Μείωση στο χαράτσι κατά 10% -15%

«Λίφτινγκ» με μείωση συντελεστών κατά 10% -15% στο «χαράτσι» της ΔΕΗ το οποίο
πάντως διατηρείται και φέτος για τις ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες και θα συνεχίσει να
εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ και προσπάθεια φορολόγησης των αγροτεμαχίων από φέτος,
προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης για τη φορολόγηση των ακινήτων, το οποίο
παρουσιάζεται σήμερα στην τρόικα.
Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Οικονομικών, η
πρόταση που θα τεθεί σε διαπραγμάτευση με τους επικεφαλής των πιστωτών, οι οποίοι
συναντώνται σήμερα στις 10 το πρωί με τον Γ. Στουρνάρα, προβλέπει τα εξής:

1. Το Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) θα ονομάζεται
πλέον ενιαίος φόρος. Θα εμπεριέχει, εφόσον περάσει από την τρόικα, μειωμένους
συντελεστές κατά 10%-15%.

2. Η απώλεια εσόδων από τη μείωση των συντελεστών υπολογίζεται περίπου στα 200 εκατ.
ευρώ.

3. Για την κάλυψη της «τρύπας» το υπουργείο Οικονομικών θα προτείνει στην τρόικα:

Την αύξηση του συντελεστή για τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού
προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Στα ακίνητα αυτά το ΕΕΤΗΔΕ επιβάλλεται με τον
χαμηλότερο συντελεστή που είναι 3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Συγκεκριμένα μέρος της
απόκλισης θα καλυφθεί «από ακίνητα εκτός σχεδίου, ηλεκτροδοτούμενα, τα οποία σήμερα
επιβαρύνονται με τον κατώτατο συντελεστή, θα πάνε στο εξής στο μέσο όρο των δήμων»,
σημειώνουν χαρακτηριστικά πηγές του οικονομικού επιτελείου.

Την είσπραξη του φόρου από ακίνητα που ενοικιάζει το Δημόσιο από ιδιώτες. Ενώ ο νόμος
δεν προέβλεπε την εξαίρεση των συγκεκριμένων ιδιωτών από την καταβολή του ΕΕΤΗΔΕ
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εντούτοις στην πράξη οι ιδιοκτήτες αυτοί δεν πλήρωναν στη ΔΕΗ το «χαράτσι», με
αποτέλεσμα το Δημόσιο να χάνει σημαντικά έσοδα.

Από τη διόρθωση των συντελεστών που εφαρμόζουν αρκετοί δήμοι για τον υπολογισμό του
ΕΕΤΗΔΕ. Από ελέγχους διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούν χαμηλότερους συντελεστές για
τον υπολογισμό του ειδικού τέλος, ενώ ορισμένοι δήμοι σε διάφορα ακίνητα, δεν
επιβάλλουν ΕΕΤΗΔΕ ή Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.

Απώλειες εσόδων
Όπως λένε στο υπουργείο Οικονομικών «και οι τρεις δράσεις μαζί θα αποφέρουν στο
Δημόσιο περίπου 140 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα 60 εκατ. ευρώ από το σύνολο των 200 εκατ.
της της απώλειας, θα καλυφθούν από τη μεγαλύτερη απόδοση που θα έχει το ΕΕΤΗΔΕ (και
στο εξής ο Ενιαίος Φόρος) σε σχέση με αυτή που υπολογίζει η τρόικα».

Επιπλέον, το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει πως θα προσπαθήσει να εντάξει στο
σύστημα φορολόγησης των ακινήτων και τα αγροτεμάχια, τα οποία μέχρι σήμερα είναι
αφορολόγητα. Πάντως στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθούν οι σημαντικές δυσκολίες
που θα έχει ένα τέτοιο εγχείρημα, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ολοκληρωμένη βάση
δεδομένων για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας των αγροτεμαχίων, ενώ θα πρέπει
να έχει προηγηθεί η πλήρης καταγραφή των εκτάσεων γης στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Περιουσιακή κατάσταση
Για τον σκοπό αυτό, το υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει προθεσμία στους ιδιοκτήτες
ακινήτων να οριστικοποίησουν την περιουσιακή τους κατάσταση μέχρι το τέλος Ιουνίου,
μέσω της ηλεκτρονικής δήλωσης ακινήτων (έντυπο Ε9).

Η φορολόγηση των αγροτεμαχίων αποτελεί «αγκάθι» καθώς ούτε η διακομματική επιτροπή
που είχε συσταθεί για το σκοπό αυτό στο υπουργείο Οικονομικών δεν είχε καταφέρει να
καταλήξει σε συγκεκριμένο σχέδιο, ενώ σε εκκρεμότητα παραμένει το θέμα της
φορολογικής μεταχείρισης των αγροτεμαχίων που ανήκουν στους κατ΄ επάγγελμα αγρότες.
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