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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Όχι στην υπερφορολόγηση των ανενεργών ιδιοκτησιών
Σε μια εποχή που δεν υπάρχει καν αγορά για την αξιοποίησή τους

Στην κυβέρνηση επικρατεί σύγχυση σχετικά με τον ενιαίο φόρο ακινήτων, καθώς
ουδείς γνωρίζει ποιοί θα φορολογηθούν και πόσο. Ο στόχος για την είσπραξη 3,2
δισ. ευρώ από περίπου 4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, εκ των οποίων τα 700-800 εκατ.
ευρώ επρόκειτο να προέλθουν μόνο από ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων, έχει προκαλέσει,
σύμφωνα με δημοσιεύματα, κενό τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ. Αντί η κυβέρνηση
να μειώσει δαπάνες, ψάχνει να καλύψει το κενό με νέες παράλογες φορολογίες,
όπως η υπερφορολόγηση ανενεργών ιδιοκτησιών, που δεν αποδίδουν εισόδημα
στους ιδιοκτήτες τους, σε μια εποχή που λόγω του τεράστιου ύψους των επιτοκίων
και της υπερπροσφοράς ακινήτων, δεν υπάρχει καν αγορά για την αξιοποίησή
τους.
Θέση της Δράσης αποτελεί η κατάργηση όλων των φόρων που βαρύνουν την
κατοχή και μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας, με την εξαίρεση της φορολογίας στην
υπεραξία των μεταβιβάσεων (σαν εισόδημα).
Η άποψη ότι το κράτος δεν έχει καμία δαπάνη που να μπορεί να μειώσει,
που υιοθετεί εμπράκτως η κυβέρνηση όταν αρνείται να αναθεωρήσει τους
φορολογικούς της στόχους, καταρρίπτεται από τα στοιχεία που έρχονται
καθημερινά στη δημοσιότητα. Σήμερα για παράδειγμα, αποκαλύφθηκε ότι μόλις 99
είναι οι επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι τέθηκαν εκτός δημοσίου, με την
ποινή της οριστικής παύσης, από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι και τον περασμένο
Μάρτιο. Κι αυτό όταν από τα στοιχεία της Διεθνούς Διαφάνειας γνωρίζουμε
ότι μόνο το 2012 πάνω από 230.000 νοικοκυριά ανέφεραν πράξεις
διαφθοράς στον δημόσιο τομέα.
Η Δράση επισημαίνει ότι η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλα φορολογικά βάρη,
προκειμένου να συντηρεί ένα υπερτροφικό και μη παραγωγικό δημόσιο. Ιδίως η
υπερφορτωμένη ακίνητη ιδιοκτησία έχει σηκώσει δυσανάλογο βάρος και κινδυνεύει
με πλήρη απαξίωση. Κυβέρνηση και τρόϊκα πρέπει επιτέλους να επιμείνουν στη
μείωση των δαπανών και να μειώσουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις.
Χρειαζόμαστε λιγότερους φόρους και μικρότερο κράτος για να αρχίσει

επιτέλους η ανάκαμψη της οικονομίας.
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