
ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ
Το «μπουμ» της Airbnb στην αγορά 
ακινήτων «ξύπνησε» και την Εταιρεία 
Ακινήτων του ∆ημοσίου, η οποία 
βγάζει προς πώληση 50 διαμερίσματα, 
κατοικίες, αλλά και πολυκατοικίες, σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη
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Ποιοι 
θα μπουν 

στη ρύθμιση
των 120 
δόσεων

Αφορά 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες, φυσικά 
πρόσωπα και επιχειρήσεις, που χρωστούν 
ασφαλιστικές εισφορές προς τα ταμεία. Σύμφωνα 
με το πολυνομοσχέδιο, το παράθυρο ευκαιρίας 
θα ανοίξει στις αρχές Μαΐου και θα κλείσει 
στις 30 Σεπτεμβρίου

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΒΡΗΚΑΝ
ΤΟΝ… ΓΕΡΜΑΝΟ ΤΟΥΣ
Ο επιχειρηµατίας Πάνος Γερµανός 
µπαίνει δυναµικά στο εµπόριο 
λευκών συσκευών µέσω της 
join venture που ετοιµάζεται να 
ιδρύσει µε τη γερµανική εταιρεία 
Media Markt. Τα σχέδια για 
την περαιτέρω ανάπτυξη της 
εκκολαπτόµενης συνεργασίας

Π
ερισσότερους φόρους κιν-
δυνεύουν να πληρώσουν 
χιλιάδες φορολογούµενοι 

που αγόρασαν το 2018 καινούρ-
γιο ή µεταχειρισµένο αυτοκίνητο και 
το ετήσιο εισόδηµά τους δεν καλύ-
πτει τα απαιτούµενα τεκµήρια δια-
βίωσης. Η απόκτηση, µάλιστα, ενός 
αυτοκινήτου γίνεται ακόµη δυσκο-
λότερη εάν προστεθεί και ο φόρος 
πολυτελούς διαβίωσης για οχήµα-
τα από 1.929 κυβικά και άνω. Μό-
νο πέρυσι πιάστηκαν στην τσιµπί-
δα της εφορίας 1,9 εκατοµµύρια 
φορολογούµενοι, οι οποίοι φορο-
λογήθηκαν για µεγαλύτερα εισοδή-
µατα ύψους 6,7 δισ. ευρώ, πληρώνοντας πρό-
σθετους φόρους. Τα τεκµήρια διαβίωσης ξεκι-
νούν από τα 4.000 ευρώ για την αγορά αυτοκι-
νήτου 1.000 έως 1.200 κυβικών και φτάνουν τα 
53.800 ευρώ για Ι.Χ. 6.000 κυβικών. Για οχήµα-
τα ηλικίας από 5 έως 10 έτη, προβλέπεται έκπτω-

ση 30% και για αυτοκίνητα ηλικίας άνω των 10 
ετών έκπτωση 50%. Αντίστοιχα, ο φόρος πολυτε-
λούς διαβίωσης για αυτοκίνητα έως 5 ετών, από 
1.929 έως 1.949 κυβικά, ξεκινά από τα 410 ευ-
ρώ και φθάνει τα 3.820 για Ι.Χ. 4.650 έως 4.749 
κυβικών και άνω. Μικρότερο φόρο πολυτελούς 

διαβίωσης καταβάλλουν όσοι έχουν 
αυτοκίνητα µεγάλου κυβισµού, ηλι-
κίας από 5 έως 10 έτη.

Στα τεκµήρια διαβίωσης για την 
αγορά ενός αυτοκινήτου έρχονται 
να προστεθούν αυτά που επιβαρύ-
νουν ένα ακίνητο, µε αποτέλεσµα 
ένας άγαµος που διαθέτει ένα I.X. 
και ένα διαµέρισµα 80 τ.µ. να πρέπει 
να καλύψει τεκµήρια 10.200 ευρώ. 
Τα τεκµήρια, τα τέλη κυκλοφορί-
ας και το υψηλό κόστος συντήρη-
σης µε τα οποία επιβαρύνεται ένα 
αυτοκίνητο έχουν οδηγήσει περισ-
σότερους από 360.000 ιδιοκτήτες 
Ι.Χ. να καταθέσουν πινακίδες τα τε-

λευταία τρία χρόνια. Η Realnews µε τη βοήθεια 
φοροτεχνικών απαντά σε κρίσιµα ερωτήµατα, 
προκειµένου χιλιάδες φορολογούµενοι να µην 
πιαστούν στην τσιµπίδα των τεκµηρίων για την 
αγορά αυτοκινήτων, αποφεύγοντας µε αυτόν 
τον τρόπο να πληρώσουν πρόσθετους φόρους. 
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το 2018 καινούργιο ή µεταχειρισµένο αυτοκίνητο 

Πρόσθετους φόρους κινδυνεύουν να πληρώσουν όσοι αγόρασαν 

Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΕΙ
ΣΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
Ο εφοπλιστής Παναγιώτης 
Τσάκος, µετά από ένα ταξίδι στα 
χωριά της περιοχής, αποφάσισε 
να βάλει στο µπουκάλι τα νερά 
των τοπικών πηγών και είναι 
έτοιµος, µέσω της νεοσύστατης 
εταιρείας του Νερά Πηγών 
Γράµµου Α.Ε., να κατασκευάσει 
εργοστάσιο εµφιάλωσης
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«Καίνε» τα 
τεκµήρια 

για τα Ι.Χ. 

www.real.grRealmoney ΚΥΡΙΑΚΗ 
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