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Οι δύο προτάσεις
για τη μείωση  
του ΕΝΦΙΑ
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Των Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & Σ. ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ

Σ
ε δύο προτάσεις με κλιμακωτούς συντε-
λεστές μείωσης του ΕΝΦΙΑ από 10% έως 
και 30% το 2019, που αφορούν ιδιοκτή-

τες με ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενι-
κής αξίας έως και 150.000 ευρώ, έχει καταλήξει 
το υπουργείο Οικονομικών. Η τελική απόφαση 
για την κλίμακα μείωσης θα «κλειδώσει» στις συ-
ναντήσεις με τους επικεφαλής των τεχνικών κλι-
μακίων της τρόικας εντός της εβδομάδας. Με-
τά τη συμφωνία, το σχέδιο μείωσης του ΕΝΦΙΑ 
θα έρθει στη Βουλή, στο πολυνομοσχέδιο με τις 
εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθε-
ση Θεσσαλονίκης. Με βάση το χρονοδιάγραμ-
μα, η ψήφιση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ θα γίνει 
πριν από την ψήφιση του Προϋπολογισμού, που 
θα κατατεθεί στη Βουλή στις 21 Νοεμβρίου. Η 
Βουλή, λοιπόν, θα θεσπίσει τη νέα κλίμακα υπο-
λογισμού του φόρου για το 2019, ενώ οι πληρο-
φορίες της Realnews αναφέρουν ότι δεν υπάρ-

ακίνητα
Οσο λιγότερα είναι 
τα τετραγωνικά 
του ακινήτου, 
τόσο μεγαλύτερη 
θα είναι η μείωση 
του ΕΝΦΙΑ 
που θα κληθεί 
να πληρώσει ο 
ιδιοκτήτης του 
το 2019, με βάση 
τη νομοθετική 
ρύθμιση που θα 
έρθει στη Βουλή

Ιλιον
Μειωμένο ΕΝΦΙΑ 
κατά 70 ευρώ 
θα πληρώσει 
ο ιδιοκτήτης 
ακινήτου 80 τ.μ. 
στο Ιλιον, καθώς 
σήμερα πληρώνει 
232 ευρώ και το 
2019, με τους 
νέους μειωμένους 
συντελεστές, θα 
πληρώσει 162 
ευρώ

Ποιοι είναι οι συντελεστές 
μείωσης που θα ισχύσουν 
από την 1η Ιανουαρίου 
2019 και αφορούν 
ιδιοκτήτες με ακίνητη 
περιουσία συνολικής 
αντικειμενικής αξίας  
έως 150.000 ευρώ.  
Ποιοι ωφελούνται και  
ποιοι θα πληρώσουν  
τον λογαριασμό

ρώ ο συντελεστής μείωσης είναι 10%. 
f Η δεύτερη πρόταση που έχει συντάξει το 
υπουργείο Οικονομικών προβλέπει, σύμφω-
να με τις πληροφορίες της «R», πέντε συντε-
λεστές μείωσης για τον υπολογισμό του νέου 
ΕΝΦΙΑ, οι οποίοι διαμορφώνονται ως εξής: 
10%, 15%, 20%, 25% και 30%. Και στην πε-
ρίπτωση αυτή οι μειώσεις θα αφορούν ιδιο-
κτήτες με περιουσία συνολικής αντικειμενικής 
αξίας έως 150.000 ευρώ. Ο στόχος είναι, μέ-
σω των περισσότερων συντελεστών, να ωφε-
ληθούν από την κλιμακωτή μείωση περισσό-
τεροι ιδιοκτήτες, έτσι ώστε να υπάρξει ελά-
φρυνση σε μεγαλύτερο αριθμό νοικοκυριών. 

Το σκεπτικό
Ο βασικός στόχος βάσει του οποίου δομείται 
ο νέος τρόπος υπολογισμού είναι η μείωση 
του φόρου για τα λαϊκά νοικοκυριά, ώστε να 
υπάρξει αισθητή ελάφρυνση σε σχέση με τα 
ποσά που καταβάλλουν τη φετινή χρονιά. Αυ-
τό σημαίνει ότι θα ωφεληθούν κυρίως τα νοι-
κοκυριά που βρίσκονται σε λαϊκές περιοχές, 
με χαμηλότερης αξίας ακίνητα. Αντίθετα, το 
βάρος θα σηκώσουν για μία ακόμη φορά τα 
μεσαία και τα υψηλά εισοδήματα, δηλαδή οι 
κάτοχοι περιουσίας άνω των 150.000 ευρώ. 
Επιπλέον, το τελικό ύψος του ΕΝΦΙΑ θα καθο-
ριστεί και από τις νέες παρεμβάσεις που ετοι-
μάζονται στις αντικειμενικές τιμές τόσο το 2019 
όσο και το 2020, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
που έχει αναλάβει η χώρα, οπότε μπορεί να 
επηρεαστούν και λαϊκές περιοχές που έμειναν 
ανεπηρέαστες από τις φετινές αλλαγές.

