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Σημείωση: Οι πληροφορίες στο παρόν προορίζονται μόνο για γενική ενημέρωση και δεν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
ως αποκλειστική βάση για τη λήψη αποφάσεων. Disclaimer: The information in this document is intended only as a
general update and should not be taken as the sole foundation for decision making.

Σελίδα 2

Απαλλαγή από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
Με το άρθρο 298 του πρόσφατου Νόμου 4738/ 2020 «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης
Ευκαιρίας» προβλέπεται απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης ως ακολούθως:
(α) Για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία στον
ιδιωτικό τομέα. Συνεπώς από 1/1/2021 έως 31/12/2021 δεν θα διενεργείται από τους εργοδότες
παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
Στην ανωτέρω απαλλαγή από Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης δεν εμπίπτουν τα εισοδήματα από
μισθωτή εργασία στον δημόσιο τομέα, αλλά ούτε και οι συντάξεις.
(β) Ως προς τις λοιπές πηγές εισοδήματος, η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα
ισχύσει για τα εισοδήματα του τρέχοντος φορολογικού έτους 2020, τα οποία θα δηλωθούν με τη
φορολογική δήλωση που θα υποβληθεί εντός του 2021. Η απαλλαγή, αφορά δηλαδή όλα τα λοιπά
εισοδήματα από κεφάλαιο, δηλαδή μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και έσοδα ακίνητη περιουσία
καθώς και τα εισοδήματα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, ήτοι από πώληση μετοχών,
εταιρικών μεριδίων κλπ.
Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι σε περίπτωση που το εισόδημα του φορολογουμένου προσδιορίζεται με
βάση τα τεκμήρια, απαλλαγή από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης παρέχεται εφόσον (ο
φορολογούμενος) για τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη δεν φορολογήθηκε βάσει των τεκμηρίων
(αντικειμενικών δαπανών ή/και δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων).

Σελίδα 3

Release from the Special Solidarity Contribution Obligation
Article 298 of the recently voted law 4738/ 2020 “Arrangement of debts and provision of a second
opportunity” sets the release from the special solidarity contribution obligation as below:

(a) For the tax year 2021 the income arising from employment in the private sector is discharged
from the imposition of the said contribution. Thus from 1/1/2021 up to 31/12/2021 employers will not
withhold such amount.
The above discharge will not apply for income from employment in the public sector and from
pensions.
(b) As to the rest of income sources, the discharge from the special solidarity contribution will apply
on income generated within the current tax year 2020, to be declared through the tax return which
will be filed within 2021. The discharge concerns the income from capital i.e. dividends, interests,
royalties and real estate property as well as from capital gain, i.e. sale of shares, capital parts etc.

Nevertheless, it is clarified that in case where the income of the taxpayer is defined based on deemed
income criteria, the discharge from the special solidarity contribution is granted only if in the two
previous tax years the taxpayer was not taxed based on the said deemed income criteria.
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