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ποσο φορο θα πληρωσουμε για τα ακινητα
Τι αλλάζει με τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας το 2014 - «Ψαλίδι» στο αφορολόγητο α’ κατοικίας, «φρένο» και στη μείωση του φόρου μεταβίβασης - «Μετακόμισαν» τα φορολογικά βάρη από τα χωριά στις αστικές περιοχές

Προβλέπεται µείωση 4,4%-21,6% σε σχέση 
µε το ΕΕΤΑ (-16% µεσοσταθµικά για όλους). Ο 
συντελεστής του βασικού φόρου θα κυµαίνε-
ται από 2 έως 13 ευρώ ανά τ.µ. ανάλογα µε την 
περιοχή (Τιµή Ζώνης) στην οποία βρίσκεται 
κάθε ακίνητο και συνολικά προβλέπονται 12 
φορολογικά κλιµάκια. 
Το νοµοσχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων 
προέβλεπε για τα κτίρια συντελεστή βασικού 
φόρου κυµαινόµενο από 2,3 έως 17 ευρώ ανά 
τ.µ. σε 20 φορολογικά κλιµάκια.

Για κάθε κτίσµα όµως, ο 
κύριος φόρος θα προκύπτει µε 
πολλαπλασιασµό του συντελεστή 
βασικού φόρου (που αντιστοιχεί 
στην τιµή ζώνης του ακινήτου) 
επί τον αριθµό των τετραγωνικών 
µέτρων της επιφάνειας των 
κύριων χώρων του. Αρα, για 
σπίτι 100 τ.µ. ο βασικός φόρος 
θα ξεκινά από 200 ευρώ και θα 
φτάνει τα 1.300. Στη συνέχεια 
όµως ο βασικός φόρος θα µετα-
βάλλεται ανάλογα µε ορισµένα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
κτίσµατος. Συγκεκριµένα, θα 
πολλαπλασιάζεται διαδοχικά µε 

συντελεστές που αυξοµειώνουν το ύψος του 
φόρου ανάλογα µε: την παλαιότητα του κτιρί-
ου, τον όροφο και τον αριθµό των προσόψεων 
που έχει το ακίνητο σε δρόµο. Σε περίπτωση 
που το κτίσµα είναι µονοκατοικία, προβλέπε-
ται πρόσθετος συντελεστής µονοκατοικίας 
που θα αυξάνει τον φόρο περίπου 10%-20%. 
Οι βοηθητικοί χώροι για κάθε είδους κτίριο θα 
φορολογούνται µε το 10% του κανονικού συ-
ντελεστή βασικού φόρου (έκπτωση 90%). 

 Για τα κτίσµατα ειδικών 
συνθηκών (αστικά διατηρητέα 
κτίρια, υπό απαλλοτρίωση κ.
λπ.) ο τελικός φόρος θα µειώ-
νεται κατά 50%, µε µειωτικό 
συντελεστή 0,5.  Για τα κτίσµα-
τα όµως που προορίζονται για 
αγροτική χρήση (µαντριά, 
στάνες, στάβλοι, κοτέτσια, 
θερµοκήπια, χώροι αποθήκευ-
σης προϊόντων φυτικής παρα-
γωγής κ.λπ.) θα προβλέπεται 
πλήρης απαλλαγή, έστω και αν 
γι’ αυτά οι ιδιοκτήτες τους 
πλήρωναν ήδη ΕΕΤΑ ή ΦΑΠ για 
άθροισµα περιουσίας πάνω 
από 200.000 ευρώ.

 Μάλιστα, µε το νέο φορολογικό καθεστώς, εάν έχει ανε-
γερθεί µονοκατοικία µέσα σε αγροτεµάχιο, προβλέπεται 
πενταπλασιασµός του φόρου επί του αγροτεµαχίου.  Ακόµη 
χειρότερα γίνονται τα πράγµατα στις περιπτώσεις όπου τα 
αγροτεµάχια είναι εκτάσεις αρδευόµενες µε µονοετείς 
καλλιέργειες (βαµβάκι, σιτηρά κ.λπ.). Στις περιπτώσεις αυτές 
ο φόρος θα υπερδιπλασιάζεται καθώς θα προσαυξάνεται µε 
την εφαρµογή συντελεστή 2 για τη µονοετή καλλιέργεια και 
συντελεστή άρδευσης 1,1.