Κρίσιμα τα τετραγωνικά
Οσο λιγότερα είναι τα τετραγωνικά του ακι-
νήτου, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η μείωση 
του ΕΝΦΙΑ που θα κληθεί να πληρώσει ο ιδι-
οκτήτης του το 2019, με βάση τη νομοθετι-
κή ρύθμιση που θα έρθει στη Βουλή. Στελέ-
χη του οικονομικού επιτελείου υπογραμμί-

χει σε αυτό το στάδιο της νομοθέτησης σχετική πρότα-
ση για περαιτέρω επέκταση του ποσοστού μείωσης και 
το 2020. Η μείωση αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων σε πε-
ριοχές όπως το Κερατσίνι, το Περιστέρι, το Κορδελιό, η 
Κέρκυρα, ο νομός Ρεθύμνης κ.ά. Μέριμνα αναμένεται 
να υπάρξει και για τους αγρότες, καθώς, σύμφωνα με 
τις πληροφορίες, στο σχέδιο εξετάζεται η εξαίρεση πλη-
ρωμής του φόρου για τα ακίνητα που χρησιμοποιού-
νται ως αγροτικοί αποθηκευτικοί χώροι (αποθήκες κ.ά.).

Οι προτάσεις
f Η πρώτη πρόταση προβλέπει ο νέος υπολογισμός 
του ΕΝΦΙΑ να έχει τρεις συντελεστές μείωσης, οι οποίοι 
θα κλιμακώνονται ως εξής: 10%, 20% και 30%, ανάλο-
γα με την αξία της ακίνητης περιουσίας και τα τετραγω-
νικά. Αν η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης πε-
ριουσίας του ιδιοκτήτη διαμορφώνεται έως 60.000 ευ-
ρώ, ο ΕΝΦΙΑ θα μειωθεί κατά 30%. Για αξία από 60.000 
έως 100.000 ευρώ, με βάση τη συγκεκριμένη πρόταση, 
η μείωση του φόρου θα είναι μεσοσταθμικά 20%, κα-
θώς στον τελικό συντελεστή μείωσης μετρούν η παλαι-
ότητα του ακινήτου και η αντικειμενική τιμή ζώνης. Για 
αξία ακίνητης περιουσίας από 100.000 έως 150.000 ευ-
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 Η ΜΕΙΩΣΗ του ΕΝΦΙΑ έγινε αντι-
κείµενο εξαγγελιών τόσο από την κυ-
βέρνηση όσο και από την αξιωµατι-
κή αντιπολίτευση κατά την πρόσφατη 
∆ΕΘ, και ορθά, µιας και από το 2011 
-πρώτη χρονιά εφαρµογής του, ως 
«συνοδευτικού» των λογαριασµών 
της ∆ΕΗ- µέχρι και την αυτονόµησή 
του, ο ΕΝΦΙΑ δηµιούργησε ανυπέρ-
βλητες οικονοµικές δυσκολίες στα ελ-
ληνικά νοικοκυριά. Μετά από 7 χρό-
νια, λοιπόν, και έχοντας πλέον η χώρα 
περιέλθει σε µια… σχετική δηµοσιο-
νοµική ισορροπία, δίδεται για πρώ-
τη φορά η δυνατότητα µείωσής του 
κατά 30% την επόµενη διετία, ποσο-
στό στο οποίο συµφωνούν ΣΥΡΙΖΑ 
και Ν.∆. Ωστόσο, µε µια προσεκτι-
κή µατιά στα εξαγγελθέντα των δύο 
πλευρών, καταλαβαίνει κανείς ότι τα 
δύο κόµµατα έχουν µια τελείως δια-
φορετική προσέγγιση και στόχευση.

