Οι 21 επιβαρύνσεις τοσ νέοσ υορολογικού
Γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2013, ηε θνξνινγία θαη ηα πξόζηηκα ηνπ 2014, ηζρύνπλ
ηα εμήο:
1. Καηαξγείηαη ην αθνξνιόγεην όξην κηζζσηώλ θαη ζπληαμηνύρσλ θαη ζεζπίδεηαη
λέα θιίκαθα θνξνιόγεζεο κε ζπληειεζηή από 22% έσο 42%. Σην θόξν πνπ
πξνθύπηεη γίλεηαη έθπησζε θόξνπ ύςνπο 2.100 επξώ γηα όζνπο έρνπλ εηζόδεκα
έσο 21.000 επξώ, ε νπνία ζα κεηώλεηαη θαηά 100 επξώ γηα θάζε αύμεζε θαηά
1.000 επξώ εηζνδήκαηνο, κέρξη λα κεδεληζηεί ζηα 42.000 επξώ. Η λέα θιίκαθα
δηακνξθώλεηαη κε ζπληειεζηέο 22% γηα εηζνδήκαηα έσο 25.000 επξώ, 32% γηα ηα
επόκελα 17.000 επξώ θαη 42% γηα εηζνδήκαηα άλσ ησλ 42.000 επξώ. Πξαθηηθά
όζνη έρνπλ εηζόδεκα πνπ ππεξβαίλεη ηα 42.000 επξώ ράλνπλ εληειώο ην
αθνξνιόγεην, αιιά γηα όζνπο έρνπλ εηζόδεκα έσο 21.000 επξώ ην αθνξνιόγεην
πξαθηηθά δηεπξύλεηαη από ηα 5.000 επξώ ζηα 9.545 επξώ. Από ηηο παξαπάλσ
ηξνπνπνηήζεηο «ρακέλνη» είλαη, αθόκα θη αλ ζπλππνινγηζηεί ην λέν επίδνκα
ηέθλσλ, νη κηζζσηνί θαη ζπληαμηνύρνη ρσξίο παηδηά κε εηζόδεκα πάλσ από 25.000
επξώ, νη κηζζσηνί θαη ζπληαμηνύρνη κε 1 παηδί θαη εηζόδεκα πάλσ από 23.000
επξώ θαη νη αληίζηνηρνη κε 2 παηδηά θαη εηζόδεκα πάλσ από 22.000 επξώ.
2. Καηαξγείηαη ην αθνξνιόγεην όξην γηα ηνπο πξώελ "ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο"
θαη ζεζπίδεηαη ζπληειεζηήο 26% από ην πξώην επξώ γηα εηζόδεκα έσο 50.000
επξώ θαη 33% γηα εηζόδεκα πςειόηεξν ησλ 50.000 επξώ. Η ζπγθεθξηκέλε
δηάηαμε βξίζθεη πεδίν εθαξκνγήο θαη γηα ηηο πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο
(νκόξξπζκέο – εηεξόξξπζκεο) πνπ ηεξνύλ απινγξαθηθά βηβιία, κε ηνπο
επαγγεικαηίεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο λα έρνπλ, σζηόζν, ηε δπλαηόηεηα λα εθπίπηνπλ
ην ζύλνιν ησλ επαγγεικαηηθώλ ηνπο δαπαλώλ θαη ησλ αζθαιηζηηθώλ ηνπο
εηζθνξώλ.
3. Θεζπίδεηαη απηνηειήο θνξνιόγεζε γηα ην εηζόδεκα από ελνίθηα, κε
απνηέιεζκα νη θνξνινγνύκελνη λα ράλνπλ ην αθνξνιόγεην όξην ησλ 5.000 επξώ
πνπ ίζρπε. Γηα εηήζην εηζόδεκα έσο 12.000 επξώ ν θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο
νξίζηεθε ζην 11% θαη γηα πςειόηεξν εηζόδεκα ζην 33%. Με ηελ αιιαγή απηή
επηβαξύλνληαη όζνη θνξνινγνύκελνη έρνπλ ρακειό εηζόδεκα από κηζζώκαηα
αθηλήησλ, ελώ αληίζεηα ειαθξύλνληαη όζνη έρνπλ εηζόδεκα άλσ ησλ 50.000
επξώ, κε ηνλ ζπληειεζηή θνξνιόγεζήο λα κεηώλεηαη από ην 45% ζην 33%.
