
Ο νέος φόρος για τα ακίνητα 

 

Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και η δίκαιη κατανοµή του φορολογικού βάρους 

στους φορολογούµενους αποτελούν το βασικό γνώµονα στο σχεδιασµό του νέου φόρου στα 

ακίνητα, ο οποίος αντικαθιστά τους παλαιούς φόρους. Επιπλέον, το υπουργείο Οικονοµικών 

έχει λάβει ειδική πρόνοια για άτοµα τα οποία βρίσκονται σε οικονοµική δυσπραγία και 

αδυνατούν να πληρώσουν το φόρο, ιδιαίτερα αν αυτός είναι ιδιαίτερα υψηλός σε σχέση µε το 

εισόδηµά τους. Τα νοµικά πρόσωπα τα οποία αδυνατούν, λόγω των συνθηκών, να 

αντεπεξέλθουν στη φορολογική τους υποχρέωση, µπορούν να µεταθέσουν χρονικά την 

πληρωµή του φόρου 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου φόρου είναι: 

1. Ο ΕΝΦΑ επιβάλλεται επί των ακινήτων µε κριτήριο την έκταση και ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου. Υπ’ αυτή την έννοια πρόκειται για αµιγή φόρο 

στην κατοχή ακινήτων, παρά για φόρο επί της συνολικής περιουσίας του 

φορολογουµένου. 

2. Ο ΕΝΦΑ κατανέµεται µεταξύ των συνιδιοκτητών του κάθε ακινήτου, ανάλογα µε τα 

εµπράγµατα δικαιώµατά τους. Με τον τρόπο αυτό απαλείφεται η φοροαποφυγή µέσω 

του διαµοιρασµού της ακίνητης περιουσίας. Ο κάθε φορολογούµενος θα 

παραλαµβάνει ενιαίο λογαριασµό µε το φόρο που προκύπτει για το κάθε ακίνητο που 

πιθανόν κατέχει.  

3. Ο ΕΝΦΑ επιβάλλεται µε ενιαίο τρόπο σε κάθε είδους ακίνητη περιουσία, κτίρια και 

γήπεδα, ανεξαρτήτως της νοµικής µορφής του ιδιοκτήτη (φυσικό πρόσωπο, ή 

διαφόρων ειδών νοµικά πρόσωπα). Με τον τρόπο αυτό απαλείφεται η φοροαποφυγή 

µέσω της µετατόπισης του φόρου σε πρόσωπα µε χαµηλότερη φορολογική 

επιβάρυνση. 

 

Ειδικά για τα αγροτεµάχια, η ρύθµιση έχει ως εξής: 

β) Για τα γή̟εδα εκτός σχεδίου ̟όλης ή οικισµού ̟ροκύ̟τει  α̟ό το Βασικό 
Συντελεστή Φορολογίας ̟ου ορίζεται σε 0,15 λε̟τά του Ευρώ ανά 
τετραγωνικό µέτρο σε συνδυασµό, κατά ̟ερί̟τωση, µε ε̟ι̟λέον συντελεστές 
ως εξής:  
 
βα) Αναλόγως της θέσης, ̟ροσδιορίζεται ο Συντελεστής Θέσης (ΣΘ) ̟ου 
αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) του ∆ηµοτικού 
∆ιαµερίσµατος στο ο̟οίο ανήκει το γή̟εδο, σύµφωνα µε τον ̟αρακάτω 
̟ίνακα: 
 



Ελάχιστη 
ΑΒΑ (€/µ2) 

Συντελεστής 
Θέσης (ΣΘ) 

0,1 - 0,49 1 

0,5 - 0,99 1,2 

1 - 1,99 1,5 

2 - 2,99 1,8 

3 - 4,99 2 

5 - 6,99 2,5 

7 - 9,99 2,8 

10 - 14,99 3,0 

15 - 19,99 3,2 

20 +   3,5 

 
ββ) Αναλόγως της χρήσης του γη̟έδου, ̟ροσδιορίζεται Συντελεστής Χρήσης 
(ΣΧ), σύµφωνα µε τον ̟αρακάτω ̟ίνακα: 
 

Είδος Χρήσης 
Συντελεστής 
Χρήσης (ΣΧ) 

∆ασική έκταση 0,5 

Βοσκότο̟ος 0,7 

Μονοετής Καλλιέργεια 1,0 

Μεταλλείο – Λατοµείο 1,2 

Υ̟αίθρια Έκθεση 1,5 

Ελαιοκαλλιέργεια 2,0 

∆ενδροκαλλιέργειες 2,5 

 
βγ) Αναλόγως της α̟όστασης α̟ό τη θάλασσα, ̟ροσδιορίζεται Συντελεστής 
Α̟όστασης α̟ό Θάλασσα  (ΣΑΘ), σύµφωνα µε τον ̟αρακάτω ̟ίνακα: 