Η σηµερινή κυβέρνηση στοχεύ-
ει στην ελάφρυνση «των φτωχότε-
ρων» και του ευρέος κοινού της µι-
κρής ιδιοκτησίας, όπου οι µειώσεις 
ενδέχεται να φτάσουν σε κάποιες πε-
ριπτώσεις και στο 50% σε ορίζοντα 
διετίας, ενώ η Ν.∆. προσανατολίζε-
ται σε ένα δίκαιο µοίρασµα της έκ-
πτωσης προς όλους τους ιδιοκτήτες 
ακίνητης περιουσίας.

Τι υπόσχεται 
η κυβέρνηση 
για τον ΕΝΦΙΑ
Σύµφωνα µε τα όσα δήλωσε ο πρω-
θυπουργός στη ∆ΕΘ, µέχρι το τέλος 
του έτους θα νοµοθετηθεί η σταδια-
κή µείωση του ΕΝΦΙΑ, που θα φτά-
νει έως και 50% για 1,2 εκατοµµύ-
ρια χαµηλές περιουσίες και 30% µε-
σοσταθµικά. Η µείωση θα γίνει σε 
δύο φάσεις, µε την πρώτη το 2019 
και τη δεύτερη το 2020.

Αυτό σηµαίνει ότι θα γίνει έκπτω-
ση 30% για τους ιδιοκτήτες µε ατο-
µική περιουσία έως 60.000 ευρώ, 
ενώ ο συντελεστής θα µειώνεται 
όσο µεγαλώνει η αξία της ατοµικής 
περιουσίας.

Ειδικότερα, για το 2019 θα δουν 
µείωση του ΕΝΦΙΑ κατά:
f 30% πολίτες µε µικρή περιουσία 
(από 0,01 έως 60.000 ευρώ). 
f 21,08% πολίτες µε περιουσία από 
60.000,01 έως 100.000 ευρώ. 
f 9,54% πολίτες µε περιουσία από 
100.000,01 έως 150.000 ευρώ.
f 2,72% πολίτες µε περιουσία από 
150.000,01 έως 200.000 ευρώ
f Για τις υπόλοιπες κατηγορίες µε 
περιουσία από 200.000,01 ευρώ και 
άνω δεν θα υπάρξει καµία µείωση.

Μπορεί, λοιπόν, να φαίνεται ότι 

θα ωφεληθεί µια µεγάλη µερίδα πο-
λιτών, ωστόσο το όφελος αυτό είναι 
πολύ µικρό, αφού είναι πολύ µεγά-
λος ο αριθµός των ιδιοκτητών µε 
περιουσία έως 60.000 (3,488 εκατ. 
άτοµα). Πρέπει επίσης να θυµίσου-
µε ότι σε αυτούς εντάσσονται και 
οι περίπου 1,35 εκατ. ιδιοκτήτες οι 
οποίοι, λόγω χαµηλού εισοδήµατος, 
δικαιούνται ούτως ή άλλως έκπτω-
ση 50%. Αρα, γι’ αυτούς η έκπτωση 
του 30% θα γίνει µετά την αφαίρε-
ση του 50%, µε αποτέλεσµα το κέρ-
δος σε πραγµατικούς όρους να εί-
ναι µερικά ευρώ.

Επίσης, µε την εξαγγελία του πρω-
θυπουργού η µεσαία και η µεγάλη 
ακίνητη περιουσία θα έχει παρά πολύ 
µικρό ή και µηδενικό όφελος. 

Η «εµπροσθοβαρής» 
πρόταση της Ν.∆.
Η Ν.∆., από την άλλη πλευρά, αναµέ-
νεται να προχωρήσει σε «οριζόντια» 
µείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 20% για το 
2019 και σε αύξηση του συντελεστή 
της µέσης ελάφρυνσης από το 20% 
στο 30% το 2020.

Επίσης, η «έκπτωση» θα αφορά και 
τον κύριο και τον συµπληρωµατικό 
φόρο, που σηµαίνει ότι δεν θα υπάρ-
χει κατηγορία χωρίς ελάφρυνση.

Η δοµική διαφορά, πάντως, των 
εξαγγελιών Μητσοτάκη είναι ότι τα 
έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ θα τα εισπράτ-
τουν απευθείας οι δήµοι. Αυτό ση-
µαίνει ότι το κράτος θα σταµατήσει 
να χρηµατοδοτεί την τοπική αυτοδι-
οίκηση και οι δήµοι πλέον θα είναι 
οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη διαχείριση 
των χρηµάτων τους.