4. Απμάλεηαη ν ζπληειεζηήο θνξνιόγεζεο ησλ θαζαξώλ θεξδώλ ησλ
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηνπλ λνκηθή κνξθή νκόξξπζκσλ,
εηεξόξξπζκσλ, αλσλύκσλ θαη πεξηνξηζκέλεο επζύλεο εηαηξεηώλ (ηήξεζε
δηπινγξαθηθώλ βηβιίσλ), από ην 20% ζην 26% ελώ αληηζηαζκηζηηθά κεηώλεηαη ν
ζπληειεζηήο θνξνιόγεζεο ησλ κεξηζκάησλ από 25% ζε 10%. Φνξνδηαθπγή
ζεσξείηαη ε κε θαηαβνιή θόξνπ ηνπιάρηζηνλ 10.000 επξώ αλά έηνο γηα όζνπο
ηεξνύλ απινγξαθηθά βηβιία (θαη γηα ηα θπζηθά πξόζσπα) θαη 60.000 επξώ γηα
όζνπο ηεξνύλ αληίζηνηρα δηπινγξαθηθά.
5. Θεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε ησλ αγξνηώλ λα θνξνινγνύληαη κε ζπληειεζηή 13%
θαη ππνρξεώλνληαη λα ηεξνύλ βηβιία εζόδσλ θαη εμόδσλ, λα εθδίδνπλ
παξαζηαηηθά πώιεζεο ησλ πξντόλησλ, αιιά θαη λα ιακβάλνπλ ηηκνιόγηα γηα ηηο
αγνξέο ηνπο, ζε πεξίπησζε πξαγκαηνπνίεζεο εηήζηνπ ηδίξνπ άλσ ησλ 10.000
επξώ ή ιήςεο επηδόηεζεο άλσ ησλ 5.000 επξώ εηεζίσο.

6. Θεζπίδεηαη θόξνο ππεξαμίαο ησλ κεηνρώλ. Ο θόξνο ππεξαμίαο κεηνρώλ ζα
ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή 15% ζηε δηαθνξά κεηαμύ ηεο ηηκήο θηήζεο θαη ηεο
ηηκήο πώιεζεο ησλ κεηνρώλ. Ο θόξνο ππεξαμίαο ζα εθαξκνζηεί ζε θάζε είδνπο
επελδπηηθή αμία.
7. Επηβάιιεηαη θόξνο ππεξαμίαο αθηλήησλ κε ζπληειεζηή 15% θαη αθνξνιόγεην
όξην ππεξαμίαο ηα 25.000 €. Ο θόξνο από 1/1/2014 ππνινγίδεηαη ζηε δηαθνξά
κεηαμύ ηηκήο θηήζεο θαη ηηκήο πώιεζεο ηνπ αθηλήηνπ. Ωο ηηκή θηήζεο θαη ηηκή
πώιεζεο νξίδεηαη απηή πνπ έρεη αλαγξαθεί ζηα ζρεηηθά ζπκβόιαηα. Η δηαθνξά
πνπ πξνθύπηεη κεηαμύ ησλ δύν ηηκώλ απνπιεζσξίδεηαη θαη εθαξκόδεηαη έλαο
κεησηηθόο ζπληειεζηήο έσο θαη 40%, αλάινγα κε ηα έηε θαηνρήο ηνπ αθηλήηνπ
πξηλ πσιεζεί.
8. Επαλέξρεηαη ην «πόζελ έζρεο» γηα ηελ αγνξά αθηλήησλ, ηε ζύζηαζε εηαηξεηώλ
θαη ηελ απόθηεζε εηαηξηθώλ κεξηδίσλ θαη ρξενγξάθσλ γεληθώο, ώζηε ζεσξεηηθά
λα θιείζνπλ όιεο νη «ηξύπεο» γηα λνκηκνπνίεζε παξάλνκσλ εζόδσλ θαη
«μέπιπκα» καύξνπ ρξήκαηνο.
