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Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προφέρουμε επικαιροπιημένη 
ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε 
τα κυριότερα σημεία του νόμου 4738/2020 καθώς και τα κύρια σημεία του 
πρόσφατα κατατεθέντος Σχεδίου Νόμου. 
Με τον νέο Νόμο 4738/2020 με τίτλο «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας», συμπεριελήφθη 
τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω της οποίας εισάγεται η σταδιακή απαλλαγή της επιβολής 
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος 2020.  

Επιπρόσθετα, κατατέθηκε στην Βουλή το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Περιστολή του λαθρεμπορίου-Κύρωση 
του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών 
περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη 
ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων», μέσω του οποίου προβλέπεται η 
εισαγωγή κινήτρων για την μεταφορά της φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων στην Ελλάδα. 

Ακολουθούν τα κυριότερα σημεία του παραπάνω νόμου και νομοσχεδίου:  

Απαλλαγή της επιβολής ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης 

— Στα πλαίσια της ελάφρυνσης των φορολογουμένων 
λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που 
διανύει η χώρα λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID – 19, εισάγεται η σταδιακή 
απαλλαγή της επιβολής ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης. 

— Ειδικότερα, για το φορολογικό έτος 2020, 
απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης τα εισοδήματα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα, από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, 
δικαιώματα και ακίνητη περιουσία) και από 
υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.  

— Ωστόσο για το φορολογικό έτος 2021, η απαλλαγή 
από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης αφορά μόνο στα 
εισοδήματα από μισθωτή εργασία του ιδιωτικού 
τομέα. 

Κίνητρα για προσέλκυση φορολογικών κατοίκων 

— Στα πλαίσια της προσπάθειας για προσέλκυση 
φορολογικών κατοίκων στην Ελλάδα και σε 
συνέχεια των ειδικών καθεστώτων φορολόγησης που 
εισήχθησαν για φυσικά πρόσωπα που πρόκειται να 
επενδύσουν στην Ελλάδα καθώς και σε φυσικά 
πρόσωπα δικαιούχους σύνταξης από την αλλοδαπή, 
εισάγεται επιπλέον καθεστώς εναλλακτικής 
φορολόγησης για φυσικά πρόσωπα που 
μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην 

Ελλάδα, αρχής γενομένης από το φορολογικό 
έτος 2021. 

— Ειδικότερα, γίνεται πρόβλεψη για ειδικό τρόπο 
φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία 
και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει 
στην Ελλάδα. 

— Συγκεκριμένα, το φυσικό πρόσωπο που θα μεταφέρει 
την φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα και θα 
υπαχθεί στον ειδικό τρόπο φορολόγησης 
απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από 
την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το πενήντα τοις 
εκατό (50%) του εισοδήματος από μισθωτή εργασία 
που αποκτά στην Ελλάδα μέσα στο φορολογικό 
έτος. 

— Η ως άνω απαλλαγή ισχύει και στα φυσικά 
πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους 
κατοικία στην Ελλάδα με σκοπό να ασκήσουν 
ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην 
Ελλάδα. Συγκεκριμένα το 50% του εισοδήματός τους 
από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν 
στην Ελλάδα μέσα σε ένα φορολογικό έτος 
απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από 
την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. 

— Επιπλέον, τα φυσικά πρόσωπα που θα ενταχθούν στο 
εν λόγω ειδικό καθεστώς φορολόγησης, θα μπορούν 
να απολαύσουν τις προβλέψεις του για επτά (7) 
συναπτά φορολογικά έτη. Μετά την παρέλευση του 
εν λόγω χρονικού διαστήματος αυτού, παύουν να 
ισχύουν οι διατάξεις του καθεστώτος αυτού. 
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— Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι υπαχθούν στο εν λόγω 
ειδικό καθεστώς απαλλάσσονται από το τεκμήριο 
ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτει 
βάσει κατοικίας ή επιβατικού αυτοκινήτου 
ιδιωτικής χρήσης. 

Κριτήρια ένταξης στο ειδικό καθεστώς 

— Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς 
που θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά είναι οι 
εξής: 
i. δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδος τα 

προηγούμενα επτά (7) από τα οχτώ (8) έτη πριν 
την μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας 
στην Ελλάδα, 

ii. μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία από 
κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος 
με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής 
συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την 
Ελλάδα, 

iii. παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο 
εργασιακής σχέσης που ασκείται είτε σε ημεδαπό 
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε 
μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης 
στην Ελλάδα και 

iv. δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα 
τουλάχιστον για μία διετία. 

— Οι ως άνω προϋποθέσεις ισχύουν ανάλογα και στο 
πλαίσιο παροχής υπηρεσιών μέσω ατομικής 
επιχειρηματική δραστηριότητας στην Ελλάδα.   

— Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω ειδικό καθεστώς 
φορολόγησης εφαρμόζεται αποκλειστικά για την 
πλήρωση νέων θέσεων εργασίας. 

Διαδικασία Αίτησης 

— Το φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί την υπαγωγή 
του στις διατάξεις του ειδικού καθεστώτος 
φορολόγησης, θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση 
στην Φορολογική Διοίκηση εντός του έτους 
ανάληψης μισθωτής υπηρεσίας (ή έναρξης 
εργασιών) και όχι αργότερα από την 31η Ιουλίου 
του έτους αυτού. 

— Η Φορολογική Διοίκηση θα πρέπει με την σειρά της 
να εξετάσει την αίτηση και να εκδώσει την απόφασή 
της εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης.  

Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται για τα φορολογικά 
έτη που αρχίζουν από 1 Ιανουαρίου 2021 και μετά.  
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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.  
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