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Land Tax: Ένας ανήθικος φόρος
Η Μαρία Πολίτη εξηγεί αναλυτικά µέσα από τις σελίδες του «Κόσµου», πως το χαρά-
τσι του φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (Land Tax) έχει γίνει «ένας πραγµατικός εφιάλ-
της όσους έχουν βάλει σαν στόχο ν́ αποκτήσουν ένα σπίτι», αλλά και όσους έχουν 
«µε απίθανες προσπάθειες, στερήσεις και θυσίες», καταφέρει να δηµιουργήσουν µια 
περιουσία για τα παιδιά τους.

Ο καταπέλτης της προόδου

Εµείς τα φτιάχνουµε κι αυτοί τα τρώ-
νε...

Οι εξωφρενικές αυξήσεις στις τιµές 
των ακινήτων τα τελευταία χρόνια, 
ιδιαίτερα στο Σύδνεϋ και στη Μελ-
βούρνη, έχουν γίνει ένας πραγµατι-
κός εφιάλτης για όσους έχουν βάλει 
σαν στόχο ν΄αποκτήσουν ένα σπίτι. 

Πολλοί έχουν χάσει χιλιάδες δολ-
λάρια ξοδεύοντας τον χρόνο τους 
µε το να πηγαίνουν από πλειστηρι-
ασµό σε πλειστηριασµό, ελπίζοντας 
να βρουν µια ευκαιρία...

Αλλά την ευκαιρία αυτή την κυνη-
γούν όλοι, µε αποτέλεσµα ο συνα-
γωνισµός να δηµιουργεί καταστά-
σεις, πολλές φορές, αφόρητες.

Μέσα σ’ αυτόν τον φαύλο κύκλο, 
που έχει δηµιουργηθεί από τις 
υπερβολικές αυξήσεις στις τιµές 
των ακινήτων, εκείνοι που, πραγ-
µατικά, υποφέρουν και τιµωρούνται 
είναι όσοι µε απίθανες προσπά-
θειες, στερήσεις και θυσίες, παρα-
συρµένοι, συχνά, απ’ το πάθος για 
επιτυχία, βρισκόντουσαν, όλη τους 
τη ζωή, χρεωµένοι για ν’ αφήσουν 
περιουσίες στα παιδιά τους χωρίς 
οι ίδιοι νάχουν απολαύσει τίποτα...

Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, που υπήρ-
ξαν σαδιστές στους εαυτούς των, 
δεν ήταν γεννηµένοι για µεγάλη 
ζωή. 

Κάθε βήµα που έκαναν προς τα 
µπρος δηµιουργούσε φθορά στην 
σωµατική και ψυχικής τους υγεία. 

Εν πάση περιπτώσει, ας µπούµε στο 
θέµα µας: Όπως όλοι ξέρετε, οι αυ-
ξήσεις στις τιµές των ακινήτων ανε-
βάζουν το κόστος του χαρτοσήµου 
(Stamp Duty), που πρέπει να είναι 
διαθέσιµο µαζί µε την προκαταβολή 
για κάθε αγορά. 

Το χαρτόσηµο πληρώνεται µόνο 
µια φορά και όλοι παραπονούνται 
ότι δηµιουργεί µεγάλες δυσκολίες, 
γιατί πρέπει να εισπραχθεί αµέσως 
απ΄τα ταµεία των Πολιτειακών Κυ-
βερνήσεων. 

Αλλά ας έλθουµε τώρα και σ΄αυ-
τούς που απόκτησαν, µε απίθανες 
θυσίες, µια ακίνητη περιουσία. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, ως 

επί το πλείστον, µετανάστες αλλά 
υπάρχουν κι αρκετοί Αυστραλοί 
που είτε εκληρονόµησαν ακίνητα 
είτε τα αγόρασαν οι ίδιοι. 

Σ΄αυτούς, λοιπόν, τους ανθρώπους, 
κάθε Ιανουάριο, κάθε χρόνο, έρχο-
νται οι λογαριασµοί για τον φόρο 
ιδιοκτησίας ακινήτων, το γνωστό 
Land Tax. 

Για ν΄ανοίξει το φάκελλο ή τα φά-
κελλα κάποιος, που είναι εξοικειω-
µένος µε τον φόρο αυτό, χρειάζεται 
µεγάλη ψυχική δύναµη. 

Ξέρει ότι πρέπει να συγκεντρώσει 
όλες τις αποταµιεύσεις του και να 
τις δώσει στην Πολιτειακή Κυβέρ-
νηση, σε τακτή προθεσµία, αλλιώς 
µπορεί να πληρώνει τόκο 9.72 τοις 
εκατό ηµερησίως όταν η Τράπεζα 
σου δίνει στις αποταµιεύσεις σου 
λιγότερο από δύο τοις εκατό τον 
χρόνο...

Eίναι σίγουρο πως οι µόνες που 
βγαίνουν κερδισµένες από τις αυ-
ξήσεις των τιµών των ακινήτων εί-
ναι οι Πολιτειακές Κυβερνήσεις και 
ιδιαίτερα της Νέας Νότιας Ουαλλίας 
και της Βικτώριας. 