9. Μπαίλνπλ ζην κηθξνζθόπην ηεο Εθνξίαο όιεο νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, νη
ζπλαιιαγέο κε κεηξεηά, νη δαπάλεο θαη ηα έζνδα από θηλεηά θαη αθίλεηα, κε
εθαξκνγή ηνπ ακεξηθάληθνπ ζπζηήκαηνο (έκκεζεο ηερληθέο ειέγρνπ), γηα
πξνζδηνξηζκό εηζνδεκάησλ ησλ θνξνινγνπκέλσλ. Τν ΥΠΟΙΚ κειεηά ζνβαξά
λέεο ηερληθέο ειέγρνπ γηα δηακόξθσζε θνξνινγηθώλ «πξνθίι».
10. Όινη αλεμαηξέησο νη ηδηνθηήηεο αθηλήησλ θαη νηθνπέδσλ πέθηνπλ από θέηνο
ζηα δίρηπα ηνπ Εληαίνπ Φόξνπ Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ, ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε ην
«ραξάηζη» ηεο ΔΕΗ+4,82% θαη ηνλ ΦΑΠ, κε ζηόρν λα απνθέξεη ζηα δεκόζηα
ηακεία πεξίπνπ 2,65 δηζ. επξώ. Με βάζε ην λέν θαζεζηώο ζα απαηηείηαη
πηζηνπνηεηηθό "θαζαξόηεηαο" αθηλήησλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία γηα ηε
κεηαβίβαζή ηνπο.
11. Επηβάιιεηαη θόξνο αλά ηεηξαγσληθό γηα θαηνηθίεο, επαγγεικαηηθά αθίλεηα
θαη θηίζκαηα ρσξίο αθνξνιόγεην όξην. Ο θόξνο ζα ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή 2
έσο 13 επξώ αλά ηεηξαγσληθό κέηξν, αλάινγα κε ηελ ηηκή δώλεο ζηελ νπνία
βξίζθεηαη ην αθίλεην. Με απηόλ ηνλ ηξόπν επέξρεηαη κηα κείσζε ηεο επηβάξπλζεο
ζε ζρέζε κε ην πθηζηάκελν «ραξάηζη» θαηά 4% έσο 21% αλάινγα κε ηε πεξηνρή.
12. Επηβάιιεηαη θαη πξόζζεηνο θόξνο, ηύπνπ Φόξνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, ζηνπο
θνξνινγνπκέλνπο πνπ έρνπλ αθίλεηε πεξηνπζία αληηθεηκεληθήο αμίαο άλσ ησλ
300.000 επξώ ζε αηνκηθή βάζε, κε ζπληειεζηέο πνπ ζα μεθηλνύλ από 0,1% θαη ζα
θηάλνπλ έσο θαη ην 1%. Σην θόξν απηό πεξηιακβάλνληαη όια ηα θηίζκαηα θαη νη
εληόο ζρεδίνπ εθηάζεηο θαη απαιιάζζνληαη νη εθηόο ζρεδίνπ θαη νηθηζκνύ
εθηάζεηο.
13. Δηεπξύλεηαη ε θνξνινγηθή βάζε, θαζώο εθαξκόδεηαη θόξνο αθηλήησλ, θαη’
απνθνπήλ αλά ζηξέκκα, θαη ζηηο εθηόο ζρεδίνπ εθηάζεηο, όπσο είλαη ηα ρσξάθηα,
ηα αγξνηεκάρηα θαη νη δαζηθέο εθηάζεηο. Ο θόξνο ζα ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή
1 επξώ αλά ηεηξαγσληθό θαη ζα απμνκεηώλεηαη αλάινγα κε ηε ρξήζε θάζε
έθηαζεο.
