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Ν 4797/2021 - Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες
ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός
κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση
Με τον πρόσφατο
νόμο 4797/2021
ενσωματώνονται
στην φορολογική
νομοθεσία
διατάξεις για τις
φορολογικές
δηλώσεις του 2020
και λοιπά
φορολογικά
θέματα που
αφορούν στις
επιπτώσεις της
πανδημίας Covid
19

Ο πρόσφατος Ν.4797/2021 περιλαμβάνει τις παρακάτω σημαντικές
φορολογικές ρυθμίσεις:
•
•
•
•

•
•
•
•

Παράταση προθεσμίας δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 2020
Ρυθμίσεις για ανείσπρακτα μισθώματα
Παράταση της προθεσμίας επιλογής της υποβολής χωριστών
δηλώσεων των συζύγων
Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης και προθεσμίας έκδοσης
απόφασης για την εναλλακτική και ειδική φορολόγηση
εισοδήματος φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική
τους κατοικία στην Ελλάδα
Απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
Ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2020 ως προς τον
εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας
Παράταση προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, δόσεων
ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
Παράταση υποβολής αίτησης για την άρση της ευθύνης και των
μέτρων σε βάρος των αλληλεγγύως ευθυνόμενων διοικούντων
νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για φορολογικές οφειλές
(αλληλέγγυα ευθύνη)

Δίνεται παράταση προθεσμίας δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
φορολογικού έτους 2020 νομικών και φυσικών προσώπων μέχρι την 27η
Αυγούστου 2021.
Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις πραγματοποιείται σε 8 ισόποσες
μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 2021 και η καθεμία από
τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 6 επόμενων μηνών δηλ.
μέχρι και το τέλος του Φεβρουαρίου του 2022.

Παράταση προθεσμίας
δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος 2020

Σημειώνεται ότι για τη καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από
δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και
νομικές οντότητες, που τηρούν απλογραφικά βιβλία, γίνεται σε 6 ισόποσες
μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 5 επόμενων μηνών, δηλ. επίσης
μέχρι και το τέλος του Φεβρουαρίου του 2022.
Εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβληθεί
μέχρι την 28.7.2021 και ο προκύπτων οφειλόμενος φόρος καταβληθεί εφάπαξ
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2021, παρέχεται στο
συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν
οφειλών έκπτωση 3%.

Ρυθμίσεις για
ανείσπρακτα μισθώματα

Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, σχετικά με την απαλλαγή από το φόρο
των εισοδήματών από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν
έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, εκτός από την έκδοση εις βάρος του
μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική
απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή της αγωγής αποβολής
εναντίον του μισθωτή ή επιδίκασης μισθωμάτων ίδια ισχύ θα έχει και η
κοινοποίηση στον μισθωτή εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη
καταβολής του μισθώματος ή εξώδικη όχληση για την καταβολή των
οφειλόμενων μισθωμάτων. Όλα τα παραπάνω πρέπει να έχουν
πραγματοποιηθεί εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος.
Ειδικά για την εξώδικη καταγγελία και την εξώδικη όχληση ο φορολογούμενος
οφείλει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, να προσκομίσει διαταγή πληρωμής ή
διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή
επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο της αγωγής αποβολής ή επιδίκασης
μισθωμάτων, προκειμένου να μην φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά στο
φορολογικό έτος 2020. Σε περίπτωση που προσκομιστούν τα παραπάνω
οριζόμενα, τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό
που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν.
Σε περίπτωση που τα παραπάνω οριζόμενα δεν προσκομιστούν εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας, ο φορολογούμενος οφείλει να δηλώσει τα
μισθώματα αυτά με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, η οποία υποβάλλεται χωρίς τόκους και
πρόστιμα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού
έτους 2020, ως προθεσμία υποβολής της ανέγκλητης δήλωσης ορίζεται η 6η Μαΐου
2021 αντί της 28η Φεβρουαρίου το 2021.
Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας
τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει, με ανέκκλητη δήλωσή του για κάθε
φορολογικό έτος. Η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική ως προς το φορολογικό έτος
που αφορά και για τον άλλο σύζυγο.