Α̟όσταση α̟ό 
τη θάλασσα 

(µέτρα) 

Συντελεστής 
Α̟όστασης 

α̟ό 
Θάλασσα 

(ΣΑΘ) 

≤100 3 

>100 και ≤200 2 

>200 και ≤500 1,5 

>500 και ≤800 1,2 

>800 1 

 
βδ) Αναλόγως µε την ε̟ιφάνεια του γη̟έδου, ̟ροσδιορίζεται Συντελεστής 
Α̟οµείωσης Ε̟ιφάνειας (ΣΑΕ), σύµφωνα µε τον ̟αρακάτω ̟ίνακα: 

Μέγεθος Γη̟έδου (µ2) 

Συντελεστής 
Α̟οµείωσης 
Ε̟ιφάνειας 

(ΣΑΕ) 

< 130.000 1 

≥130.000 και ≤500.000 0,6 

>500.000 0,4 

 



Ο Συντελεστής Α̟οµείωσης Ε̟ιφανείας εφαρµόζεται για το κλιµάκιο 
ε̟ιφανείας στο ο̟οίο αντιστοιχεί. 

 
βε) Αν το γή̟εδο έχει ̟ρόσοψη σε εθνική, ε̟αρχιακή ή αγροτική οδό, τότε 
εφαρµόζεται Συντελεστής Πρόσοψης (ΣΠ) ίσος µε 1,2. 

 
βστ) Αναλόγως της ύ̟αρξης κατοικίας. Σε ̟ερί̟τωση ύ̟αρξης κατοικίας 
εντός του γη̟έδου, εφαρµόζεται Συντελεστής Κατοικίας (ΣΚ) ίσος µε 5. Αν η 
κατοικία είναι η µοναδική για την οικογένεια (υ̟όχρεος, σύζυγος και 
̟ροστατευόµενα µέλη) του φυσικού ̟ροσώ̟ου ̟ου έχει τα εµ̟ράγµατα 
δικαιώµατα και έχει ε̟ιφάνεια χαµηλότερη των 150 µ2, ο συντελεστής δεν 
εφαρµόζεται. Αν το γή̟εδο έχει ε̟ιφάνεια άνω των δέκα χιλιάδων 
τετραγωνικών µέτρων (10.000 µ2), ο συντελεστής εφαρµόζεται µέχρι και τις 
δέκα χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα ̟ριν την αφαίρεση της ε̟ιφάνειας του 
κτίσµατος.  

 
1. α. Ο φόρος της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου ̟ροκύ̟τει ως γινόµενο της 

ε̟ιφάνειας του γη̟έδου σε τετραγωνικά µέτρα, µε ακρίβεια ενός 
τετραγωνικού µέτρου, του βασικού συντελεστή φορολογίας, του συντελεστή 
θέσης, του συντελεστή χρήσης, του συντελεστή α̟όστασης α̟ό τη θάλασσα, 
του συντελεστή α̟οµείωσης ε̟ιφανείας, του συντελεστή ̟ρόσοψης και του 
συντελεστή κατοικίας, ό̟ου αυτός εφαρµόζεται, ως εξής:  

 

Φόρος = Ε̟ιφάνεια γη̟έδου (µ2) x ΒΣΦ x  ΣΘ x ΣΧ x ΣΑΘ x ΣΑΕ x ΣΠ x ΣΚ 
(ό̟ου αυτός ισχύει). 

 
β. Ειδικά για γή̟εδα, τα ο̟οία είναι ε̟ιφάνειες ̟ου χρησιµο̟οιούνται για 
τον ελλιµενισµό σκαφών και αεροσκαφών ή είναι λωρίδες γης, στις ο̟οίες 
βρίσκονται σιδηροτροχιές, ή εδαφοτεµάχια έδρασης ̟ύργων και γραµµών 
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο φόρος ̟ροκύ̟τει ως το γινόµενο της 
ε̟ιφάνειας του γη̟έδου σε τετραγωνικά µέτρα, µε ακρίβεια ενός 
τετραγωνικού µέτρου και του βασικού συντελεστή φορολογίας, ως εξής:   
 

Φόρος = Ε̟ιφάνεια γη̟έδου (µ2) x ΒΣΦ 

 
 

 