Σε ό,τι αφορά το δηµοσιονοµικό 
κόστος της κάθε πρότασης, στην πε-
ρίπτωση της Ν.∆. προσεγγίζει τα 600 
εκατ. ευρώ για τον πρώτο χρόνο, θα 
είναι δηλαδή διπλάσιο του κόστους 
της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ (320 εκατ. 
ευρώ), γεγονός το οποίο σηµαίνει ότι 
ναι µεν το κράτος θα εισπράξει λιγό-
τερα, αλλά θα αυξηθεί το διαθέσιµο 
εισόδηµα, το οποίο θα αναζωογονή-
σει την κατανάλωση και τη ρευστότη-
τα στην οικονοµία ή τις καταθέσεις. 

Μακροπρόθεσµος στόχος 
η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ

γράφει

Μπορεί, λοιπόν, η σταδιακή βελ-
τίωση των προοπτικών της οικονοµί-
ας να µας δίνει πλέον τη δυνατότητα 
εξορθολογισµού του ΕΝΦΙΑ, µέσω 
των επερχόµενων µειώσεων, ωστό-
σο ο φόρος αυτός δεν παύει να εί-
ναι ένας κοινωνικά άδικος φόρος και 
ενίοτε δηµευτικός, καθώς υπολογίζε-
ται µε αξίες που δεν υπάρχουν σήµε-
ρα, σε ακίνητα που δεν ενοικιάζονται 
και δεν πωλούνται. Βασίζεται σε ανύ-
παρκτα εισοδήµατα µε βάση «αντι-
κειµενικά» κριτήρια, ενώ, πέρα από 
την αντικειµενική αξία της ακίνητης 
περιουσίας, συνυπολογίζει στα συ-
νολικά τετραγωνικά και χώρους µι-
κρής εµπορικής αξίας.

Θυµίζουµε ότι, από τη στιγµή που 
µπήκε στη ζωή µας ως χαράτσι, δεν 
είχε αφορολόγητο, δεν προέβλεπε 
εκπτώσεις για τις αδύναµες κοινω-
νικές οµάδες, όπως είναι οι άνεργοι 
ή οι πολύτεκνοι, φορολογούσε κά-
θε είδους κτίσµα, όπως κενά ή ηµι-
τελή κτίσµατα, και -το πιο παράδο-
ξο όλων- υπολογιζόταν µε βάση τις 
αξίες του 2007, ενώ στην πραγµατι-
κότητα όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε 
-και εξακολουθεί να υπάρχει- πλήρης 
απαξίωση του κλάδου των ακινήτων.

Ποιο είναι το συµπέρασµα; Κα-
λοδεχούµενες οι µειώσεις που έρ-
χονται, αλλά το θέµα της κατάργη-
σης του ΕΝΦΙΑ δεν πρέπει να «φύ-
γει από το τραπέζι». Η όποια κυβέρ-
νηση θα πρέπει να έχει ως µακρο-
πρόθεσµο στόχο την αντικατάστα-
σή του από ένα σταθερό φορολογι-
κό σύστηµα, µε κλίµακες και κοινω-
νικά δίκαιο. 

ο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ*

*Τέως βουλευτής 
Α’ Αθηνών της Ν.∆., 
οικονοµολόγος, τέως 
πρόεδρος ΣΜΕΧΑ

ΚΙ ΕΝΩ ΠΟΛΛΕΣ περιοχές, όπως 
το Κερατσίνι, ο Κορυδαλλός, το 
Αιγάλεω, το Περιστέρι, το Ιλιον 
και στην επαρχία οι νομοί Κέρκυ-
ρας, Ρεθύμνου κ.ά., θα δουν μεί-
ωση στον ΕΝΦΙΑ, δεν ισχύει το 
ίδιο για τους ιδιοκτήτες η περιου-
σία των οποίων ξεπερνά σε αξία τα 
150.000 ευρώ. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, όσοι βρίσκονται πά-
νω από το όριο των 150.000 ευ-
ρώ θα δουν τον ΕΝΦΙΑ να αυξά-
νεται, προκειμένου να μην υπάρ-
ξει σημαντική απόκλιση του ετήσι-
ου στόχου για έσοδα από τον φό-
ρο ύψους 2,6 δισ. ευρώ. Ανάμεσα 
στις περιοχές που θα πληρώσουν 
το 2019 αυξημένο ΕΝΦΙΑ περι-
λαμβάνονται πολλές γειτονιές της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλ-
λά και ορισμένα νησιά, όπως η Πά-
ρος και η Αντίπαρος, όπου -σύμ-
φωνα με πληροφορίες- η τιμή ζώ-
νης θα αυξηθεί από τα 900 στα 
1.700 ευρώ! 

