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Κώδηθαο

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη και οδηγίερ εθαπμογήρ ηων διαηάξεων ηος άπθπος 298 ηος
ν. 4738/2020 (Α΄ 207) για ηην απαλλαγή ηων ειζοδημάηων ηος άπθπος 43Α ηος ν.
4172/2013 (Α’ 167) από ηην ειδική ειζθοπά αλληλεγγύηρ για ηα θοπολογικά έηη 2020
και 2021.
1. Σαο θνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 298 ηνπ λ. 4738/2020 κε ηηο νπνίεο
πξνζηέζεθαλ παξάγξαθνη 49 θαη 50 ζην άξζξν 72 ηνπ λ.4172/2013 (ΚΦΔ). Με ηηο
δηαηάμεηο απηέο, εηδηθά γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2020 απαιιάζζνληαη από ηελ εηδηθή
εηζθνξά αιιειεγγύεο ηνπ άξζξνπ 43Α ηνπ ΚΦΔ ηα εηζνδήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην
άξζξν απηό, κε εμαίξεζε ηα εηζνδήκαηα από κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο. Γηα ην
θνξνινγηθό έηνο 2021 απαιιάζζνληαη από ηελ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο ηνπ άξζξνπ
43Α ΚΦΔ κόλν ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηώληαη από κηζζσηή εξγαζία ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα.
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Αλ ην εηζόδεκα πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 34 ΚΦΔ, ε απαιιαγή από ηελ εηδηθή
εηζθνξά αιιειεγγύεο γηα ηα θνξνινγηθά έηε 2020 θαη 2021 παξέρεηαη εθόζνλ γηα ηα δύν
(2) πξνεγνύκελα, θαηά πεξίπησζε, θνξνινγηθά έηε δελ έηπρε εθαξκνγήο ν ελαιιαθηηθόο
ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο ειάρηζηεο θνξνινγίαο ζύκθσλα κε ηα άξζξα 30, 31, 32, 33 θαη
34 ΚΦΔ.
Α. Απαλλαγή από ηην ειδική ειζθοπά αλληλεγγύηρ ζηα ειζοδήμαηα ηος
θοπολογικού έηοςρ 2020 (παπ. 49 άπθπος 72 ηος ΚΦΔ)
2. Δηδηθόηεξα, θαηά ην θνξνινγηθό έηνο 2020 δελ επηβάιιεηαη εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο
ηνπ άξζξνπ 43Α ΚΦΔ ζην εηζόδεκα από ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο : α) από
«επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα», β) από «θεθάιαην» (κεξίζκαηα, ηόθνη, δηθαηώκαηα θαη
αθίλεηε πεξηνπζία) θαζώο θαη γ) από «ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ».
3. Σηα εηζνδήκαηα ησλ σο άλσ θαηεγνξηώλ πεξηιακβάλνληαη απηά γηα ηα νπνία ν
θνξνινγνύκελνο απέθηεζε ην δηθαίσκα είζπξαμεο ζην θνξνινγηθό έηνο 2020, ζύκθσλα
κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΚΦΔ θαη ηελ ΠΟΛ.1223/2015 εγθύθιην, κε
ηελ νπνία δόζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηόκνξθε εθαξκνγή ησλ ελ ιόγσ
δηαηάμεσλ.
4. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζύκθσλα κε ηελ ΠΟΛ 1223/2015 εγθύθιην, ζην εηζόδεκα από
κεξίζκαηα, (ζηελ έλλνηα ησλ νπνίσλ εκπίπηνπλ θαη ηα πξνκεξίζκαηα, θαζώο θαη νη
πξνζσξηλέο απνιήςεηο θεξδώλ), δελ επηβάιιεηαη ε εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο ηνπ
άξζξνπ 43Α ηνπ ΚΦΔ όηαλ ε ιήςε ηεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαλνκήο ηνπο από
ην αξκόδην όξγαλν ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή ηεο λνκηθήο νληόηεηαο έιαβε ρώξα ην
θνξνινγηθό έηνο 2020. Όζνλ αθνξά ηελ δηαλνκή εθηάθησλ απνζεκαηηθώλ Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.
θαζώο θαη ηε δηαλνκή θεξδώλ πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ θιπ. πνπ ηεξνύλ δηπινγξαθηθά
βηβιία, σο πξνο ηνλ ρξόλν απόθηεζεο θαη θνξνιόγεζεο ησλ εηζνδεκάησλ απηώλ έρνπλ
εθαξκνγή νκνίσο ηα νξηδόκελα ζηελ σο άλσ εγθύθιην. Αθόκα, επηζεκαίλεηαη όηη ρξόλνο
απόθηεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο είζπξαμεο ησλ δηαλεκόκελσλ θεξδώλ (κεξηζκάησλ) λνκηθώλ
πξνζώπσλ πνπ ηεξνύλ βηβιία κε ηελ απινγξαθηθή κέζνδν ζεσξείηαη ε εκεξνκελία θαηά
ηελ νπνία έθιεηζε ε δηαρείξηζε. Σε θάζε πεξίπησζε δειαδή, θξίζηκνο γηα ηελ απαιιαγή
από ηελ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2020, είλαη ν ρξόλνο
απόθηεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο είζπξαμεο ησλ κεξηζκάησλ, θαη όρη ν ρξόλνο πνπ
πξνέθπςαλ ηα θέξδε γηα ην λνκηθό πξόζσπν ή ηε λνκηθή νληόηεηα, ή ν ρξόλνο θαηαβνιήο