Ειδικά για τις αιτήσεις υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης
εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, οι οποίες θα υποβληθούν εντός του
έτους 2021, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων για την εναλλακτική φορολόγηση
εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων και δικαιούχων
εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή που μεταφέρουν τη
φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της
σχετικής αίτησης ορίζεται η 31η Μαΐου 2021 αντί της 31 Μαρτίου 2021. Η
Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση επί αυτής, το
αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουνίου του ιδίου έτους.
Επιπλέον ειδικά για τις αιτήσεις υπαγωγής στον ειδικό τρόπο φορολόγησης
εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που
προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική
τους κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίες θα υποβληθούν εντός του έτους 2021 και
αφορούν σε ανάληψη υπηρεσίας ή έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης που
έλαβε χώρα μέχρι τις 31 Ιουλίου του έτους αυτού, κατ’ εφαρμογή των σχετικών
διατάξεων, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης ορίζεται η
30ή Σεπτεμβρίου 2021 αντί της 31 Ιουλίου. Η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την
αίτηση και εκδίδει απόφαση επί της αίτησης, το αργότερο μέχρι την 30ή
Νοεμβρίου 2021.

Με τις νέες διατάξεις και ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 προβλέπεται η
προσαύξηση του φόρου επί του εισοδήματος από μισθωτή εργασία – συντάξεις,
στην περίπτωση που το δηλωθέν ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
υπολείπεται του απαιτούμενου ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
το οποίο ορίζεται στο 30% του πραγματικού εισοδήματος και μέχρι 20.000 ευρώ
δαπανών. Ωστόσο αναφέρονται και εξαιρέσεις από την προσαύξηση του φόρου, οι
οποίες αφορούν σε περιπτώσεις συγκεκριμένων κατηγοριών πληττόμενων
οικονομικά φορολογουμένων από την εξάπλωση της πανδημίας Covid 19.

Παράταση της προθεσμίας
επιλογής της υποβολής
χωριστών δηλώσεων των
συζύγων

Παράταση προθεσμίας
υποβολής αίτησης έκδοσης
απόφασης για την
εναλλακτική και ειδική
φορολόγηση εισοδήματος
φυσικών προσώπων που
μεταφέρουν τη
φορολογική τους κατοικία
στην Ελλάδα

Απαιτούμενο ποσό
δαπανών με ηλεκτρονικά
μέσα πληρωμής

Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, και για συγκεκριμένες κατηγορίες φυσικών
προσώπων που αναφέρονται στις νέες διατάξεις τα οποία επλήγησαν από την
πανδημία Covid 19 και για τα οποία :
-

-

τουλάχιστον σε ένα από τα 2 προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε
εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης
φορολογίας
δεν υπήρξε αύξηση των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών του
φορολογικού έτους 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019 και
σε περίπτωση δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, η εν λόγω
δαπάνη δικαιολογείται από τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά
ποσά,

Ειδική ρύθμιση για το
φορολογικό έτος 2020 ως
προς τον εναλλακτικό
αν το εισόδημα των φορολογούμενων αυτών προσδιορίστηκε κατόπιν εφαρμογής
τρόπο υπολογισμού της
του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας και για το
ελάχιστης φορολογίας

φορολογικό έτος 2020 και προκύπτει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, για το
2020 θα λαμβάνεται υπόψη το μικρότερο ποσό αντικειμενικών δαπανών και
υπηρεσιών μεταξύ των φορολογικών ετών 2018, 2019 και 2020, υπό τη
προϋπόθεση ότι δεν υπήρξε αύξηση των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών
του φορολογικού έτους 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019.

Παράταση προθεσμίας
καταβολής βεβαιωμένων
οφειλών, δόσεων
ρυθμίσεων και
διευκολύνσεων τμηματικής
καταβολής

Αλληλέγγυα ευθύνη

Παρέχονται προθεσμίες καταβολής μέχρι και τις 31.12.2021. των βεβαιωμένων
οφειλών στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα των δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων
τμηματικής καταβολής για τις οποίες χορηγήθηκε παράταση καταβολής και των
πληρωμών των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών των φυσικών και
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με τις αποφάσεις του Υπουργού
Οικονομικών που εκδόθηκαν από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως και τη δημοσίευση του
νόμου.

Παρέχεται παράταση υποβολής αίτησης για την άρση της ευθύνης και των μέτρων
σε βάρος των αλληλεγγύως ευθυνόμενων διοικούντων νομικά πρόσωπα και
νομικές οντότητες για φορολογικές οφειλές, από τις 31 Δεκεμβρίου 2020 στις 30
Ιουνίου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Premier Consulting
Μιχαλακοπούλου 91
115 28,
Αθήνα
T: 210 72 99340
F: 210 72 99338
Email:

ixenopoulos@premier.gr
mkatakaleas@premier.gr

Το παρόν έντυπο αποτελεί ένα γενικό ενημερωτικό δελτίο και σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για λήψη
επαγγελματικών αποφάσεων.
Για κάθε συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε καλό είναι να
απευθύνεστε στην εταιρεία μας, για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το παρόν
πληροφοριακό υλικό δεν αποτελεί υποκατάστατο εξειδικευμένης
συμβουλευτικής υπηρεσίας.