14. Ο θόξνο ζηα νηθόπεδα ζα ππνινγίδεηαη κε θιίκαθα ε νπνία ζα μεθηλά από ηα
0,003 επξώ έσο θαη ηα 9 επξώ αλά ηεηξαγσληθό κέηξν. Με βάζε απηή ηελ
θιίκαθα έλα ζηξέκκα εληόο ζρεδίνπ εθηάζεσλ ζα βαξύλεηαη κε θόξν από 3 επξώ
έσο 9.000 επξώ, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην αθίλεην.

Απαιιάζζνληαη ηα αγξνηνθηελνηξνθηθά θηίζκαηα, καληξηά, αγξνηηθέο απνζήθεο
θαη ζηάλεο.
15. Επηβάιιεηαη εηήζην επηηόθην 8,76% γηα ιεμηπξόζεζκα ρξέε ζην Δεκόζην, ελώ
γηα νθεηιέο ηνπ Δεκνζίνπ ην επηηόθην είλαη 6% κεηά από θαζπζηέξεζε 90
εκεξώλ. Καζνξίδνληαη νη πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην Δεκόζην ζα δεζκεύεη ην
50% ησλ θαηαζέζεσλ, ελώ έρεη δηθαίσκα θαηάζρεζεο θαηαζέζεσλ γηα ρξέε θαη
δέζκεπζε πεξηερνκέλνπ ζπξίδσλ γηα επηρεηξήζεηο πνπ θνξνδηαθεύγνπλ.
16. Απμάλεηαη ην αθαηάζρεην όξην ησλ κηζζώλ θαη ησλ ζπληάμεσλ από ηα 1.000
ζηα 1.500 επξώ, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη δελ επηηξέπεηαη ε θαηάζρεζε απνδνρώλ
ζε θνξνινγνύκελν κε κηζζό ή ζύληαμε ρακειόηεξν ησλ 1.500 € ην κήλα.
Ταπηόρξνλα δηεπξύλεηαη ρξνληθά ε θαηάζρεζε ησλ κηζζνδνηηθώλ ινγαξηαζκώλ
από έλα 24σξν ζε κία εβδνκάδα, ελώ δελ ζα πξνρσξά όηαλ ε νθεηιή είλαη θάησ
ησλ 500 επξώ.
17. Παξακέλεη ν κεησκέλνο ΦΠΑ ζηελ εζηίαζε 13%, ελώ απμάλεηαη ν θόξνο ζηα
θαπληθά πξντόληα (ηζηγάξα, πνύξα θαη πνπξάθηα) σο ηζνδύλακν αληηζηαζκηζηηθό
κέηξν ηεο θαηάξγεζεο ππνρξεσηηθήο θαηαβνιήο ησλ 25 € από αζζελείο,
πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζνύλ ζε δεκόζην λνζνθνκείν.
18. Μεηώλεηαη ην απαηηνύκελν πνζνζηό απνδείμεσλ επί ηνπ εηζνδήκαηνο, από ην
25% (2013) ζην 10%, κε ην κέηξν λα εμαθνινπζεί λα έρεη ηζρύ κόλν γηα
κηζζσηνύο θαη ζπληαμηνύρνπο.
19. Τν όξην ησλ ζπλαιιαγώλ πάλσ από ην νπνίν απαηηείηαη ρξεσζηηθή ή
πηζησηηθή θάξηα ή πιεξσκή κέζσ ηξαπεδώλ κεηώλεηαη ζηα 500 επξώ
δεκηνπξγώληαο πνιιά πξνβιήκαηα ζην ρνλδξηθό εκπόξην θαη ζηελ αγνξά.
Σπγθεθξηκέλα, θνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο άλσ ησλ 500 επξώ, πνπ εθδίδνληαη
κεηαμύ επηηεδεπκαηηώλ γηα πώιεζε αγαζώλ ή παξνρή ππεξεζηώλ (ρνλδξηθό
εκπόξην), ζα εμνθινύληαη απνθιεηζηηθά κέζσ ηξαπέδεο, κε ρξεσζηηθέο ή
πηζησηηθέο θάξηεο ηνπ αγνξαζηή ησλ αγαζώλ/ ιήπηε ησλ ππεξεζηώλ ή κέζσ
ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ή κε επηηαγέο. Δηαηεξείηαη ην πθηζηάκελν πιαίζην ησλ
1.500 €, όζνλ αθνξά ζηηο ιηαληθέο ζπλαιιαγέο γηα ηελ πώιεζε αγαζώλ όπσο
πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Κ.Φ.Α.Σ.. Καηαξγείηαη ην δειηίν
απνζηνιήο θαη ε δηαθίλεζε κπνξεί λα γίλεηαη κε ην ηηκνιόγην ή κε
δηθαηνινγεηηθό έγγξαθν κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ.