απηώλ.
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5. Γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2020 επηβαξύλνληαη κε εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο ηα θάζε
είδνπο εηζνδήκαηα από «κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο» θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΚΦΔ, αλεμαξηήησο ηνπ ηξόπνπ θνξνινγίαο απηώλ (κε ηελ θιίκαθα ηνπ
άξζξνπ 15 ή απηνηειώο). Δπνκέλσο, γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2020 επηβάιιεηαη εηδηθή
εηζθνξά αιιειεγγύεο ζηηο ακνηβέο κειώλ Γ.Σ. ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ
12 ΚΦΔ, θαζώο θαη ζην εηζόδεκα ηεο πεξ. ζη’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 ΚΦΔ.
6. Από ηηο σο άλσ θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο πξνθύπηεη όηη αλ ην εηζόδεκα θνξνινγηθνύ
έηνπο 2020 πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο πεξ. β’ θαη γ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 34 ΚΦΔ,
ε απαιιαγή ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγύεο παξέρεηαη εθόζνλ γηα ηα δύν (2)
πξνεγνύκελα θνξνινγηθά έηε δελ έηπρε εθαξκνγήο ν ελαιιαθηηθόο ηξόπνο ππνινγηζκνύ
ηεο ειάρηζηεο θνξνινγίαο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 30, 31, 32, 33 θαη 34 ΚΦΔ. Καηόπηλ
ηνύησλ, αλ ζην θνξνινγηθό έηνο 2020 πξνθύςεη πξνζηηζέκελε δηαθνξά ηεθκεξίσλ πνπ
θνξνινγείηαη σο εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, πξνθεηκέλνπ λα κελ
επηβιεζεί ε εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο, πξέπεη γηα ηα δύν πξνεγνύκελα θνξνινγηθά έηε
(2018 θαη 2019), είηε λα κελ ππάξρεη πξνζηηζέκελε δηαθνξά ηεθκεξίσλ είηε απηή λα έρεη
θαιπθζεί έζησ θαη κε εθπξόζεζκε ηξνπνπνηεηηθή δήισζε.
Β. Απαλλαγή από ηην ειδική ειζθοπά αλληλεγγύηρ ζηα ειζοδήμαηα ηος
θοπολογικού έηοςρ 2021 (παπ. 50 άπθπος 72 ΚΦΔ)
7. Αλαθνξηθά κε ην θνξνινγηθό έηνο 2021, ε απαιιαγή ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγύεο
ζα έρεη εθαξκνγή απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ
απνθηώληαη από κηζζσηή εξγαζία, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12 ΚΦΔ.
Οκνίσο δε ζα επηβιεζεί εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο ζηηο ακνηβέο κειώλ Γ.Σ. ηεο πεξ. δ΄
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12, θαζώο θαη ζην εηζόδεκα ηεο πεξ. ζη’ ηεο παξαγξάθνπ
2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΚΦΔ. Σπλεπώο, γηα ηα εηζνδήκαηα απηά από ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2021
δελ ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγύεο κε βάζε ηελ
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 43Α ηνπ ΚΦΔ.
8. Αληηζέησο, παξαθξάηεζε εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγύεο δηελεξγείηαη ζηηο θάζε είδνπο
ζπληάμεηο από όπνηνλ θνξέα θαη αλ θαηαβάιινληαη. Γηεπθξηλίδεηαη, πεξαηηέξσ, όηη ην
αζθάιηζκα πνπ θαηαβάιιεηαη ζην πιαίζην νκαδηθώλ αζθαιηζηεξίσλ ζπληαμηνδνηηθώλ
ζπκβνιαίσλ (πεξ. δ’ παξ. 3 άξζξνπ 12 ΚΦΔ), είηε θαηαβάιιεηαη εθάπαμ είηε κε ηε κνξθή
πεξηνδηθήο παξνρήο, απνηειεί εηζόδεκα από ζύληαμε θαη όρη από κηζζσηή εξγαζία θαη σο
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εθ ηνύηνπ δελ απαιιάζζεηαη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγύεο νύηε γηα ην θνξνινγηθό
έηνο 2020 νύηε γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2021.
9. Δπίζεο, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή κε ηα νξηδόκελα γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2020, αλ ζην
θνξνινγηθό έηνο 2021 πξνθύςεη πξνζηηζέκελε δηαθνξά ηεθκεξίσλ πνπ θνξνινγείηαη σο
εηζόδεκα από κηζζσηή εξγαζία (άξζξν 34 παξ. 1 πεξ. α΄) γηα δηθαηνύρνπο απαιιαγήο
εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγύεο, πξνθεηκέλνπ λα κελ επηβιεζεί ε εηδηθή εηζθνξά
αιιειεγγύεο, πξέπεη ηα δύν πξνεγνύκελα θνξνινγηθά έηε (2019 θαη 2020), είηε λα κελ
ππάξρεη πξνζηηζέκελε δηαθνξά ηεθκεξίσλ είηε απηή λα έρεη θαιπθζεί έζησ θαη κε
εθπξόζεζκε ηξνπνπνηεηηθή δήισζε.

