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Όχι σε αδικίες

 Η κυβέρνηση προ-
χώρησε σε αυτό που εκ-
κρεµούσε εδώ και αρκε-
τά χρόνια. Αναπροσάρµο-
σε τις αντικειµενικές αξίες 
των ακινήτων προκειµέ-
νου να προσεγγίσουν όσο 
το δυνατόν περισσότερο 
τις εµπορικές αξίες. Πα-
ράλληλα, προχώρησε και 
στην επέκταση του αντικει-
µενικού συστήµατος σε χι-
λιάδες περιοχές στις οποί-
ες οι φορολογικές αξί-
ες ήταν µηδαµινές. Η δια-
φορά µεταξύ εµπορικών 
και αντικειµενικών αξιών 
των ακινήτων προκαλεί 
πολλαπλές στρεβλώσεις. 
Τόσο στην κτηµαταγορά 
όσο και στη δηµοσιονοµι-
κή πολιτική. Κατά τη 
µεταβίβαση ακινήτων 
βεβαιώνεται φόρος µετα-
βίβασης.

 Οι µεγάλες ακίνητες περιουσίες θα κληθούν να 
καταβάλουν υψηλότερο ΕΝΦΙΑ το 2022. Οι νέες 
αυξηµένες αντικειµενικές αξίες των ακινήτων 
θα τεθούν σε ισχύ από το νέο έτος. 
Θα επιφέρουν σηµαντική αύξηση και της φορολογητέας 
αξίας των ακινήτων εκατοµµυρίων ιδιοκτητών. 
Το υπουργείο Οικονοµικών έχει ανακοινώσει ότι θα 

προχωρήσει σε αλλαγές κλιµακίων και συντελεστών 
του ΕΝΦΙΑ προκειµένου να µην επιβαρυνθούν µικροί και 
µεσαίοι ιδιοκτήτες. Η διαχωριστική γραµµή µεταξύ µεσαίων 
και υψηλών περιουσιών έχει τραβηχτεί σε αξία ακινήτων 
άνω του ενός εκατοµµυρίου ευρώ. Αυτό ισχύει ειδικά 
για ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν ακίνητη περιουσία 
σε περιοχές που σήµερα υποφορολογούνται.
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ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ 
ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 
«ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΣΦΑΓΗ 
ΤΗΣ ΤΟΥΛΣΑ»

Γράφει ο Τοµ Χανκς
Opinion / The New York Times

> Πολυσέλιδη µελέτη έχει 
εκπονήσει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή - Τι προβλέπει Επιτροπή - Τι προβλέπει Επιτροπή - Τι προβλέπει 
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Έτσι θα ελέγξει 
η Ευρώπη τα 
κρυπτονοµίσµατα

 ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ
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Tι θα γίνει 
µε τον κατώτατο 
µισθό

διαβούλευση µε τους φορείς 
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Δύσκολοι καιροί 
για κεντρικούς τραπεζίτες

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Φορολογικά κίνητρα 
σε εισηγμένες 
για επενδύσεις

NEO ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Το υπουργείο Οικονοµικών έχει ανακοινώσει ότι θα 

Φορολογικά κίνητρα Φορολογικά κίνητρα 

> Μείωση φόρων εισοδήµατος, µερισµάτων, 
συγκέντρωσης κεφαλαίων 
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κρυπτονοµίσµατα


