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Νέες φορολογικές διατάξεις
Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ο Νόμος 4799/2021, εισάγοντας, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις σε φορολογικές
διατάξεις. Κατωτέρω παρουσιάζονται οι σημαντικότερες:

Μείωση φορολογικού
συντελεστή νομικών
προσώπων

Για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής ο συντελεστής φορολογίας των
κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων μειώνεται από 24% σε
22%.

Μείωση προκαταβολής
φόρου εισοδήματος

Νομικών Προσώπων: Μειώνεται από 100% σε 80%, η προκαταβολή φόρου εισοδήματος για
το φορολογικό έτος 2021 και εφεξής. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, η προκαταβολή
φόρου εισοδήματος ορίζεται σε 70%.
Το ποσοστό προκαταβολής φόρου ορίζεται σε 100% ειδικά για τις τραπεζικές ημεδαπές
ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα
στην Ελλάδα.
Φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα: Μειώνεται, σε 55%
από 100%, που ισχύει, το ποσοστό προκαταβολής του φόρου που προκύπτει από
επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων. Τα ανωτέρω ισχύουν για την
προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου
εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 και επόμενα.

Απαλλαγή από εισφορά
αλληλεγγύης για το 2021

Απαλλάσσονται, για το φορολογικό έτος 2021, από την επιβολή της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων, με
εξαίρεση τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτή εργασία στο δημόσιο τομέα και
συντάξεις.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, με την ανωτέρω διάταξη απαλλάσσονται από τη
φορολογική επιβάρυνση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, πέραν των εισοδημάτων από
μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα (για τα οποία ίσχυε ήδη η απαλλαγή) και τα εισοδήματα
από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, ενοίκια) και
από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Απαλλαγή από εισφορά
αλληλεγγύης για το 2022
για τα εισοδήματα από
μισθωτή εργασία

Απαλλάσσονται, για το φορολογικό έτος 2022, από την επιβολή της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων που
αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα.
Σημειώνεται ότι στην αιτιολογική έκθεση του νόμου αναφέρεται ρητά ότι η διατήρηση της
υφιστάμενης φορολογίας της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε συνδυασμό με τις συνέπειες
στην οικονομία και το κοινωνικό σύνολο από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19,
δημιουργεί πρόβλημα στην ανάπτυξη της αγοράς, στη ρευστότητα της οικονομίας, ενώ
περαιτέρω συνιστά αντικίνητρο στην επενδυτική δραστηριότητα.

Τρόπος κατανομής της
ωφέλειας clawback

Προβλέπεται ο τρόπος κατανομής της ωφέλειας που προκύπτει για τους Κατόχους Άδειας
Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων ή για τις φαρμακευτικές εταιρείες, από την
εφαρμογή της δυνατότητας συμψηφισμού του clawback με δαπάνες Ε&Α και επενδυτικών
σχεδίων όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 περ.ζ' ν. 4052/2012.
Αναλυτικότερα, για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος διευκρινίζεται ότι η ωφέλεια που
αποκτούν οι επιχειρήσεις από τον ως άνω συμψηφισμό θα κατανέμεται ισόποσα εντός
πενταετίας, αρχής γενομένης από το έτος εντός του οποίου θα προκύψει η ωφέλεια.
H κατανομή της ωφέλειας εφαρμόζεται, όπως περιγράφεται ανωτέρω, από το φορολογικό έτος
2020 και μετά. Η εν λόγω διάταξη, ρυθμίζει προς τη σωστή κατεύθυνση το ζήτημα κατανομής
του σχετικού οικονομικού οφέλους που απέκτησαν οι επιχειρήσεις από τον συμψηφισμό του
clawback με δαπάνες Ε&Α και επενδυτικών σχεδίων, καθώς προβλέπει ρητά πλέον την
κατανομή αυτού στην πενταετία.

Σημειώνεται ότι κάθε εξατομικευμένη περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται βάσει των συγκεκριμένων
χαρακτηριστικών της και ότι οι ανωτέρω αναφερόμενες γενικές αρχές ενδέχεται να μην εφαρμόζονται
απαραιτήτως σε όλες τις περιπτώσεις. Οι εξειδικευμένοι μας σύμβουλοι είναι σε θέση να σας βοηθήσουν όσον
αφορά τα ζητήματα που ανακύπτουν στη δική σας εξατομικευμένη περίπτωση.
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