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Ν. 4799/2021

Μειώσεις στο φόρο
εισοδήματος και
άλλες διατάξεις

Με πρόσφατες φορολογικές ρυθμίσεις (Ν. 4799/2021), επέρχονται αλλαγές στον
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013 – ΚΦΕ) και σε άλλες διατάξεις:
• Μειώνεται ο συντελεστής της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα
που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

• Μειώνεται ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στο 22% για τα εισοδήματα
φορολογικού έτους 2021 και εφεξής

• Αναστέλλεται η επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε συγκεκριμένα εισοδήματα κατά τα φορολογικά
έτη 2021 και 2022

• Προβλέπεται κατανομή της ωφέλειας των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας
(Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων, που προκύπτει από τον συμψηφισμό της αυτόματης επιστροφής
(clawback) της φαρμακευτικής δαπάνης με δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, σε 5 ισόποσες δόσεις

• Τροποποιούνται οι διατάξεις περί επιβολής του φόρου πώλησης επί χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Ι. Μείωση του συντελεστή προκαταβολής
φόρου εισοδήματος
• Μειώνεται στο 55% (από 100%) ο συντελεστής της
προκαταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών
προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται
για την προκαταβολή που βεβαιώνεται με τη
φορολογική δήλωση έτους 2020 και επόμενα.

• Μειώνεται στο 80% (από 100%) ο συντελεστής της
προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων. Ο μειωμένος
συντελεστής εφαρμόζεται για την προκαταβολή
που βεβαιώνεται με τη φορολογική δήλωση έτους
2021 και επόμενα.

• Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, ο

συντελεστής της προκαταβολής φόρου νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων ορίζεται σε
ποσοστό 70%.

• Κατ’ εξαίρεση, η προκαταβολή φόρου εισοδήματος
για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες
και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που
λειτουργούν στην Ελλάδα παραμένει σε ποσοστό
100% για τα φορολογικά έτη 2020 και επόμενα.

ΙΙ. Μείωση του συντελεστή φορολογίας
εισοδήματος νομικών προσώπων και
νομικών οντοτήτων για εισοδήματα
φορολογικού έτους 2021 και επόμενα
• Μειώνεται στο 22% (από 24%) ο συντελεστής

φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων
και νομικών οντοτήτων, για τα εισοδήματα
φορολογικού έτους 2021 και εφεξής.

• Για το φορολογικό έτος 2020, ο συντελεστής
φορολογίας εισοδήματος παραμένει στο 24%.

• Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος παραμένει
στο 29% για τα πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες) που
έχουν ενταχθεί και για τα φορολογικά έτη που
υπάγονται στις διατάξεις περί αναβαλλόμενης
φορολογικής απαίτησης (άρθρο 27Α ΚΦΕ).

ΙΙΙ. Αναστολή επιβολής ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης σε συγκεκριμένα εισοδήματα
για τα φορολογικά έτη 2021 και 2022
• Για το φορολογικό έτος 2021, απαλλάσσονται από
την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, πλέον του
εισοδήματος από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό
τομέα, και τα εισοδήματα από επιχειρηματική
δραστηριότητα, από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι,
δικαιώματα, εισόδημα από ακίνητα) και από
υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, με εξαίρεση τα
εισοδήματα από μισθωτή εργασία στο δημόσιο
τομέα και τις συντάξεις.

• Για το φορολογικό έτος 2022, απαλλάσσονται από

την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα εισοδήματα
που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό
τομέα.
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IV. Κατανομή της ωφέλειας φαρμακευτικών
επιχειρήσεων και Κατόχων Άδειας
Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών
προϊόντων, που προκύπτει από τον
συμψηφισμό της αυτόματης επιστροφής
(clawback) της φαρμακευτικής δαπάνης με
δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης
• Για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, η ωφέλεια

που προκύπτει από τον συμψηφισμό της αυτόματης
επιστροφής (clawback) της φαρμακευτικής
δαπάνης με δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης,
κατανέμεται ισόποσα εντός 5 φορολογικών ετών
αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος εντός
του οποίου θα προκύπτει η ωφέλεια.

• Ο ως άνω τρόπος κατανομής της ωφέλειας

εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2020 και
επόμενα.

V. Φόρος πώλησης χρηματιστηριακών
συναλλαγών
• Κατόπιν της χορήγησης στην εταιρεία «Ελληνικό

Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛΚΑΤ) άδειας
λειτουργίας ως Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΚΑΤ)
κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.
4569/2018, με ισχύ από 12.04.2021,
τροποποιούνται οι διατάξεις του φόρου πώλησης
χρηματιστηριακών συναλλαγών (0,2% επί της αξίας
πώλησης μετοχών).

• Με τη νέα διάταξη για το φόρο πώλησης, μολονότι

δεν επέρχονται ουσιαστικές αλλαγές αναφορικά με
το πεδίο εφαρμογής του φόρου, αποσαφηνίζεται το
πλαίσιο εφαρμογής του φόρου και εισάγονται
ρυθμίσεις αναφορικά με τη διαδικασία συλλογής και
απόδοσης του φόρου και την επιβολή σχετικών
κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Μεταξύ
άλλων:

• Στην περίπτωση των πωλήσεων μετοχών που

τηρούνται σε συλλογικούς λογαριασμούς και
διακανονίζονται εκτός του ΚΑΤ, προβλέπεται η
διαδικασία συγκέντρωσης και καταβολής του
φόρου από τους επιμέρους διαμεσολαβητές της
αλυσίδας στον εγγεγραμμένο διαμεσολαβητή ή
τον συμμετέχοντα στο ΚΑΤ, κατά περίπτωση,
και από τον τελευταίο στο ΚΑΤ.

• Προσδιορίζονται τα υπόχρεα πρόσωπα για την
καταβολή και απόδοση του φόρου, κατά
περίπτωση.

• Προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων σε

περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη
υποβολής δήλωσης καταβολής και απόδοσης
του φόρου, κατά περίπτωση.
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