
ΕΝΩΝΟΥΝ 
ΤΙΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ
Η «χρυσή» συµφωνία των 1,65 
δισ. δολαρίων του Ελληνα εφο-
πλιστή Ευάγγελου Μαρινάκη 
µε εταιρεία συµφερόντων του 
υπουργού Εµπορίου των Ηνω-
µένων Πολιτειών της Αµερι-
κής Γουίλµπουρ Ρος αλλάζει τον 
χάρτη της ναυτιλίας και βάζει στη 
Wall Street τη νέα εταιρεία

Π
ερισσότεροι από 5,5 εκατοµµύρια ιδιο-
κτήτες ακινήτων αναµένεται να πληρώ-
σουν µικρότερο ΕΝΦΙΑ το 2019, σύµ-

φωνα µε την τροπολογία του υπουργείου Οι-
κονοµικών. Ωστόσο, τουλάχιστον 500.000 φο-
ρολογούµενοι που έχουν ακίνητη περιουσία µε 
αντικειµενική αξία άνω των 200.000 ευρώ είτε 
δεν θα δουν καµία µεταβολή στον φόρο ακινή-
των, είτε θα πληρώσουν περισσότερα χρήµατα, 
εξαιτίας της αναπροσαρµογής των αντικειµενι-
κών αξιών το πρώτο τρίµηνο του 2019. 

Σύµφωνα µε την τροπολογία του υπουργείου 
Οικονοµικών, περίπου 3,5 εκατοµµύρια ιδιοκτή-
τες ακινήτων µε αντικειµενική αξία έως 60.000 
ευρώ θα έχουν έκπτωση 30% στον ΕΝΦΙΑ, ωστό-
σο σε καµιά περίπτωση το όφελος δεν θα υπερ-
βαίνει τα 100 ευρώ. Από το ύψος της αντικειµε-
νικής αξίας των 60.000 ευρώ και άνω η έκπτωση 
θα µειώνεται κατά 70 λεπτά του ευρώ ανά 1.000 
ευρώ ακίνητης περιουσίας. Για παράδειγµα, η 
µέγιστη έκπτωση για κάποιον που έχει ακίνητη 
περιουσία µε αντικειµενική αξία 60.000 ευρώ εί-
ναι τα 100 ευρώ, µε αντικειµενική αξία 75.000 
ευρώ τα 89,5 ευρώ, µε αξία 100.000 ευρώ τα 

72 ευρώ, µε αξία 130.000 ευρώ τα 51 ευρώ, µε 
αξία 160.000 ευρώ τα 30 ευρώ και για ακίνητα 
µε αντικειµενική αξία 180.000 ευρώ τα 16 ευρώ. 

Σε αντίθεση µε όσους θα έχουν όφελος, επι-
βαρύνσεις θα έχουν όσοι διαθέτουν ακίνητη πε-
ριουσία άνω των 250.000 ευρώ. 

Στην τροπολογία του υπουργείου Οικονοµι-
κών αναφέρεται ότι ο συµπληρωµατικός φόρος 

παραµένει αµετάβλητος, ενώ αξίζει να σηµειω-
θεί ότι το 2017 οι ιδιοκτήτες ακινήτων άνω των 
250.000 ευρώ πλήρωσαν συνολικά συµπληρω-
µατικό φόρο ύψους 360 εκατ. ευρώ. 

Η Realnews, µε τη βοήθεια φοροτεχνικών, 
σας παρουσιάζει 21 παραδείγµατα µε τον φό-
ρο που θα κληθούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες 
ακινήτων το 2019 σε περιοχές όλης της Ελλάδας. 
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ακίνητη περιουσία αντικειµενικής αξίας έως 60.000 ευρώ

Μείωση έως 30% θα δουν στον φόρο όσοι διαθέτουν 
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ΕΝΑΣ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ 
ΣΤΗΝ ALPHA BANK
Ο 50χρονος νέος διευθύνων 
σύµβουλος της τράπεζας, 
Βασίλης Ψάλτης, είναι ήρεµη 
δύναµη, απολαµβάνει τη 
στήριξη των ξένων επενδυτών 
και µετόχων, ανήκει στη 
νέα γενιά στελεχών και δεν 
προέρχεται από τον κύκλο 
της οικογένειας Κωστόπουλου
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Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
www.real.grRealmoney ΚΥΡΙΑΚΗ 
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ΜΑΖΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Περισσότεροι από 200.000 δικαιούχοι, που λαμβάνουν μειωμένη 
σύνταξη λόγω των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, προσφεύ-

γουν στη ∆ικαιοσύνη και διεκδικούν συντάξεις ισόποσες με τις παλαιές

Κερδισµένοι 
και χαµένοι 
του νέου ΕΝΦΙΑ
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