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Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη 
ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα θέματα, σας παραθέτουμε τα πιο 
πρόσφατα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση στα 
πλαίσια της ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας από τις επιπτώσεις της 
πανδημίας του κορωναϊού (COVID-19).  
Με το νέο Νόμο 4799/ 18.05.2021 εισήχθησαν από το Υπουργείο Οικονομικών φορολογικές ελαφρύνσεις για τους 
ιδιώτες και τις νομικές οντότητες όσον αφορά μεταξύ άλλων στο φορολογικό συντελεστή νομικών προσώπων και 
οντοτήτων, την προκαταβολή φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων και φόρου 
εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων καθώς και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. 

Φορολογικός συντελεστής νομικών προσώπων 
και οντοτήτων 

— Μείωση φορολογικού συντελεστή νομικών 
προσώπων και οντοτήτων: Ο συντελεστής 
φορολογίας νομικών προσώπων και οντοτήτων 
μειώνεται από 24% (για τα φορολογικά έτη 2019 και 
2020) στο 22% για το φορολογικό έτος 2021 και 
εφεξής. 

 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 

— Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος από 
επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών 
προσώπων: Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος 
μειώνεται από το 100% στο 55% του συνολικού 
φόρου που προκύπτει από το εισόδημα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικού προσώπου 
από το φορολογικό έτος 2020 και εφεξής, με βάση τη 
φορολογική δήλωση που υποβάλει ο 
φορολογούμενος. Σε περίπτωση που η φορολογική 
δήλωση περιλαμβάνει και εισόδημα για το οποίο ο 
φόρος παρακρατείται ή καταβάλλεται με άλλο τρόπο, 
ο φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε για το 
εν λόγω εισόδημα εκπίπτει από το φόρο που πρέπει 
να βεβαιωθεί. Επιπλέον, στην περίπτωση που το 
εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 
αποκτάται για πρώτη φορά, η προκαταβολή φόρου 
περιορίζεται στο μισό.  

— Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος 
νομικών προσώπων και οντοτήτων: Η 
προκαταβολή φόρου εισοδήματος μειώνεται από το 
100% στο 80% του συνολικού ποσού φόρου που 
αναλογεί στο εισόδημα που διανυόμενου 
φορολογικού έτους, με βάση τη δήλωση που 

υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή οντότητα για το 
φορολογικό έτος 2021 και εφεξής.   
Ωστόσο, ειδικά και μόνο για το φορολογικό 
έτος 2020, η προκαταβολή φόρου εισοδήματος 
μειώνεται περαιτέρω σε ποσοστό 70%. 

Το ποσοστό της προκαταβολή φόρου ανέρχεται σε 
100% για τις Ελληνικές τραπεζικές ανώνυμες 
εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών 
τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα από το 
φορολογικό έτος 2020 και εφεξής.  

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης και ασφαλιστικές 
εισφορές 

— Αναστολή της επιβολής ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης: Απαλλάσσονται της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης όλα τα φορολογητέα εισοδήματα 
φυσικών προσώπων με εξαίρεση των εισοδημάτων  
από μισθωτή εργασία στο δημόσιο τομέα και τις 
συντάξεις για το φορολογικό έτος 2021. Σε 
περίπτωση φορολόγησης βάσει τεκμηρίων, η 
παραπάνω απαλλαγή τυγχάνει εφαρμογής εφόσον 
για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη το 
φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου δεν 
έχει προσδιορισθεί βάσει τεκμηρίων.   
Η επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης έχει 
ανασταλεί για τον ιδιωτικό τομέα και για το 
φορολογικό έτος 2022. Η προαναφερθείσα 
προϋπόθεση για την εφαρμογή της απαλλαγής (που 
ισχύει για το φορολογικό έτος 2021) ισχύει και για το 
φορολογικό έτος 2022. 
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Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι γενικής φύσης και δεν προορίζονται να αντιμετωπίσουν τις περιστάσεις οποιουδήποτε συγκεκριμένου ατόμου ή οντότητας. Παρόλο που 
καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχουμε ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ακριβείς την ημερομηνία 
παραλαβής τους ή ότι θα συνεχίσουν να είναι ακριβείς στο μέλλον. Κανένας δεν πρέπει να ενεργεί βάσει αυτών των πληροφοριών χωρίς κατάλληλη επαγγελματική συμβουλή και χωρίς 
ενδελεχή εξέταση της συγκεκριμένης κατάστασης. 

Το όνομα και το λογότυπο της KPMG είναι εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται με άδεια του διεθνούς οργανισμού της KPMG από τις ανεξάρτητες εταιρείες-μέλη.

— Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών: Σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Νόμου 4756/2020 
και την σχετική Εγκύκλιο 9/2021 του ΕΦΚΑ, οι 
ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται για τους 
εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα κατά τρείς (3) 
ποσοστιαίες μονάδες για το φορολογικό έτος 2021.  

