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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Τελ καηάργηζη ηοσ ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ηην καηάρηιζη ενός νέοσ νόμοσ για ηην
θορολογία ηων ακινήηων, πνπ ζα βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθά ζηνηρεία θαη δε ζα
θαηαζηξέθεη ηελ θηεκαηαγνξά, ηηο επηρεηξήζεηο θαη γεληθόηεξα ηελ νηθνλνκία, δεηεί ν
πξόεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ (ΚΔΔ) θαη ηνπ ΔΒΔΑ, κ.
Κωνζηανηίνος Μίταλος.
Όπσο επηζεκαίλεη ν θ. Μίραινο, ν ΔΝ.Φ.Ι.Α., εηδηθά γηα ηα βηνκεραληθά θαη
βηνηερληθά αθίλεηα, όπσο απνδεηθλύεηαη από ηα εθθαζαξηζηηθά πνπ απνζηάιζεθαλ,
είλαη ππέξνγθνο θαη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία νη επηρεηξήζεηο δελ κπνξνύλ λα
αληαπνθξηζνύλ θαη ζ’ απηή ηε θνξνινγηθή ηνπο ππνρξέσζε.
Οη όπνηεο ηξνπνπνηήζεηο επηρεηξνύληαη δελ πξόθεηηαη λα επηθέξνπλ νπζηαζηηθέο
αιιαγέο, αθνύ ζα πεξηνξίδνληαη ζε θάπνηεο δηνξζώζεηο ιαζώλ ή ην πνιύ-πνιύ ζε
παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πιεξσκήο ηνπ θόξνπ. Τα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα, όκσο,
είλαη άιια θαη θπξίσο αθνξνύλ ηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο πνπ επηβάιιεηαη ν ΔΝΦΙΑ
θαη νη νπνίεο είλαη θαηά πνιύ πςειόηεξεο από ηηο πξαγκαηηθέο αγνξαίεο άμηεο πνπ
ηζρύνπλ ζήκεξα, ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.
Η πξόζεζε ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηάξηηζε λέσλ
πηλάθσλ αληηθεηκεληθώλ αμηώλ, δελ πξόθεηηαη λα επηιύζεη άκεζα ην πξόβιεκα, θαζώο
είλαη κηα δηαδηθαζία ρξνλνβόξα, θαη, ηνπιάρηζηνλ γηα δπν αθόκε θνξνινγηθέο
ρξήζεηο, νη επηρεηξήζεηο αιιά θαη ηα θπζηθά πξόζσπα ζα θαινύληαη λα πιεξώζνπλ
εμσπξαγκαηηθά πςεινύο θόξνπο γηα ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπο.
Ωζηόζν, ε δηαδηθαζία ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ αληηθεηκεληθώλ αμηώλ πνπ ηζρύνπλ
ζήκεξα ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη, θαζώο απηέο ππεξβαίλνπλ ζεκαληηθά ηηο εκπνξηθέο
αμίεο ησλ αθηλήησλ, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζε ηερλεηή ππεξθνξνιόγεζε ηεο αθίλεηεο
πεξηνπζίαο θαη ζε πεξαηηέξσ, κε νξζνινγηθή πιένλ, ζπκπίεζε ησλ πξαγκαηηθώλ
αμηώλ ηνπο.
Μέρξη λα νινθιεξσζεί απηή ε δηαδηθαζία, ζα ήηαλ ίζσο πξνηηκόηεξν λα ζπλερηζηεί
ε επηβνιή κε λένπο κεησκέλνπο ζπληειεζηέο ελόο θόξνπ ηύπνπ ΔΔΤΗΓΔ, αλ θαη ε
θηινζνθία θαη απηνύ ηνπ θόξνπ ήηαλ λα επηβιεζεί γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό
δηάζηεκα, κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ ζην πιαίζην ηεο
δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο.
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Η θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα δεη ην δήηεκα κε ηελ αλαπηπμηαθή ηνπ θαηεύζπλζε θαη όρη
κόλν κε εηζπξαθηηθά θξηηήξηα, θαζώο ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηεο αθίλεηεο
πεξηνπζίαο ζηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο έρεη επηηείλεη ηελ ύθεζε ζηελ αγνξά
αθηλήησλ θαη έρεη απνζαξξύλεη ζεκαληηθά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηε δήηεζε.
Σην πιαίζην απηό, ην επηζπκεηό ζα ήηαλ λα κελ επηβάιιεηαη θόξνο αθηλήησλ ζηα
βηνκεραληθά θαη βηνηερληθά θηίζκαηα, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε, αλ επηβιεζεί ν
θόξνο απηόο, δε ζα πξέπεη λα μεπεξλά ην 0,5% επί ησλ λέσλ πξαγκαηηθώλ
αληηθεηκεληθώλ αμηώλ γηα ηηο ηδηνρξεζηκνπνηνύκελεο βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο θαη
γεληθόηεξα επαγγεικαηηθέο επηρεηξήζεηο, ελώ ν ζπληειεζηήο ζα πξέπεη λα πέθηεη ζην
0,3% γηα θηίζκαηα νηθνδνκήο πνπ αλεγείξνληαη αλ ειεθηξνδνηνύληαη, θαη λα
απαιιάζζνληαη ηνπ θόξνπ ηα εκηηειή θηίξηα εθόζνλ δελ ειεθηξνδνηνύληαη θαη δελ
απνθέξνπλ ηεθκαξηό ή πξαγκαηηθό εηζόδεκα.
Τν ππνπξγείν Οηθνλνκηθώλ ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη ηώξα λα βάιεη ηέινο ζηνλ
παξαινγηζκό ηνπ ΔΝ.Φ.Ι.Α., πνπ, όπσο θαη ν ίδηνο ν ππνπξγόο είπε ζηε Βνπιή, «είλαη
έλαο θόξνο πνπ δε βαζίδεηαη ζηελ ηθαλόηεηα λα πιεξώζεηο, δειαδή ζην εηζόδεκά
ζνπ. Βαζίδεηαη κόλν ζην ηη έρεηο, όρη ζην ηη εηζόδεκα έρεηο».
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