20. Η "ινγηθή" ησλ εμσπξαγκαηηθώλ πξνζηίκσλ ζπλερίδεηαη αθάζεθηε. Σύκθσλα
κε ην λόκν 4174/13 νη θαζπζηεξήζεηο θαηαβνιήο θόξσλ εθ κέξνπο ησλ
επηρεηξήζεσλ γηα ΦΠΑ θαη θόξνπ κηζζσηώλ ππεξεζηώλ πξνθαινύλ βαξύηαηεο
πνηλέο. Έηζη ε ακέιεηα θαηαβνιήο ππνρξέσζεο, έζησ θαη γηα κηα εκέξα, νδεγεί ζε
πξόζηηκν 1.000 επξώ ζε εηαηξίεο, πνπ ηεξνύλ απινγξαθηθό ινγηζηηθό ζύζηεκα
θαη ζε όζεο ηεξνύλ δηπινγξαθηθό 2.500 επξώ. Σε πεξίπησζε ππνηξνπήο ηεο ίδηαο
παξάβαζεο εληόο πέληε εηώλ, ην πξόζηηκν αλέξρεηαη ζην δηπιάζην θαη ζε
πεξίπησζε δεύηεξεο ππνηξνπήο (πάιη εληόο πέληε εηώλ) αλέξρεηαη ζην
ηεηξαπιάζην ηνπ αξρηθνύ πξνζηίκνπ. Τα πξόζηηκα γηα ηε κε ππνβνιή δήισζεο ή
εληνπηζκνύ αλαθξηβεηώλ ζε απηή αλέξρνληαη ζε 10%, 30% θαη 100% ηνπ πνζνύ
ηεο δηαθνξάο, εάλ απηή θπκαίλεηαη αληίζηνηρα από 5-20%, 20-50% θαη άλσ ηνπ
50% ηνπ θόξνπ πνπ πξνθύπηεη από ηε δήισζε, ελώ εάλ νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο
(ΑΕ θαη ΕΠΕ) αξλεζνύλ ηνπο ειέγρνπο ησλ αξκόδησλ θιηκαθίσλ ηνπ Υπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθώλ, απεηινύληαη κε ηελ επηβνιή εμνλησηηθώλ πξνζηίκσλ πνπ
θπκαίλνληαη από 5.000 έσο 40.000 επξώ.

21. Ωο πξνο ηα θπζηθά πξόζσπα, ζπκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ 4174/13
αλαθέξνπλ όηη νπνηνδήπνηε πνζό θόξνπ αλ δελ θαηαβιεζεί ην αξγόηεξν εληόο
δύν κελώλ από ηελ παξέιεπζε ηεο λόκηκεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο (εθπξόζεζκε
θαηαβνιή), ππνινγίδεηαη πξόζηηκν ίζν κε 10% ηνπ θόξνπ πνπ δελ θαηαβιήζεθε
εκπξόζεζκα. Μεηά ηελ πάξνδν ελόο έηνπο από ηε ιήμε ηεο λόκηκεο πξνζεζκίαο
θαηαβνιήο ην παξαπάλσ πξόζηηκν αλέξρεηαη ζε 20% ηνπ θόξνπ. Μεηά ηελ
πάξνδν δύν εηώλ αλέξρεηαη ζε 30% ηνπ θόξνπ, ελώ ηζρύνπλ όια όζα
πξνβιέπνληαη γηα ηηο πξνζαπμήζεηο ιόγσ θαζπζηεξήζεσλ κε επηηόθην 0,73% ην
κήλα ή 8,76% ηνλ ρξόλν.

