
4

OIKONOMIA Ερχεται ο λογαριασμός

 Realmoney  www.real.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ 2018

m.papakonstantinou@realnews.gr

Της ΜΑΙΡΗΣ Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

«Φ
ουσκωµένους» λογαριασµούς θα 
πληρώσουν για την ακίνητη περι-
ουσία τους, από φέτος, χιλιάδες 

ιδιοκτήτες, καθώς οι νέες αντικειµενικές αξίες 
που έχουν αυξηθεί έως 40% προκαλούν ντόµι-
νο αυξήσεων σε ΕΝΦΙΑ και 21 ακόµη φόρους. 
Μεγάλο πλήγµα δέχονται οι περιοχές µε τη µε-
γαλύτερη ζήτηση και αυτές που µέχρι σήµερα 
είχαν χαµηλή τιµή ζώνης, καθώς, µετά την ευ-
θυγράµµιση των αντικειµενικών µε τις εµπορι-
κές τιµές, ο νέος ΕΝΦΙΑ αυξάνεται έως και κα-
τά 27%, αναγκάζοντας τους ιδιοκτήτες να πλη-
ρώσουν για την ακίνητη περιουσία τους ακό-
µη και 400 ευρώ περισσότερα σε σχέση µε 
πέρυσι. Η Realnews αποκαλύπτει σήµερα τις 
νέες τιµές αλλά και τον νέο ΕΝΦΙΑ για 16 πε-
ριοχές, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία τα 
οποία επεξεργάζεται το Taxis. Με βάση αυτά 
τα στοιχεία, ο ΕΝΦΙΑ για ένα διαµέρισµα 120 
τ.µ. στην Κηφισιά θα αυξηθεί κατά 396,09 ευ-
ρώ, κατά 380,57 ευρώ στη Γλυφάδα, κατά 83 
ευρώ στο Κερατσίνι, κατά 98 ευρώ στην Επα-
νοµή Θεσσαλονίκης, κατά 379,48 ευρώ στα 
Χανιά, κατά 97 ευρώ στην Πάτρα, κατά 99 ευ-
ρώ στη Χίο, κατά 98 ευρώ στο Ναύπλιο, κα-
τά 85 ευρώ στη Ρόδο, ενώ σηµαντική µείωση 
κατά 183,61 ευρώ προκύπτει για διαµερίσµα-
τα 100 τ.µ. στη Σταδίου. Οι νέες αντικειµενικές 
αξίες θα πρέπει να είναι έτοιµες και δηµοσιευ-
µένες στο ΦΕΚ µέχρι τις 15 Ιουνίου, προκειµέ-
νου να υπολογιστεί ο φετινός ΕΝΦΙΑ, αλλά και 
για να ισχύσουν για τους φόρους µεταβίβασης. 
Υπενθυµίζεται ότι από τις εισηγήσεις των εκτι-
µητών προέκυψαν αυξήσεις στο 60% επί του 
συνόλου των 10.000 ζωνών της χώρας, µείω-
ση στο 27%, ενώ αµετάβλητες παρέµειναν οι 
τιµές στο 13% αυτών. 

Σενάρια ήπιας προσαρµογής
Τα νέα δεδοµένα που διαµορφώνουν το τοπίο 
των ακινήτων προκαλούν πονοκέφαλο στην κυ-
βέρνηση, που καθώς «πιέζεται» από τη µνηµο-

Ποιοι θα 
σηκώσουν 
τα βάρη του 
νέου ΕΝΦΙΑ

τμηματικά
Η κυβέρνηση 
βάζει στο τραπέζι 
και µελετά το 
ενδεχόµενο ο νέος 
ΕΝΦΙΑ να ισχύσει 
τµηµατικά και 
να καταβάλλεται 
για τρία έτη, 
προκειµένου τα 
νοικοκυριά να 
«απορροφήσουν» 
οµαλά τον µεγάλο 
φόρο που πιθανόν 
να προκύψει 

Η «R» φέρνει στο 
φως έγγραφο του 

Taxis µε τις πρώτες 
αναπροσαρµογές 

στις αντικειµενικές 
αξίες. ∆υσθεώρητες 
αυξήσεις του φόρου 

σε Κερατσίνι, 
Γλυφάδα, Κηφισιά, 

Χανιά, Χίο, Ρόδο και 
Ναύπλιο. Μείωση 

του φόρου στα 
ακίνητα σε Φθιώτιδα, 

Ηπειρο, Καστοριά, 
Φλώρινα και Εβρο

νιακή δέσµευση, για να θέσει σε ισχύ εντός του 
Ιουνίου τις νέες αξίες τις οποίες εισηγήθηκαν οι 
εκτιµητές, τώρα εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για 
να µετριάσει τα υπέρογκα εκκαθαριστικά του 
ΕΝΦΙΑ. Ετσι, οι επόµενες ηµέρες θεωρούνται 
κρίσιµες για τις τελικές αποφάσεις. Η Επιτρο-
πή Αξιών εργάζεται πυρετωδώς για να «διορ-
θώσει» τις υπερβολές κυρίως στις λαϊκές γειτο-
νιές, οι οποίες προκύπτουν από τις µεγαλύτε-
ρες αυξήσεις. Λύση στο πρόβληµα αναµένε-
ται να δώσουν οι συντελεστές, µε τους οποίους 
συνυπολογίζεται ο τελικός φόρος. Ετσι, αφή-
νοντας «ανέγγιχτη» την τιµή ζώνης που έχουν 
προτείνει οι εκτιµητές, πληροφορίες της «R» 
αναφέρουν ότι θα υπάρξουν αλλαγές σε κά-

