
Περισσότεροι φόροι σε επιχειρήσεις, ακίνητα 
 
Περισσότερους φόρους στις επιχειρήσεις και τους ιδιοκτήτες ακινήτων φέρνει 
ο προϋπολογισμός του 2014, ο οποίος προβλέπει πρόσθετα έσοδα ύψους 2,48 
δισ. από τη φορολόγηση των εισοδημάτων και της ακίνητης περιουσίας.  
 
Οι φόροι εισοδήματος που θα πληρώσουν το επόμενο έτος οι επιχειρήσεις 
είναι αυξημένοι κατά 137,3%, ενώ οι φόροι στην περιουσία κατά 41,4%. Στον 
αντίποδα, τα φυσικά πρόσωπα θα καταβάλλουν λιγότερους φόρους για τα 
εισοδήματά τους κατά 1,1 δισ. τα εσοδα  
 
Πιο συγκεκριμένα:  
 
1. Τα συνολικά έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών 
προσώπων προβλέπεται να ανέλθουν σε 12,908 δισ. ευρώ το 2014 από 11,575 
δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν φέτος (αύξηση 1,33 δισ. ευρώ). 
Οι πρόσθετες εισπράξεις θα προκύψουν από:  
Αύξηση συντελεστών φορολογίας εισοδήματος για τις επιχειρήσεις. Οι 
επιχειρήσεις θα πληρώσουν επιπλέον φόρους ύψους 2,25 δισ. ευρώ για τα 
εισοδήματά τους, ενώ παράλληλα όσοι είχαν σχηματίσει αφορολόγητα 
αποθεματικά το 2003 και 2004 θα κληθούν να καταβάλουν εντόκως τα ποσά 
του φόρου εισοδήματος που επωφελήθηκαν.  
 
Κατάργηση του αφορολογήτου ορίου των 5.000 ευρώ και των πρόσθετων 
αφορολογήτων για τα τέκνα για ελεύθερους επαγγελματίες, εισοδηματίες και 
αγρότες.  
 
Επιβολή φόρου 26% από το πρώτο ευρώ στα εισοδήματα που αποκτούν οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες και εμποροβιοτέχνες. Εισοδήματα πάνω από 50.000 
ευρώ θα φορολογούνται με 33% για το άνω των 50.000 ευρώ κομμάτι τους.  
 
Επιβολή φόρου 10% στα εισοδήματα από ακίνητα που δεν υπερβαίνουν τις 
12.000 ευρώ τον χρόνο και 33% για το τμήμα του εισοδήματος άνω των 
12.000 ευρώ.  
 
Κατάργηση σχεδόν όλων των φοροαπαλλαγών και εκπτώσεων φόρου.  
 
2. Οι φόροι στην περιουσία προβλέπεται να αυξηθούν κατά 41,4% ή κατά 
1,153 δισ. ευρώ και να ανέλθουν σε 3,987 δισ. ευρώ το 2014 από 2,784 δισ. 
ευρώ φέτος. Η αύξηση αυτή εκτιμάται ότι θα προέλθει από την είσπραξη:  
 
 
 Των τελευταίων δόσεων του ΦΑΠ των ετών 2011-2013. 

Προβλέπεται να εισπραχθούν 995 εκατ. ευρώ. 
 Των τελευταίων δόσεων του «χαρατσιού» της ΔΕΗ του 2013 

(έσοδα 280 εκατ. ευρώ). 
 Του νέου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων από τον οποίο 

προβλέπεται να εισπραχθούν 2,65 δισ. ευρώ. 
  



3. Τα έσοδα από τον ΦΠΑ αναμένεται να μειωθούν κατά 0,8% έναντι του 
2013 και να διαμορφωθούν στα 13,533 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τους 
φόρους κατανάλωσης προβλέπεται να αυξηθούν οριακά έναντι του 2013 και 
να διαμορφωθούν στα 9,134 δισ. ευρώ, τα έσοδα από τον ΕΦΚ ενεργειακών 
προϊόντων και από ΦΠΑ πετρελαιοειδών αναμένεται να ανακάμψουν και να 
διαμορφωθούν 2,5% και 3,7% υψηλότερα αντίστοιχα το 2014 έναντι του 
2013.  
 
Εσοδα 
Τα συνολικά έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών 
προσώπων προβλέπεται να ανέλθουν σε 12,908 δισ. ευρώ το 2014 από 11,575 
δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν φέτος (αύξηση 1,33 δισ. ευρώ). 

 


