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Προσοχή 
στον ΕΝΦΙΑ

 Η φορολογία από 
µόνη της είναι µια πολύ 
ευαίσθητη πτυχή της οι-
κονοµικής δραστηριότη-
τας. Το ρητό «αν θέλεις να 
σκοτώσεις κάτι… φορο-
λόγησέ το» είναι, στο µέ-
τρο της ακρότητας, µια πε-
ριγραφή της καταλυτικής 
επίδρασης που µπορεί να 
έχει η φορολόγηση ενός 
κλάδου ή µιας οικονοµι-
κής δραστηριότητας. Η πε-
ρίοδος διακυβέρνησης 
από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι µια 
χαρακτηριστική περίπτω-
ση καταστροφικής για την 
οικονοµική δραστηριότη-
τα φορολόγησης. Οι υφι-
στάµενοι φόροι αυξήθη-
καν και επιβλήθηκαν δε-
κάδες νέοι φόροι «σε ό,τι 
κινείται και αναπνέει». 
Η γενική αίσθηση που 
επικράτησε 

 Νέο ΕΝΦΙΑ ετοιµάζει το οικονοµικό επιτελείο 
της κυβέρνησης, µε νέα κλιµάκια, συντελεστές 
υπολογισµού του βασικού φόρου, µεγαλύτερες 
εκπτώσεις, περισσότερες δόσεις και φορολόγηση 
κάθε ακινήτου ξεχωριστά. 
Στα ανωτέρω θα πρέπει να συµπεριληφθεί η νέα µείωση 
του φόρου, σε ποσοστά ενδεχοµένως υψηλότερα του 

8% µεσοσταθµικά. Για ορισµένους ιδιοκτήτες ακινήτων η 
µείωση µπορεί να φτάσει και το 15%-20%, ενώ για όλους 
θα είναι οριακή ή στα ίδια επίπεδα µε σήµερα. Θα υπάρξουν 
όµως και επιβαρύνσεις. Στον νέο σχεδιασµό θα πρέπει να 
συνυπολογιστεί και η νέα ένταξη (εκτός των 3.643 περιοχών 
που εντάχθηκαν το καλοκαίρι) 1.300 περιοχών, ακόµα και 
στην περιοχή της Αττικής.
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Προ των πυλών η έκδοση 
νέων εταιρικών ομολόγων

Πράσινο φως για μεγάλο 
αιολικό πάρκο

To προφίλ των 30άρηδων 
αναζητούν οι τράπεζες
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ΕΝΑΝ ∆ΡΟΜΟ:
ΤΗ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Γράφει η Helen Thompson
Opinion / The New York Times
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> Πρόσθετο 
δηµοσιονοµικό χώρο 
αναζητούν στο ΥΠΟΙΚ

> > Πρόσθετο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι θα κρίνει το 
νέο κοινωνικό 
µέρισµα Ζεστές οι αγορές 
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Ανοίγουν δεκάδες 
νέες αεροπορικές

ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΕΛ. 6ΣΕΛ. 6

> ∆ιπλή επιχορήγηση 
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νέων εργαζοµένων
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Πώς θα 
επιδοτηθεί το 
«Πρώτο ένσηµο»

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

Η πανδημία φούσκωσε 
το ιδιωτικό χρέος


