέδιο
για τον νέο

ΕΝΦΙΑ

σον τρέξει η διαδικασία της αλλαγής των αντικειµενικών αξιών όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να υπάρξουν και νέες προσφυγές.

Στήριξη στην επιτροπή

Η οριζόντια µείωση των αντικειµενικών αξιών
των ακινήτων και η κλιµακωτή φορολόγηση
των αγροτεµαχίων µε υψηλότερους συντελεστές αποτελούν τις δύο βασικές αλλαγές που
προωθεί το υπουργείο Οικονοµικών
χυνθεί το εν λόγω σχέδιο υπολογισµού του νέου ΕΝΦΙΑ», αναφέρει πηγή που
συµµετέχει στην επιτροπή.

Υπό τον φόβο των δικαστηρίων
Ενισχυτικά στην ανάγκη επίσπευσης της αλλαγής του τρόπου υπολογισµού του
ΕΝΦΙΑ συµβάλλουν οι εκκρεµείς προσφυγές στο Συµβούλιο της Επικρατείας
κατοίκων από διάφορες περιοχές της χώρας, µε αίτηµα να διορθωθούν οι αντικειµενικές αξίες στην περιοχή τους, επειδή ήταν υπερβολικά µεγάλες. Σε συναντήσεις των εµπλεκόµενων πλευρών συνυπολογίσθηκε και το εν λόγω πρόβληµα και συµφωνήθηκε ότι ο σκόπελος των δικαστηρίων θα ξεπεραστεί εφό-

Στη συµφωνία µεταξύ της κυβέρνησης και της
τρόικας, η οποία αποτυπώνεται και στα κείµενα του µνηµονίου, προβλέπεται ότι µέχρι το τέλος του Μαΐου θα έχει συσταθεί οµάδα εργασίας για την αποτίµηση και την αναπροσαρµογή των φορολογητέων τιµών των ακινήτων, η
οποία θα συνεργαστεί µε µια οµάδα διευθυντικών στελεχών υψηλού επιπέδου, µε τη συµµετοχή της Τραπέζης της Ελλάδος και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Στόχος της οµάδας αυτής θα είναι να βελτιώσει την ικανότητα της µονάδας αποτίµησης ακινήτων µε την πρόσληψη
έµπειρου εκτιµητή. Η εν λόγω οµάδα εργασίας θα έρθει να στηρίξει το έργο της Επιτροπής
Αξιών Ακινήτων. Στην επιτροπή του υπουργείου Οικονοµικών µετέχουν µέλη της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, της Τραπέζης της Ελλάδος,
η Ενωση ∆ικαστών και Εισαγγελέων, το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, η Κεντρική Ενωση
∆ήµων Ελλάδος (ΚΕ∆Ε), οι συµβολαιογραφικοί σύλλογοι, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Ελλάδος (ΠΟΜΙ∆Α), ο Σύλλογος Εκτιµητών Ελλάδος και η Οµοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συµβάσεων Ελλάδος.

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ

Ποιοι δικαιούνται απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ
ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ δεδομένα, 1.296.000 ιδιοκτήτες ακινήτων δικαιούνται απαλλαγή από το 50% του ΕΝΦΙΑ, που «μεταφράζεται» σε
82,98 εκατ. ευρώ, ενώ 50.623 ιδιοκτήτες δικαιούνται πλήρη απαλλαγή από τον φόρο, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλουν 10,36 εκατ.
ευρώ. Απαλλαγή από το 50% του ΕΝΦΙΑ δικαιούνται ιδιοκτήτες ακινήτων με τις εξής προϋποθέσεις:
f Το καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν
έχει υπερβεί τα 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον
σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
f Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων που κατέχει η οικογένεια δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.
f Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχε-

δίων πόλεων οικοπέδων που κατέχει ο φορολογούμενος ή η οικογένειά του δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται 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 εξαρτώμενα τέκνα.
Πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται οικογένειες που
είναι τρίτεκνες, πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα
κατά ποσοστά 80% και άνω, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
f Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, δεν έχει υπερβεί τα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο
κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
f Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχουν δεν
υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