 Οι έχοντες ακίνητη περιουσία µεσαίας αξίας, λίγο µεγα-
λύτερης των 300.000 ευρώ, αποτελούµενη από µονοκατοι-
κίες, οικόπεδα και καλλιεργούµενα αγροτεµάχια, θα πλη-
ρώσουν επίσης σηµαντικά αυξηµένους φόρους.

Πώς θα υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ
Αν γίνουν δεκτές οι αλλαγές στις οποίες συµφώνησαν το 
Μαξίµου και τα κόµµατα που στηρίζουν την κυβέρνηση, θα 
επιβάλλεται «διπλός» φόρος:
■ Ο κύριος φόρος θα επιβαρύνει όλες τις κατηγορίες ακινή-
των, δηλαδή κτίσµατα, οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεων ή 
οικισµών και εκτάσεις γης εκτός σχεδίου, πλην ίσως αγρο-
τεµαχίων, αγρών κ.λπ. Θα επιβάλλεται αυτοτελώς σε κάθε 
ακίνητο και θα υπολογίζεται επί των επιφανειών.
■ Ο συµπληρωµατικός φόρος θα επιβάλλεται σε όσους το 
σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους ξεπερνά τα 300.000 
ευρώ. Θα έχει τη λογική του ΦΑΠ που ισχύει και σήµερα, ο 
οποίος όµως επιβάλλεται από 200.000 ευρώ και άνω.

Αν οι συντελεστές του συµπληρωµατικού φόρου ξεκινούν 
όχι από 0,2%, όπως ισχύει για τον ΦΑΠ, αλλά από 0,1% (για 
ακίνητες περιουσίες συνολικής αξίας λίγο πάνω από το 
αφορολόγητο όριο των 300.000 ευρώ), θα υπάρξει έκπτωση 
50%-70% σε σχέση µε τον ΦΑΠ.

Για παράδειγµα, σε ακίνητα αντικειµενικής αξίας 350.000 
ευρώ, ο ιδιοκτήτης θα πληρώνει συµπληρωµατικό φόρο 50 
ευρώ αντί για ΦΑΠ 300 ευρώ. Αν ο χαµηλός συντελεστής 
παραµείνει 0,2%, θα πληρώνει συµπληρωµατικό φόρο 100 
ευρώ αντί 300 που πλήρωνε για ΦΑΠ.

Η κλίµακα για τα µεγαλύτερης αξίας ακίνητα δεν έχει 
παρουσιαστεί, αλλά θα φτάνει και στο 1% για περιουσίες 
αξίας άνω των 5 εκατ. ευρώ.

ΦΟΡΟΣ

2 έως 13 ευρώ 
ανά τ.µ. ανάλογα 
µε την περιοχή. Ο 
βασικός φόρος θα 
πολλαπλασιάζεται 
µε συντελεστές 
ανάλογα µε την 
παλαιότητα, τον 
όροφο και τις 
προσόψεις

■ Φόρος µε αρχικό σχέδιο 
    ΕΝΦΑ: 2.345 € 
■ Κύριος φόρος µε νέο Φόρο
    Ιδιοκτησίας: 1.951 €
■ Συµπληρωµατικός φόρος 
    («νέος ΦΑΠ»): 650 € 
    Συνολικός φόρος µε νέο σχέδιο:
    2.651 € 
   Επιβάρυνση µε το νέο σχέδιο: 
   306 € 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1
∆ιαµέρισµα 140 τ.µ. έκτου 
ορόφου, δεκαετίας, στη Βάρη, 
µε µία πρόσοψη και τιµή ζώνης 
4.400 ευρώ

■  Φόρος µε αρχικό σχέδιο 
     ΕΝΦΑ: 1.627 €
■  Κύριος φόρος µε νέο σχέδιο
     ΕΝΦΙΑ: 1.219 €
■  Συµπληρωµατικός φόρος 
     («νέος  ΦΑΠ»): 4.500 €
     Συνολική επιβάρυνση µε 
     τον Φόρο Ιδιοκτησίας : 5.719 € 
     Επιβάρυνση µε το νέο σχέδιο: 
     4.092 €

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 2
∆ιαµέρισµα 80 τ.µ στον πρώτο 
όροφο, στο Ψυχικό, 10 ετών, 
µε τρεις προσόψεις και τιµή 
ζώνης 10.000 ευρώ 

ΚΕΡ∆ΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΧΑΜΕΝΟΙ

ΚΤΙΡΙΑ