Αυτές είναι που υλοποιούν, σε ετή-
σια βάση, όλες τις αυξήσεις, ενώ οι 
ιδιοκτήτες είναι εύποροι µόνο στα 
χαρτιά κι’ όταν αποφασίσουν να 
πουλήσουν, σχεδόν µοιράζονται το 
ποσό... του κέρδους µε την Κοινο-
πολιτειακή Κυβέρνηση, πληρώνο-
ντας τον φόρο προστιθέµενης αξίας 
(CAPITAL GAINS TAX) ένα άλλο 
αδυσώπητο κτύπηµα. Έχω διαβά-
σει κάπου ότι τα ακίνητα κτυπιού-
νται µε τριάντα άµεσους ή έµµεσους 
φόρους ετησίως. Χωριστά, φυσικά, 

οι επιδιορθώσεις που χρειάζονται 
και η εκµετάλλευση που γίνεται απ’ 
τους επιτήδειους που σε χρεώνουν 
εκατό δολλάρια για ν’ αλλάξουν ένα 
πετσάκι της βρύσης που στάζει.

Ποιός είναι αυτός που δεν έχει 
κτυπηθεί αλύπητα απ’ τους υδραυ-
λικούς, που, πολλοί απ’ αυτούς, 
κερδίζουν περισσότερα απ’ τους 
νευροχειρούργους...

Στον ετήσιο υπολογισµό του φόρου 
ακίνητης περιουσίας, εκείνο που 
δεν µπορεί να αµφισβητηθεί είναι 
η τιµή του σπιτιού, του διαµερίσµα-
τος, του καταστήµατος, του αγρο-
κτήµατος κ.λ.π. γιατί είναι βασισµέ-
νη στις στατιστικές των πωλήσεων 
και το ειδικό γραφείο (VALUER 
GENERAL) µπορεί να αποδείξει 
την εγκυρότητά τους. Άδεια ή ενοι-
κιασµένα τα ακίνητα, για της κυ-
βερνήσεις δεν παίζει κανένα ρόλο. 
Ο φόρος µπαίνει στα ταµεία τους, 
χωρίς να κουνήσουν το δικό τους 
δακτυλάκι και χωρίς να ενδιαφέρο-
νται ότι έχουν φτάσει σε απόγνωση 
άνθρωποι  που εκληρονόµησαν µια 
περουσία απ’ τους γονείς τους και 
δεν θέλουν να τη χάσουν.

Οι πολιτικοί λένε: Πρέπει να εί-
στε... περήφανοι που πληρώνετε 
στην Κυβένηση της Νέας Νότιας 
Ουαλίας τέσσερα δισεκατοµµύρια 
δολλάρια τον χρόνο, που χρηµατο-
δοτείτε έργα, όπως αυτά των Όλυ-
µπιακών Αγώνων του Σύδνεϋ το 
2000, ποθ συντηρείτε και κτίζετε 
σχολεία και νοσοκοµεία, που φτιά-
χνετε δρόµους, συγκοινωνίες και 
τόσα άλλα...

∆εν λένε όµως ότι τα περισσότερα 

από τα χρήµατα του LAND TAX πη-
γαίνουν στους συµβούλους της Πο-
λιτειακής Κυβένησης που πληρώ-
νονται χίλια δολλάρια την ώρα για 
να δίνουν, τις περισσότερες φορές 
καταστροφικές συµβουλές, γιατί δεν 
γνωρίζουν καθόλου καλά  το αντι-
κείµενό τους...

Απίθανες κυβερνητικές σπατάλες 
για να επωφελούνται οι φίλοι και 
οι κοµµατικοί υποστηρικτές...

Κι’ η µειονότητα των ηλιθίων, που 
επεδίωξε την οικονοµική ανεξαρ-
τησία, δίνει, δίνει και δίνει χωρίς 
να παίρνει τίποτα... Ούτε συντάξεις, 
ούτε επιδόµατα, ούτε ελαφρύνσεις...

“Πούλησε να πληρώσεις...”, σου 
λένε...

Είπαµε, λοιπόν, ότι οι τιµές των 
ακινήτων προσδιορίζονται από τ΄α-
ποτέλεσµατα των πωλήσεων και 
αφού οι τιµές των πωλήσεων ανε-
βαίνουν, οι Κυβερνήσεις βρίσκουν 
την δικαιολογία ότι και το LAND 
TAX ανεβαίνει µέχρι να σου τα 
φάει όλα. Γιατί δεν είναι λίγοι αυτοί 
που χάνουν το ποσό της αξίας ενός 
διαµερίσµατος κάθε τρία ή τέσσερα 
χρόνια... 

Φυσικά, δεν είναι καθόλου σωστή 
και έντιµη αυτή η Κυβερνητική τα-
κτική.

Γιατί, αναµφισβήτητα, οι τιµές των 
ακινήτων ανεβαίνουν αλλά υπάρ-
χουν οι συντελεστές υπολογισµού 
του LAND TAX στις διάφορες 
αθροιστικές κλίµακες, που µπο-
ρούν, κάλλιστα, να µειωθούν για να 
φέρουν το αποτέλεσµα σε κάποιο 
υποφερτό επίπεδο. 

Σίγουρα, ο φόρος ακίνητης περιου-
σίας είναι µια τιµωρία για κάποιον 
που υποτίθεται πως απέκτησε ένα 
οικονοµικό υπόβαθρο, είναι ένα 
γερό κτύπηµα για να τον σταµατή-
σει από την κατρακύλα... της προό-
δου και να του δώσει το µήνυµα ότι 
αδίκησε τον εαυτό του, ότι στερήθη-
κε πολλά στη ζωή που δεν τα στερή-
θηκαν οι άλλοι, οι οποίοι τολµούν 
να τον κριτικάρουν, ενώ επωφελού-
νται απ΄τους δικούς του κόπους. 

Εφέτος, το 2018, εξαιρείται το ποσό 
των 629.000 δολλαρίων (εξακόσιες 




