
Ο
ι δήµοι θα αναλά-
βουν από το 2022 
τη διαχείριση του 

ΕΝΦΙΑ, ενώ το επόµενο έτος 
το κράτος θα παρέµβει για 
τελευταία φορά στον φόρο 
ακινήτων µε τη δροµολογού-
µενη µείωση κατά 8%-10%. 
Νωρίτερα θα ολοκληρω-
θεί η αναπροσαρµογή των 
αντικειµενικών αξιών ώστε να τεθούν σε ισχύ το 
2021, προκειµένου ο επόµενος ΕΝΦΙΑ να υπο-
λογιστεί µε το νέο καθεστώς. Οι νέες αντικειµε-
νικές αναµένεται να φέρουν αυξήσεις στους λο-
γαριασµούς για δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες σε 
δηµοφιλείς περιοχές, καθώς τα ακίνητά τους θα 
αποκτήσουν τιµή ζώνης. Η επικαιροποίηση των 
αντικειµενικών θα πραγµατοποιηθεί το αργότε-
ρο έως τον Μάρτιο του 2021, ενώ οι εκτιµητές 

αναµένεται να πιάσουν ξανά δουλειά περί τα τέ-
λη Σεπτεµβρίου. 

Σύµφωνα µε το κυβερνητικό σχέδιο, που ανα-
µένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στις 
αρχές Σεπτεµβρίου στην οµιλία του από τη Θεσ-
σαλονίκη, για τη διαχείριση του ΕΝΦΙΑ από τους 
δήµους θα λειτουργήσει το πρώτο διάστηµα ένας 
εξισορροπιστικός µηχανισµός για την κατανοµή 
ανά δήµο, ώστε οι δήµοι να παίρνουν συνολι-

κά το ίδιο ποσό που εισπράττουν 
και τώρα µε τους Κεντρικούς Αυ-
τοτελείς Πόρους, αλλά και µε την 
κρατική επιχορήγηση.  

Ταυτόχρονα, από τη Θεσσαλο-
νίκη θα γίνουν και οι εξαγγελίες 
για φορολογικές και ασφαλιστι-
κές ελαφρύνσεις. Εντός του 2021 
θα υλοποιηθούν τρεις παρεµβά-
σεις στην κατεύθυνση της µείω-

σης της φορολογίας και της ελάφρυνσης του µη 
µισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων. Πρό-
κειται για τη µείωση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών έως δύο ποσοστιαίες µονάδες, τη µείωση 
της εισφοράς αλληλεγγύης τουλάχιστον κατά 
30% για τα φυσικά πρόσωπα από τον Ιανουά-
ριο του επόµενου έτους και την έναρξη της µεί-
ωσης του τέλους επιτηδεύµατος κατά 30%,  µε  
ολοκλήρωσή της έως το τέλος του 2023.

 ΣΕΛ. 6-7

θα αυξηθεί µετά την αναπροσαρµογή των αντικειµενικών αξιών

«Κλείδωσε» η µείωση του φόρου κατά 8%-10% το 2021. Σε ποιες περιοχές 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ
Μετά από δεκαετίες στο τιµόνι 
της ιστορικής βορειοελλαδίτικης 
οινοποιίας, ο επιχειρηµατίας 
Κωνσταντίνος Μαλαµατίνας, υπό το 
βάρος των χρεών και του πλήγµατος 
από την πανδηµία, δίνει τα κλειδιά 
της επιχείρησης στην εταιρεία 
Mantis µε έδρα στα Τρίκαλα

ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Την είσοδό της στην ελληνική 
αγορά ανακοίνωσε πριν από λίγες 
ηµέρες η διεθνών προδιαγραφών 
αµερικανική πλατφόρµα 
crowdfunding Kickstarter, που 
έχει ανατρέψει τα δεδοµένα στη 
χρηµατοδότηση των καινοτόµων 
επιχειρηµατικών ιδεών. Τα 
σχέδια των ιδρυτών της, Πέρι 
Τσεν, Τσαρλς Αντλερ και Γιάνσι 
Στρίκλερ, στην ελληνική αγορά
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Αλλάζουν όλα
στον ΕΝΦΙΑ
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ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Σε ποιους άξονες κινείται το σχέδιο 
του υπουργείου Τουρισμού για την 
εκμετάλλευση πόρων από τα 72 δισ. ευρώ 
της ευρωπαϊκής στήριξης. Τι δηλώνει 
στην «R» o αρμόδιος για τη σύνταξη της 
πρότασης, υφυπουργός Μάνος Κόνσολας
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Το πρόγραμμα «Γέφυρα» για τη ρύθμιση 
ενήμερων και μη δανείων με εγγύηση την 
πρώτη κατοικία αναμένεται, με βάση τον 
σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών, 
να ανοίξει εκ νέου τον Οκτώβριο για όσους 
βρεθούν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση 

∆εύτερη 
ευκαιρία
για τους 

δανειολήπτες
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