ποια από τις πέντε κατηγορίες συντε-
λεστών: εµπορικότητας, παλαιότη-
τας, πρόσοψης, δόµησης (συντελε-
στής οικοπέδου), ορόφου (χρονο-
λογία ολοκλήρωσης), οι οποίες θα 
µετριάσουν τις θεαµατικές αυξή-
σεις στον φόρο που προκύπτει, 
ιδιαίτερα για τις πυκνοκατοικη-
µένες περιοχές που έχουν υπο-
στεί µεγάλες αυξήσεις. Επιπλέον, 

για να «απορροφήσουν» οµαλά τα 
νοικοκυριά τον µεγάλο φόρο που πι-

θανόν να προκύψει, η κυβέρνηση βά-
ζει στο τραπέζι και µελετά το ενδεχόµε-
νο ο νέος ΕΝΦΙΑ να ισχύσει τµηµατικά 
και να καταβάλλεται για τρία έτη, υπό 
την προϋπόθεση να µην αλλάξει προς 
τα κάτω ο στόχος είσπραξης των 2,65 
δισ. ευρώ από τον συγκεκριµένο φόρο. 

Ενα ακόµα σενάριο που έχει µπει στο 
τραπέζι ειναι η εξαίρεση από τον ΕΝΦΙΑ 

στις λαϊκες συνοικίες, σε ορισµένες από τις 
οποίες, µάλιστα, προκύπτουν και οι µεγαλύ-

τερες αυξήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η κυ-
βέρνηση θα προσπαθήσει να «µετριάσει» τη 

δυσαρέσκεια, που ενδέχεται να προκαλέσουν 

οι επερχόµενες αυξήσεις. Οι τελικές αποφά-
σεις, όπως φαίνεται, θα ληφθούν µετά τη δο-
κιµαστική εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, την οποία 
εφαρµόζει αυτές τις ηµέρες η Ανεξάρτητη Αρ-
χή ∆ηµοσίων Εσόδων.

 
«Κλειδί» η τιµή ζώνης
Από την αρχή της ανάθεσης του έργου τους, οι 
πιστοποιηµένοι εκτιµητές ακινήτων ήταν ήδη 
αποφασισµένοι να περιορίσουν ή και να καταρ-
γήσουν τις πολύ χαµηλές τιµές ζώνης. Ετσι, σε 
γειτονιές που η αντικειµενική αξία των ακινήτων 
ανερχόταν µέχρι σήµερα στα 600 έως 1.000 ευ-
ρώ το τ.µ., οι εκτιµητές φέρεται να έχουν ειση-
γηθεί οι τιµές τους να αυξηθούν από 10% έως 
40%. Οι αυξήσεις αυτές θα επιφέρουν όµως αλ-
λαγές προς τα πάνω και στην κλίµακα υπολο-
γισµού του ΕΝΦΙΑ, µε ανάλογες συνέπειες και 
για το ποσό που θα κληθεί ο κάθε ιδιοκτήτης να 
καταβάλει για το ακίνητό του. Οι µεγάλοι χαµέ-
νοι θα είναι όσοι διαθέτουν ακίνητο σε περιο-
χές που η τιµή ζώνης µέχρι σήµερα δεν ξεπερ-
νούσε τα 1.000 ευρώ και τώρα την ξεπερνά ή, 
ακόµα χειρότερα, διαµορφώνεται σε τιµή µεγα-
λύτερη των 1.500 ευρώ, καθώς ο βασικός φό-
ρος εκτοξεύεται και αυτός από τα 2,80 ευρώ το 
τ.µ. στα 3,70 ή και στα 4,50 ευρώ. 

 Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την κλίµακα υπο-
λογισµού του υπουργείου Οικονοµικών, για 500 
έως 750 ευρώ τιµή ζώνης κάθε φορολογούµε-
νος πληρώνει 2,8 ευρώ ανά τ.µ. για το ακίνητο 
που διαθέτει. Εάν η τιµή ζώνης είναι 1.000 ευ-
ρώ τότε πληρώνει 2,9 ευρώ το τ.µ., ενώ το πο-
σό εκτοξεύεται στα 3,7 ευρώ το τ.µ. όταν η τι-
µή ζώνης ξεπερνά τα 1.000 ευρώ και φθάνει 
µέχρι τα 1.500 ευρώ. 

Συνεπώς, εάν ο νέος ΕΝΦΙΑ υπολογιστεί µε 
µοναδικό κριτήριο τις νέες αξίες, οι άλλοτε «φθη-
νές» περιοχές θα κληθούν να πληρώσουν αυξη-
µένους φόρους από 20% έως 27,59%.

Εάν οι τιµές ζώνης που είναι χαµηλότερες από 
τα 750 ευρώ αυξηθούν µέχρι 1.000 ευρώ, τό-
τε ο ΕΝΦΙΑ θα αυξηθεί κατά 3,57%, συνεπώς 
και ο φόρος που θα καταβάλουν οι ιδιοκτήτες 
θα είναι αυξηµένος. 

Σε γειτονιές που η αντικειµενική 
αξία των ακινήτων ήταν από 
600 έως 1.000 ευρώ το τ.µ., 
οι εκτιµητές έχουν εισηγηθεί 
αύξηση από 10% έως 40%
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