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Τον Αύγουστο, θα εκδοθούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ με την πληρωμή του φόρου να
διενεργείται σε πέντε μηνιαίες δόσεις έως το τέλος του έτους.

Ίσως για τελευταία φορά. Από το 2019, εάν τα σχέδια του υπουργείου Οικονομικών γίνουν
τελικά πράξη, ο ΕΝΦΙΑ μπορεί να χτυπά την πόρτα των φορολογουμένων κάθε μήνα, ώστε
να «σπάσουν» οι επιβαρύνσεις σε διάστημα δώδεκα μηνών και η εξόφληση του φόρου να
γίνει ευκολότερη.

Στο επικαιροποιημένο μνημόνιο προβλέπεται η εκπόνηση μελέτης για την πληρωμή των
φορολογικών υποχρεώσεων σε δώδεκα μηνιαίες δόσεις με τη χρήση μάλιστα ηλεκτρονικών
μέσων πληρωμής.

Αρμόδιες πηγές εκτιμούν πως η αρχή θα μπορούσε να γίνει με τον ΕΝΦΙΑ, αν και η πολιτική
ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών είναι αυτή η οποία θα λάβει τις τελικές αποφάσεις,
τόσο για το χρόνο έναρξης εφαρμογής του μέτρου, όσο και για τους φόρους που θα
ενταχθούν σε αυτό το σύστημα εξόφλησης.
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Το σκεπτικό είναι απλό. Ας υποθέσουμε ότι σε έναν ιδιοκτήτη ακινήτων βεβαιώνεται φόρος
ύψους 600 ευρώ, ο οποίος με τα σημερινά δεδομένα καταβάλλεται είτε σε πέντε μηνιαίες
δόσεις των 120 ευρώ, είτε σε έξι μηνιαίες δόσεις των 100 ευρώ.

Η εφαρμογή του νέου συστήματος προβλέπει ότι από τον ερχόμενο Ιανουάριο, αφού έχει
ολοκληρωθεί η εξόφληση του φετινού ΕΝΦΙΑ, ξεκινά η πληρωμή του φόρου για το 2019.

Το 600αρι σπάει σε 12 μηνιαίες δόσεις των 50 ευρώ και με την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2019,
το καλοκαίρι του επομένου έτους, οι εναπομείνασες δόσεις επαναπροσδιορίζονται.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα euro2day.gr, θα παραμείνουν αμετάβλητες στο 50άρικο εάν ο
φόρος του επομένου έτους είναι ο ίδιος, θα αυξηθούν ή θα μειωθούν εάν έχει μεταβληθεί η
περιουσιακή κατάσταση του φορολογούμενου ή εάν έχουν γίνει κάποιες προσαρμογές στον
ΕΝΦΙΑ.

Αντίστοιχα, θα μπορούσε να εφαρμοστεί το νέο σύστημα και στους φόρους εισοδήματος με
μεγαλύτερη ευκολία σε μισθωτούς και συνταξιούχους όπου επί της ουσίας εάν δεν
υπάρχουν πρόσθετα εισοδήματα αυτό ισχύει ήδη μέσω της μηνιαίας παρακράτησης φόρου
και πιο δύσκολα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τουλάχιστον στο μέτρο που αφορά
την απευθείας παρακράτηση του φόρου.
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Η απευθείας παρακράτηση των φόρων εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι θα οδηγούσε σε αύξηση της εισπραξιμότητας, φρενάροντας
παράλληλα το ρυθμό αύξησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορολογουμένων.

Από την άλλη θα καθιστούσε μόνιμο «σύντροφό» μας την εφορία, την ώρα όπου η
υπερφορολόγηση έχει ρίξει βαθιές ρίζες απαιτώντας μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές
έως και περισσότερα από τα μισά των μειωμένων δραστικά στα χρόνια της κρίσης μηνιαίων
αποδοχών.
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