Αυξήσεις σε 
Πάρο, Αντίπαρο 
και Αθήνα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ζουν ότι «πολλές λαϊκές περιοχές πληρώνουν σήµερα ιδιαίτε-
ρα υψηλό ΕΝΦΙΑ, σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της περιοχής 
που διατηρούν το ακίνητο, και αυτό αποτελεί µια από τις αδι-
κίες του χαρατσιού». Οι νέοι συντελεστές µείωσης έχουν στό-
χο, σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, να λειάνουν τις αποκλίσεις µε-
ταξύ της εµπορικής και της αντικειµενικής αξίας των ακινήτων. 

Ποιοι ωφελούνται
f Κερατσίνι: Με βάση τον νέο ΕΝΦΙΑ, ένας ιδιοκτήτης ακινή-
του 80 τ.µ. στο Κερατσίνι θα πληρώσει το 2019 67 ευρώ λιγό-
τερο φόρο, καθώς ο ΕΝΦΙΑ του 2018 είναι 224 ευρώ και ο φό-
ρος που θα κληθεί να καταβάλει το 2019 αναµένεται -µε βάση 
τους νέους συντελεστές- να είναι 157 ευρώ. Στην ίδια περιοχή 
ο ιδιοκτήτης ακινήτου 120 τ.µ. θα πληρώσει 71 ευρώ λιγότερο 
ΕΝΦΙΑ: από 348 ευρώ το 2018, 277 ευρώ το 2019.
f Περιστέρι: Για ακίνητο 80 τ.µ. ο σηµερινός φόρος είναι 232 
ευρώ και το 2019 θα µειωθεί στα 162 ευρώ, άρα ο ιδιοκτήτης 
θα πληρώσει λιγότερο φόρο κατά 70 ευρώ. Στην ίδια περιοχή 
για ακίνητο 120 τ.µ. φέτος ο φόρος είναι 348 ευρώ και το 2019 
θα µειωθεί στα 277 ευρώ. 
f Ιλιον: Μειωµένο ΕΝΦΙΑ κατά 70 ευρώ θα πληρώσει ο ιδιο-
κτήτης ακινήτου 80 τ.µ. στο Ιλιον, καθώς σήµερα πληρώνει 232 
ευρώ και το 2019, µε τους νέους µειωµένους συντελεστές, θα 
πληρώσει 162 ευρώ. Για ακίνητο 120 τ.µ στην ίδια περιοχή φέ-
τος ο ΕΝΦΙΑ διαµορφώνεται στα 336 ευρώ και το 2019 αναµέ-
νεται να µειωθεί στα 253 ευρώ. Η µείωση φτάνει τα 83 ευρώ. 
f Κέρκυρα: Ενας ιδιοκτήτης ακινήτου 80 τ.µ. στο Νησί των 
Φαιάκων πληρώνει φέτος ΕΝΦΙΑ 360 ευρώ και του χρόνου ανα-
µένεται να πληρώσει 313 ευρώ. Ο φόρος θα είναι µειωµένος 
κατά 47 ευρώ. Για ακίνητο 120 τ.µ. φέτος πληρώνει 348 ευρώ 
και το 2019 θα πληρώσει 294 ευρώ - µείωση κατά 54 ευρώ. 
f Νοµός Ρεθύµνης: Ιδιοκτήτης ακινήτου 80 τ.µ. στον νοµό 
της Κρήτης πληρώνει σήµερα ΕΝΦΙΑ 296 ευρώ και το 2019 -µε 
βάση τους νέους συντελεστές- ο φόρος θα περιοριστεί στα 218 
ευρώ, µειωµένος κατά 78 ευρώ. Αντίστοιχα, ιδιοκτήτης ακινή-
του 100 τ.µ. σήµερα πληρώνει 290 ευρώ ΕΝΦΙΑ και το 2019 
θα κληθεί να πληρώσει 204 ευρώ. Ο φόρος θα είναι µειωµέ-
νος κατά 86 ευρώ. 