Σηελ πεξίπησζε απηή, ε απαιιαγή ζηελ

πξνζηηζέκελε δηαθνξά ηεθκεξίσλ ρνξεγείηαη κόλν εθόζνλ ν θνξνινγνύκελνο απνθηά
εηζόδεκα από κηζζσηή εξγαζία από ηνλ ηδησηηθό ηνκέα.
10. Γηεπθξηλίδεηαη, ηέινο, όηη εξγαδόκελνη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα είλαη κόλν όζνη εξγάδνληαη
ζε θνξείο εθηόο δεκνζίσλ ππεξεζηώλ, απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ, ΟΤΑ α΄ θαη β΄
βαζκνύ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ απηώλ, λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη
λνκηθώλ πξνζώπσλ ηδησηηθνύ δηθαίνπ εληόο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (βι. θαη άξζξν 31 παξ. 1
λ. 4756/2020 (Α’ 235).

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Γ.Δ.

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ’ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)
2. Γεληθή Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
3. Γηεύζπλζε Σηξαηεγηθήο Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ)

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γξαθείν Υπνπξγνύ
2. Γξαθείν Υθππνπξγνύ
3. Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο
4. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Β’ (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε’, Ζ’, Θ’, Η’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’, ΗΔ’, ΗΣΤ’, ΗΕ’,
ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’
5. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΣΓΟΔ Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΣΓΟΔ Μαθεδνλίαο
6. ΓΤΓ - Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο
7. Υπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή,
Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ, Πι. Κάληγγνο, Τ.Κ. 101 81, Αζήλα

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ
2. Γξαθείν Γεληθήο Γ/ληξηαο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
3. Γξαθεία Γεληθώλ Γ/ληώλ
4. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Τκήκαηα Α’ - Β’
5. Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο ηεο Α.Α.Γ.Δ.
6. Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο
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