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118.000 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Ο ΠΙΟ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Το ποσό των 67.101.097 ευρώ για ΕΝΦΙΑ θα καταβάλλουν συνολικά οι Ηπειρώτες
φορολογούμενοι για το 2016, σύμφωνα με αναλυτική έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα η
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Εξ αυτών οι 91.912 Γιαννιώτες ιδιοκτήτες ακινήτων
θα πληρώσουν συνολικά 36.656.884,49, ευρώ ο μέσος όρος είναι στα 398,83 ευρώ και ο
πλουσιότερος Γιαννιώτης σε ακίνητα τουλάχιστον, θα κληθεί ούτε λίγο ούτε πολύ να
πληρώσει το ποσό των 118.134,26 ευρώ

Οι 33.678 Πρεβεζάνοι υπόχρεοι καλούνται να πληρώσουν συνολικό φόρο 10.908.489 ευρώ, ο
οποίος αντιστοιχεί σε έναν μέσο όρο 323 ευρώ στον κάθε φορολογούμενο κάτοικο του
νομού Πρέβεζας

Ο πλουσιότερος σε ακίνητα Πρεβεζάνος, άγνωστος βέβαια, καλείται να πληρώσει το ποσό
των 63.268,76 ευρώ. Συνολικά στην Περιφέρεια Ηπείρου έχουν σταλεί 190.803 δηλώσεις.
Στο Νομό Άρτας οι φορολογούμενοι ανέρχονται στις 37.970 και θα πληρώσουν συνολικό
10.859.117,66 ευρώ ΕΝΦΙΑ με μέσο όρο τα 285,99 ευρώ και με μέγιστη τιμή τα 42. 546 ευρώ,
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στη Θεσπρωτία, οι φορολογούμενοι είναι 26.814 και ο ΕΝΦΙΑ ανέρχεται στα 8.596.009,74
ευρώ με το μέσο όρο να είναι στα 320,58 ευρώ και τη μέγιστη τομή στα 53.813,45 ευρώ.
Τέλος στο Νομό Ιωαννίνων ΕΝΦΙΑ οι Αν και έχουν γραφτεί πολλά, τα επίσημα στοιχεία από
τη ΓΓΔΕ ρίχνουν περισσότερο φως και το πρώτο, αβίαστο συμπέρασμα είναι ότι η...
δαγκάνα του συμπληρωματικού φόρου έπιασε περίπου 160.000 ιδιοκτήτες περισσότερους
από πέρσι, λόγω της μείωσης του αφορολογήτου στις 200.000 ευρώ. Αν συνυπολογίσει
κανείς και τις αυξήσεις των συντελεστών, φτάνει στο... λογαριασμό που είναι περίπου 75
εκατ. Ευρώ μεγαλύτερος από πέρσι.

Αντιθέτως, ο κύριος φόρος διαμορφώθηκε στα 2,6 δισ ευρώ, δηλαδή περίπου 150 εκατ.
Ευρώ χαμηλότερα από το 2015, λόγω της μείωσης των Τιμών Ζώνης. Παρά ταύτα, περίπου
94.000 οικογένειες απορρίφθηκαν από το σύστημα ως μη δικαιούχοι απαλλαγής αφού δεν
πέρασαν κάτω από τον πήχη των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Στο μεταξύ Το υπουργείο Οικονομικών επιβάλει κάθε χρόνο ΕΝΦΙΑ 3,2 δισ. ευρώ σε
7.424.656 πολίτες και επιχειρήσεις για να εισπράξει στο τέλος 2,65 δισ. ευρώ. Δηλαδή εν
γνώσει του επιβαρύνει με «καπέλο» 550 εκατ. ευρώ τους συνεπείς φορολογούμενους ώστε
να πιάνει κάθε χρόνο το στόχο που έχει αναγράψει στα «κουτάκια» του προϋπολογισμού.

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2016 που έδωσε στη
δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων και η οποία περιλαμβάνει πάρα πολλά
ενδιαφέροντα στοιχεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εκκαθάρισης, ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα είναι
7.369.412 φυσικά πρόσωπα και 55.244 νομικά πρόσωπα. Την ίδια στιγμή, ατομική ακίνητη
περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ που επιβάλλεται επ' αυτής
συμπληρωματικός φόρος κατέχουν 502.894 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Το σύνολο της
αντικειμενικής αξίας της εν λόγω περιουσίας ανέρχεται σε 607,6 δισ. ευρώ.

Φόρο έστω και ένα ευρώ θα κληθουν να πληρώσουν 6.313.243 φυσικά πρόσωπα και 49.946
νομικά πρόσωπα.
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