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Στα μέσα 
Φεβρουαρίου 
θα είναι έτοιμη 
η δομή του 
φόρου, που 
το 2022 θα 
πληρωθεί από 
τον Μάρτιο 
σε 10 ή 12 
μηνιαίες δόσεις. 
Χαμένοι όσοι 
ιδιοκτήτες 
μπαίνουν για 
πρώτη φορά 
στο σύστημα 
των νέων 
αντικειμενικών 
αξιών, 
ωφελημένοι 
όσοι έχουν 
περισσότερα 
από ένα 
ακίνητα αξίας 
από 50.000 έως 
100.000 ευρώ 

Οι πέντε αλλαγές
του νέου ΕΝΦΙΑ

s.stavropierrakou@realnews.gr

Της ΣίΣΣυΣ Σταυροπίερρακου

Σ
την τελική φάση βρίσκεται η άσκηση υπο-
λογισμού του νέου ΕΝΦΙΑ, καθώς οι αρ-
μόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικο-

νομικών έχουν ξεκινήσει να ενσωματώνουν τις 
νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων στην ακί-
νητη περιουσία των φορολογουμένων. Μόλις 
ολοκληρωθεί η άσκηση αυτή, θα ξεκινήσει ο 
υπολογισμός της νέας κλίμακας υπολογισμού 
του ΕΝΦΙΑ, στην οποία θα έχει ενσωματωθεί 
και ο συμπληρωματικός φόρος. Τα αποκαλυ-
πτήρια του νέου φόρου ακινήτων θα πραγμα-
τοποιηθούν στα μέσα Φεβρουαρίου, ενώ ο λο-
γαριασμός θα φτάσει σε περίπου 6,5 εκατομ-
μύρια ιδιοκτήτες στα τέλη Μαρτίου και θα πλη-
ρωθεί σε 10 ή 12 μηνιαίες δόσεις.

Ο νέος ΕΝΦΙΑ θα περιλαμβάνει νέα κλιμά-
κια, συντελεστές υπολογισμού του βασικού 
φόρου, ενσωμάτωση του συμπληρωματικού 
φόρου στον κύριο, αλλά και φορολόγηση κά-
θε ακινήτου ξεχωριστά. Δέσμευση της κυβέρ-
νησης είναι η πλειονότητα των ιδιοκτητών να 
πληρώσει χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ, σε σχέση με αυ-
τόν που πληρώνει την τρέχουσα χρονιά. Αυτοί 
που θα επωμιστούν μεγαλύτερα βάρη και θα 
πληρώσουν μεγαλύτερο φόρο είναι οι ιδιοκτή-
τες ακινήτων σε περιοχές όπου επέρχεται πο-
λύ μεγάλη αύξηση της τιμής ζώνης. Στους χα-
μένους του 2022 θα είναι, κατά κύριο λόγο, οι 
ιδιοκτήτες ακινήτων στις ζώνες που μπήκαν για 
πρώτη φορά στο αντικειμενικό σύστημα, καθώς 
οι αυξήσεις στις τιμές φτάνουν έως και 250%.

Στόχοι 
Οι αλλαγές που εξετάζει το οικονομικό επιτε-
λείο για τον νέο ΕΝΦΙΑ είναι οι εξής:

 Νέα κλίμακα: Βασικός στόχος είναι να απο-
τραπεί η όποια επιπλέον επιβάρυνση για όσους 
κατέχουν μικρή και μεσαία περιουσία, μετά και 
την εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών 
από το 2022. Η νέα κλίμακα θα περιλαμβάνει 
περισσότερους συντελεστές σε σχέση με το 
σημερινό καθεστώς, οι οποίοι θα αυξάνονται 
ανάλογα με την τιμή ζώνης της περιοχής στην 
οποία βρίσκεται το ακίνητο και την αξία του.

 Εκπτώσεις: Οι εκπτωτικοί συντελεστές προ-
γραμματίζεται να αυξηθούν από το 2022, για 
να μηδενίσουν τις επιβαρύνσεις που θα προ-
κύψουν από την αναπροσαρμογή των αντικει-
μενικών αξιών στους ιδιοκτήτες με μικρή και 
μεσαία ακίνητη περιουσία.

 Συμπληρωματικός φόρος: Η ενσωμάτω-
σή του στον κύριο φόρο αναμένεται να συμ-
βάλει στη μείωση του ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν 
να πληρώσουν αρκετοί ιδιοκτήτες που έως τώ-
ρα είχαν στην κατοχή τους πολλά ακίνητα, αξί-
ας περίπου 50.000-100.000 ευρώ. Υπενθυμίζε-
ται ότι ο φόρος επιβαρύνει με συντελεστές κλι-
μακούμενους από 0,15% έως 1,15% τα φυσι-
κά πρόσωπα με αστική ακίνητη περιουσία (κτί-
σματα και εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών 
σε εκτάσεις γης) συνολικής αντικειμενικής αξί-
ας μεγαλύτερης των 250.000 ευρώ. Στόχος εί-
ναι η επιβολή φόρου για κάθε ακίνητο ξεχωρι-
στά, με βάση μια νέα ενιαία κλίμακα με περισ-
σότερους συντελεστές σε σχέση με το σημερι-
νό καθεστώς, οι οποίοι θα αυξάνονται ανάλο-
γα με την τιμή ζώνης της περιοχής όπου βρί-
σκεται το ακίνητο και την αξία του. Ο ΕΝΦΙΑ 
για τους ιδιοκτήτες ακινήτων μεγάλης αξίας, 
άνω των 250.000-300.000 ευρώ το καθένα, 
με βάση τις νέες αντικειμενικές αξίες, θα είναι 
υψηλότερος.

