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Πόσοι είναι οι εκατομμυριούχοι που δεν πληρώνουν φόρο
…και που ζουν οι πλουσιότεροι και οι φτωχότεροι Αυστραλοί

Ο «φτωχότερος ταχυδροµικός κώδικας» της χώρας: 4732

Οι πολίτες της χώρας µε τα χαµηλότερα εισοδήµατα κατοικούν σε κυρίως µικρές πόλεις στο Κουίν-
σλαντ.
Ο ταχυδροµικός κώδικας 4732, ο οποίος περιλαµβάνει τα Muttaburra και Tablederry στο κεντρικό-
δυτικό Κουίνσλαντ, έχει το χαµηλότερο µέσο φορολογητέο εισόδηµα στη χώρα στα 14.681 $.
Ακολουθεί ο ταχυδροµικός κώδικας 4426, που περιλαµβάνει το Jackson, το Jackson North και το 
Jackson South, µε µέσο εισόδηµα τα 19.396 $.
Η περιοχή µε το τρίτο χαµηλότερο µέσο φορολογητέο εισόδηµα έχει ταχυδροµικό κώδικα 2308, 
βρίσκεται στη ΝΝΟ και περιλαµβάνει το Πανεπιστήµιο Newcastle, στην περιοχή Callaghan - µε µέσο 
εισόδηµα τα 21.054 $.

l  Εβδοµήντα τρεις εκατοµµυριούχοι δεν πλήρωσαν φόρο 
το 2017-18, ενώ οι πλουσιότεροι Αυστραλοί ζουν στο 
Double Bay του Σίδνεϊ, έχοντας κατά µέσο όρο 16 φο-
ρές µεγαλύτερο είσοδηµα από τους φτωχότερους πολί-
τες της χώρας, οι οποίοι ζουν στο κεντρο-δυτικό Κου-
ίνσλαντ.

l  14,3 εκατοµµύρια Αυστραλοί υπέβαλαν φορολογικές 
δηλώσεις το 2017-18

l  Στη ΝΝΟ επτά από τα προάστια µε τα υψηλότερα εισο-
δήµατα, στο Κουίνσλαντ τα έξι χαµηλότερα 

l  Πολλοί πλούσιοι ξεφεύγουν από τα δίχτυα της εφορίας 
χωρίς να πληρώνουν καθόλου φόρο

Ακολουθούν οι περιοχές που περιλαμβάνει ο ταχυδρομικός κώδικας 2027 (Darling Point, 
Edgecliff, HMAS Rushcutters και Point Piper), με μέσο φορολογητέο εισόδημα τα 198.828 $,  
 

 περιοχή με το τρίτο υψηλότερο μέσο φορολογητέο εισόδημα (196.816 $), είναι αυτή που 
περιλαμβάνει ο ταχυδρομικός κώδικας 3142 στη Μελβούρνης, δηλαδή τα προάστια 
Hawksburn και Toorak. 
 

ι περιο ές της ρας με τα υ ηλότερα εισοδ ματα την περ οδο 2017-18 
 

Τ Χ Μ   ροάστιο Μέσο φορολογητέο εισόδημα 
 

ΝΝΟ 2028 DOUBLE BAY $242,428 
ΝΝΟ 2027 DARLING POINT, EDGECLIFF, HMAS 

RUSHCUTTERS, POINT PIPER 
$198,828 

ΒΙΚΤΩΡΙΑ 3142 HAWKSBURN, TOORAK $196,816 
ΝΝΟ 2023 BELLEVUE HILL $193,440 
ΒΙΚΤΩΡΙΑ 3002 EAST MELBOURNE $185,437 
ΝΝΟ 2030 DOVER HEIGHTS, HMAS WATSON, 

ROSE BAY NORTH, VAUCLUSE, 
WATSONS BAY 

$181,954 

ΝΝΟ 2110 HUNTERS HILL, WOOLWICH $177,615 
ΝΝΟ 2088 MOSMAN, SPIT JUNCTION $171,904 
ΝΝΟ 2063 NORTHBRIDGE $169,142 
ΔΥΤΙΚ  ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 6011 COTTESLOE, PEPPERMINT 

GROVE 
$167,090 
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Τ Χ Μ   ροάστιο Μέσο φορολογητέο εισόδημα 
4732 ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ TABLEDERRY, MUTTABURRA $14,681 
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Ε βδοµήντα τρεις εκατοµµυριούχοι δεν πλήρω-
σαν φόρο το 2017-18, ενώ οι πλουσιότεροι 
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έχοντας κατά µέσο όρο 16 φορές µεγαλύτερο είσο-

δηµα από τους φτωχότερους πολίτες της χώρας, οι 

οποίοι ζουν στο κεντρο-δυτικό Κουίνσλαντ.

Τα στοιχεία για το 2017-18 βασίζονται στις φορο-

λογικές δηλώσεις 14,3 εκατοµµυρίων Αυστραλών.