Ρυθμίσεις σχετικά με το φόρο πώλησης επί των 
χρηματιστηριακών συναλλαγών 

— Διευκρινίσεις και τροποποιήσεις εισάγονται σχετικά με
τη διαδικασία που απαιτείται για την απόδοση φόρου 
πώλησης επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών  
(0.2% επί της αξίας πώλησης εισηγμένων μετοχών), ο 
οποίος επιβαρύνει τον πωλητή και καταβάλλεται από 
τον θεματοφύλακα/συμμετέχοντα στο κεντρικό 
αποθετήριο τίτλων (Κ.Α.Τ.)  

— Στο νόμο ορίζεται ρητώς ότι σε περίπτωση
εκπρόθεσμης καταβολής ή μη καταβολής του φόρου 
χρηματιστηριακών συναλλαγών από τον εν λόγω 
συμμετέχοντα προς το K.A.T., ο συμμετέχων είναι 
υπόχρεος σε καταβολή τόκων υπερημερίας και 
προστίμων σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του 
Νόμου 4174/2013. 

— Επιπλέον, σε περίπτωση πωλήσεων μετοχών, που
τηρούνται από εγγεγραμμένο στο Χ.Α. διαμεσολαβητή 
σε συλλογικό λογαριασμό αξιών και διακανονίζονται 
εκτός του Κ.Α.Τ., ο φόρος πωλήσεων υπολογίζεται σε 
ημερήσια βάση (για λογαριασμό των πωλητών) από 
τον εγγεγραμμένο διαμεσολαβητή ή άλλο 
διαμεσολαβητή της αλυσίδας των διαμεσολαβητών 
και καταβάλλεται από κάθε ενδιάμεσο διαμεσολαβητή 
στον επόμενο ή στον εγγεγραμμένο ή στον 
συμμετέχοντα, έτσι ώστε τελικά ο συμμετέχων, που 
είναι και ο υπόχρεος για την απόδοση, να τον 
αποδώσει στο Κ.Α.Τ. Σε περίπτωση που η 
εκπρόθεσμη ή ανακριβής καταβολή του φόρου από 
τον συμμετέχοντα οφείλεται σε υπαιτιότητα άλλου 
διαμεσολαβητή, ο συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα 
να του επιρρίψει τις κυρώσεις που του επιβλήθηκαν. 
Σε περίπτωση που μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι 
οποιοσδήποτε διαμεσολαβητής δεν έχει καταβάλει τον 
φόρο στον επόμενο ή στον εγγεγραμμένο 
διαμεσολαβητή ή στον συμμετέχοντα, ο φόρος που 
δεν καταβλήθηκε βεβαιώνεται σε βάρος του υπαίτιου 
και του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του 
φόρου που δεν κατέβαλε.  

— Διευκρινίζεται ότι, εκτός από τις πωλήσεις μετοχών
που είναι εισηγμένες στο Χ.Α. (ανεξαρτήτως αν 
τελούνται εντός ή εκτός Χ.Α.), ο φόρος πωλήσεων 
επιβάλλεται και στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων 
σε αλλοδαπά Χρηματιστήρια ή πολυμερείς 
μηχανισμούς διαπραγμάτευσης (ανεξαρτήτως αν 
τελούνται εντός ή εκτός τόπου διαπραγμάτευσης), με 
εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου το Χ.Α. έχει 
δημιουργήσει ένα κοινό ηλεκτρονικό σύστημα 
διαπραγμάτευσης με το ξένο Χρηματιστήριο και με 
την προϋπόθεση ότι για τις πωλήσεις αυτές 
προβλέπεται καταβολή ανάλογου φόρου στην 
αλλοδαπή. 
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H παρούσα έκδοση έχει σκοπό να παράσχει στον αναγνώστη 
γενική ενημέρωση επί των αναφερομένων θεμάτων. Καμία 
ενέργεια δεν πρέπει να γίνει χωρίς προηγουμένως να ληφθεί 
κατάλληλη επαγγελματική συμβουλή που θα στηρίζεται στα 
πραγματικά περιστατικά της κάθε περίπτωσης. 

mailto:gstamatelou@kpmg.gr
https://www.instagram.com/kpmggreece/
http://www.linkedin.com/company/kpmg
https://www.facebook.com/KPMGGreece/
https://www.youtube.com/channel/UCLGshyx1-xcsu0LOvFRuu1w

	Με το νέο Νόμο 4799/ 18.05.2021 εισήχθησαν από το Υπουργείο Οικονομικών φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ιδιώτες και τις νομικές οντότητες όσον αφορά μεταξύ άλλων στο φορολογικό συντελεστή νομικών προσώπων και οντοτήτων, την προκαταβολή φόρου εισοδήμα...
	Φορολογικός συντελεστής νομικών προσώπων και οντοτήτων
	Προκαταβολή φόρου εισοδήματος
	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης και ασφαλιστικές εισφορές
	Επικοινωνία
	Γεωργία Σταματέλου Γενική Διευθύντρια,  Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών
	Περισσότερες πληροφορίες
	H παρούσα έκδοση έχει σκοπό να παράσχει στον αναγνώστη γενική ενημέρωση επί των αναφερομένων θεμάτων. Καμία ενέργεια δεν πρέπει να γίνει χωρίς προηγουμένως να ληφθεί κατάλληλη επαγγελματική συμβουλή που θα στηρίζεται στα πραγματικά περιστατικά της κάθ...

