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Με τον Ν. 4839/2021 εισάγονται τροποποιήσεις σε φορολογικές διατάξεις, οι σημαντικότερες εκ των οποίων
παρατίθενται κατωτέρω:
Αύξηση
αφορολόγητου ποσού
επί δωρεών και
γονικών παροχών σε
800.000 ευρώ

Αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό για δωρεές και γονικές παροχές περιουσιακών
στοιχείων, οι οποίες συστήνονται από 01.10.2021 και έπειτα, σε 800.000 ευρώ για τους
δικαιούχους της Α' κατηγορίας (ενδεικτικά, μεταξύ συζύγων, μεταξύ γονέων και τέκνων,
κλπ.).
Η εν λόγω απαλλαγή επεκτείνεται και σε περιπτώσεις δωρεάς ή γονικής παροχής
χρηματικών ποσών, η οποία διενεργείται με μεταφορά χρημάτων μέσω
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, στους ως άνω δικαιούχους.
Επιπλέον σημειώνεται ότι τυχόν δωρεές ή γονικές παροχές που έχουν
πραγματοποιηθεί πριν την ως άνω καταλυτική ημερομηνία δεν λαμβάνονται υπόψη για
τον υπολογισμό του ως άνω αφορολόγητου ποσού επί των δωρεών ή γονικών
παροχών των περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποιούνται μετά την 01.10.2021.

Μη συνυπολογισμός
δωρεών/ γονικών
παροχών στην
κληρονομιά

Οι ως άνω δωρεές και γονικές παροχές από 1.10.2021 και εφεξής δεν
συνυπολογίζονται στην αιτία θανάτου κτήση περιουσίας μεταξύ των αυτών προσώπων.

Μείωση του
συντελεστή ΦΣΚ σε
0,5%

Μειώνεται ο συντελεστής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου στο ήμισυ της μονάδας
ως ποσοστό επί τοις εκατό (0,5%) στην αξία που φορολογείται, αντί του υφιστάμενου
συντελεστή ένα τοι εκατό (1%). Η εν λόγω μείωση συντελεστή φόρου καταλαμβάνει
πράξεις, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται από 01.10.2021.

Μειωμένοι
Συντελεστές ΦΠΑ

Προβλέπονται μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, μεταξύ άλλων, για συγκεκριμένα αγροτικά
και κτηνοτροφικά αγαθά, για βιομηχανικά είδη διατροφής και υπηρεσίες γυμναστηρίων
και σχολών χορού. Παρατείνεται έως 30/06/2022 η εφαρμογή του μειωμένου
συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση, τουρισμό κλπ.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της εν λόγω διάταξης, δεν συνυπολογίζονται στην αιτία
θανάτου κτήσης περιουσίας οι ως άνω οι δωρεές και οι γονικές παροχές που πραγματοποιούνται
από την 01.10.2021 και έπειτα. Συνεπώς τυχόν δωρεές/ γονικές παροχές που έχουν συσταθεί
πριν την 01.10.2021 θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου κληρονομιάς.
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