Επτά από τα προάστια όπου κατοικούν οι πολίτες 

µε τα υψηλότερα εισοδήµατα στη χώρα βρίσκονται 

στην  ΝΝΟ, ενώ έξι από τα προάστια που κατοικούν 

οι πολίτες µε τα χαµηλότερα εισοδήµατα βρίσκονται 

στο Κουίνσλαντ.

Η Αυστραλιανή Εφορία (ATO) προτρέπει τους πο-

λίτες να περιµένουν µέχρι το τέλος Ιουλίου πριν 

υποβάλουν δηλώσεις, προκειµένου να ελαχιστοποι-

ηθούν τα λάθη.

Εντοπίστηκαν 73 Αυστραλοί που κέρδισαν περισ-

σότερα από ένα εκατοµµύριο δολάρια το οικονοµι-

κό έτος 2017-18 και δεν πλήρωσαν ούτε ένα σέντ 

φόρο εισοδήµατος, από 69 που είχαν εντοπιστεί το 

προηγούµενο έτος .

Η αρνητική απόδοση στις αγορές ακινήτων (negative 

gearing) παραµένει από τους πιο δηµοφιλείς τρό-

πους για την επίτευξη φορολογικών ελαφρύνσεων.

Περισσότεροι από 1,3 εκατοµµύρια από τους 2,2 

εκατοµµύρια ιδιοκτήτες ακινήτων δήλωσαν ζηµιά 

από τα επενδυτικά τους ακίνητα.

Σχεδόν 1,8 εκατοµµύρια από αυτούς τους ιδιοκτήτες 

είχαν υποθήκη στην ιδιοκτησία τους και διεκδικούν 

εκπτώσεις τόκων - δηλαδή περίπου το 80% των 

επενδυτών σε ακίνητα.
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4732 ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ TABLEDERRY, MUTTABURRA $14,681 
4426 ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ JACKSON, JACKSON NORTH, JACKSON 
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2308 ΝΝΟ NEWCASTLE UNIVERSITY, 
CALLAGHAN 

$21,054 

4611 ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ MONDURE, MARSHLANDS $22,524 
4467 ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ MUNGALLALA, TYRCONNEL, 

REDFORD 
$22,795 

5308 ΝΟΤΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ GALGA, MANTUNG, COPEVILLE, 
PERPONDA, MERCUNDA 

$24,714 

2387 ΝΝΟ BULYEROI, ROWENA $25,623 
3889 ΒΙΚΤΩΡΙΑ ERRINUNDRA, MANORINA, CLUB 

TERRACE, COMBIENBAR, BEMM 
RIVER, CABBAGE TREE CREEK, 
BELLBIRD CREEK 

$27,079 

4612 ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ KAWL KAWL, HIVESVILLE, KEYSLAND, 
STONELANDS, WIGTON 

$27,617 

4423 ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ TEELBA, GLENMORGAN $27,722 
 
 
Χειρουργός το καλύτερα αμειβόμενο επάγγελμα 
 
Τα στατιστικά στοιχεία 2017-18 καλύπτουν επίσης το μέσο φορολογητέο εισόδημα ανά 
επάγγελμα και πολιτεία. 
 
Οι γιατροί κυριάρχησαν και πάλι στα επαγγέλματα με το υψηλότερο εισόδημα, όπως και το 
προηγούμενο έτος. 
 
Οι χειρουργοί είχαν κατά μέσο όρο 402.582 δολάρια φορολογητέο εισόδημα. 
 
Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι αναισθησιολόγοι με μέσο εισόδημα 382.674 $. Και στην 
τρίτη θέση βρίσκονται γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων με μέσο εισόδημα τα 301.129 $. 
 
Οι χρηματιστές βρίσκονται στην τέταρτη θέση με μέσο εισόδημα τα 272.895 $, ενώ οι 
ψυχίατροι στην πέμπτη με μέσο εισόδημα τα 225.206 $. 
 
Τα δέκα καλύτερα αμειβόμενα επαγγέλματα 
 

Επάγγελμα Μέσο φορολογητέο εισόδημα 
Χειρουργός 402.582 $ 
Αναισθησιολόγος 382,674 $ 
Εξειδικευμένοι γιατροί 301,129 $ 
Χρηματιστής 272.895 $ 
Ψυχίατρος 225.206 $ 
Άλλοι γιατροί 215.728 $ 
Δικαστικοί και δικηγόροι 184.958 $ 
Μηχανικός / εξορυκτική βιομηχανία 179,288 $ 
Διευθύνων σύμβουλος 170.336 $ 
Μηχανολόγος 156.015 $ 

 
 
Ανάμεσα στα επαγγέλματα με τα χαμηλότερα εισοδήματα είναι όσοι εργάζονται στην 
εστίαση και την φιλοξενία, στον αγροτικό τομέα και στις μεταφορές αποσκευών 