 Συμπληρωματικός φόρος επιχειρήσε-
ων: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος σχεδι-
ασμός περιλαμβάνει την ενσωμάτωση του συ-
μπληρωματικού φόρου στον κύριο για τα φυ-
σικά πρόσωπα, όχι όμως για τις επιχειρήσεις. 
Δηλαδή 68.652 επιχειρήσεις θα συνεχίσουν 

να πληρώνουν τον συμπληρωματικό φόρο και το 2022. 
 Συντελεστές παλαιότητας ακινήτων: Με την αλλαγή στους 

συντελεστές, στόχος είναι να αρθούν οι στρεβλώσεις που δη-
μιουργούνται από την εξάντληση του συντελεστή παλαιότη-
τας των αντικειμενικών αξιών στα 26 έτη, πέραν των οποί-
ων δεν απομειώνεται άλλο η αξία των ακινήτων. Είτε δηλα-
δή το ακίνητο είναι ηλικίας 70 ετών είτε 25, η φορολογητέα 
αξία είναι η ίδια.

 
Στο 98% της επικράτειας 
Ντόμινο ανατροπών στον φορολογικό χάρτη των ακινήτων 
για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ, των φόρων μεταβίβασης, 
των τελών και των προστίμων που επιβαρύνουν σήμερα τους 
έχοντες ακίνητη περιουσία προκαλούν οι νέες αντικειμενικές 
αξίες, οι οποίες ενεργοποιούνται από τις αρχές του 2022.

Η εφαρμογή 13.808 τιμών ζώνης, οι οποίες καλύπτουν 
πλέον το 98% της επικράτειας, φέρνει αυξήσεις για μία στις 
δύο τιμές ζώνης ανά την Ελλάδα και συγκεκριμένα για 7.634 
περιοχές-ζώνες, εκ των οποίων οι 6.105 είναι ήδη ενταγμέ-
νες στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών, ενώ οι υπόλοι-
πες 1.529 εντάσσονται για πρώτη φορά στο σύστημα αυτό.

Η μεγαλύτερη αύξηση (250%) εντοπίζεται στην Ιθάκη, η 
οποία αποκτά για πρώτη φορά τιμές ζώνης, και ακολουθούν 
περιοχές της Μυκόνου, όπου οι τιμές έκαναν άλμα 229%, 
αλλά και της Σαντορίνης, του κέντρου της Αθήνας και της 
Αθηναϊκής Ριβιέρας. Η Ηρώδου Αττικού είναι ο ακριβότερος 
δρόμος της χώρας. Μάλιστα, η τιμή ζώνης ανεβαίνει από τα 
9.000 ευρώ στα 10.200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ο Λαι-
μός Βουλιαγμένης γίνεται ακριβότερος, καθώς η αντικειμενι-
κή αξία εκτοξεύτηκε από τα 8.900 ευρώ στα 10.800 ευρώ.

Σε ανοδική τροχιά βρίσκονται οι τιμές της εφορίας στις λε-
γόμενες «λαϊκές» συνοικίες του Λεκανοπεδίου. Οι αντικειμε-
νικές αξίες αυξάνονται ακόμη και πάνω από 60%. Υψηλότε-
ρες τιμές ζώνης έρχονται για τη Δάφνη, το Καματερό, την 
Αγία Βαρβάρα, το Μοσχάτο, του Ζωγράφου, τον Αγιο Δη-
μήτριο και τους Αγίους Αναργύρους. 

Ποιοι φόροι επηρεάζονται 
Οι φόροι που επιβαρύνονται από τις αυξήσεις στις αντικει-
μενικές τιμές, εκτός από τον ΕΝΦΙΑ, κύριο και συμπληρω-
ματικό, είναι οι ακόλουθοι:

 Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, ο οποίος 
υπολογίζεται με 3% επί της αντικειμενικής αξί-
ας κάθε πωλούμενου ακινήτου και επιβαρύνει 
τον αγοραστή.

 Ο ΦΠΑ 24%, ο οποίος επιβάλλεται στις πω-
λήσεις νεόδμητων κτισμάτων που δεν αποτε-
λούν πρώτη κατοικία.

 Ο φόρος χρησικτησίας κτισμάτων.
 Ο φόρος ανταλλαγής - συνενώσεως οικο-

πέδων.
 Ο φόρος διανομής ακινήτων.
 Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), που 

επιβάλλεται υπέρ των δήμων μέσω των λογα-
ριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζε-
ται με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,25‰ 
έως 0,35‰ επί των αντικειμενικών τιμών ζώνης 
των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων.

 Ο δημοτικός φόρος που επιβαρύνει τις με-
ταβιβάσεις ακινήτων (υπολογίζεται με ποσο-
στό επί του φόρου μεταβίβασης).

 Το πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολαίων.
 Ο φόρος κληρονομιάς ακινήτων, ο οποίος 

υπολογίζεται με συντελεστές και αφορολόγη-
τα όρια όμοια με εκείνα του φόρου δωρεάς.

 Το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτημα-
τολόγιο.

 Τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυ-
θαίρετων κτισμάτων.

 Τα πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέ-
ων αυθαιρέτων.

 Οι εισφορές σε γη και χρήμα για την έντα-
ξη ακινήτων στα σχέδια πόλεων.

 Ο ειδικός φόρος ακινήτων 15%, που επι-
βάλλεται στις υπεράκτιες εταιρείες ακινήτων.

 Ο φόρος επί των τεκμαρτών εισοδημάτων, 
τα οποία προσδιορίζονται βάσει των τεκμη-
ρίων διαβίωσης των κατοικιών των φυσικών 
προσώπων.

 Ο φόρος επί του τεκμαρτού εισοδήματος 
από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέ-
γης και από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας.


