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ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη διαηάξευν ηυν άπθπυν 40, 54, 55 και 57 ηος ν.4758/2020 

(Α΄242/4.12.2020) «Πεπιζηολή ηος λαθπεμποπίος Κύπυζη ηος Ππυηοκόλλος για ηην 

εξάλειτη ηος παπάνομος εμποπίος καπνού, διαηάξειρ πεπί κοινυθελών 

πεπιοςζιών και ζσολαζοςζών κληπονομιών, διαηάξειρ για ηα ηέλη κςκλοθοπίαρ και 

ηα ηέλη ηαξινόμηζηρ, κίνηηπα για ηην πποζέλκςζη θοπολογικών καηοίκυν και 

άλλερ διαηάξειρ». 

1. Με ην άπθπο 40 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ, πξνζηέζεθε λέν άξζξν 5Γ΄ ζηνλ 

λ.4172/2013 (Κ.Φ.Δ.) θαη ζεζπίδεηαη εηδηθφο ηξφπνο θνξνιφγεζεο εηζνδήκαηνο απφ 

κηζζσηή εξγαζία θαζψο θαη απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνθχπηεη ζηελ 

εκεδαπή, θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ κεηαθέξνπλ ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπο ζηελ 

Διιάδα. Δηδηθφηεξα, νξίδνληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο, ηα θνξνινγηθά πξνλφκηα 

(απαιιαγή απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη απφ ηελ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο γηα ην 
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πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ εηζνδήκαηνο ππφ ηηο νξηδφκελεο εθ ηνπ λφκνπ 

πξνυπνζέζεηο,  κε εθαξκνγή ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο θαη ηεο δαπάλεο 

απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ), ε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο 

θαζψο θαη ε δηάξθεηα ηεο ξχζκηζεο, ε ηζρχο ηεο νπνίαο αξρίδεη γηα θνξνινγηθά έηε απφ ηελ 

1ε Ηαλνπαξίνπ 2021 θαη κεηά (παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ). Σηε δηάηαμε πξνβιέπεηαη 

εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ έθδνζε  θνηλήο  Απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ 

Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ θάζε αλαγθαίνπ ζέκαηνο γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ πην πάλσ δηαηάμεσλ. 

Σχκθσλα κε ηηο θνηλνπνηνχκελεο δηαηάμεηο, ν θνξνινγνχκελνο, θπζηθφ πξφζσπν, πνπ 

κεηαθέξεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ ζηελ Διιάδα ππάγεηαη ζηελ εηδηθή θνξνιφγεζε  γηα 

ην εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία πνπ απνθηά ζηελ Διιάδα, εθφζνλ ζσξεπηηθά: α) δελ 

ήηαλ θνξνινγηθφο θάηνηθνο ηεο Διιάδνο ηα πξνεγνχκελα πέληε (5) απφ ηα έμη (6) έηε πξηλ 

απφ ηε κεηαθνξά ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο ηνπ ζηελ Διιάδα, β) κεηαθέξεη ηε θνξνινγηθή 

ηνπ θαηνηθία απφ θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Φ. ή απφ θξάηνο κε ην νπνίν είλαη ζε 

ηζρχ ζπκθσλία δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο θνξνινγίαο κε ηελ Διιάδα, γ) 

παξέρεη ππεξεζίεο ζηελ Διιάδα ζην πιαίζην εξγαζηαθήο ζρέζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Φ.Δ., πνπ αζθείηαη είηε ζε εκεδαπφ λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή 

νληφηεηα είηε ζε κφληκε εγθαηάζηαζε αιινδαπήο επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα θαη δ) δειψλεη 

φηη ζα παξακείλεη ζηελ Διιάδα ηνπιάρηζηνλ γηα κία δηεηία. Οη δηαηάμεηο απηέο εθαξκφδνληαη 

αλάινγα θαη γηα ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ κεηαθέξνπλ ηε θνξνινγηθή ηνπο θαηνηθία ζηελ 

Διιάδα, κε ζθνπφ λα αζθήζνπλ αηνκηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα. Τν 

πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ 

απνθηνχλ ζηελ Διιάδα κέζα ζην θνξνινγηθφ έηνο απαιιάζζεηαη απφ ηνλ θφξν 

εηζνδήκαηνο θαη απφ ηελ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 43Α γηα επηά (7) 

ζπλαπηά θνξνινγηθά έηε. Ζ αίηεζε κεηαθνξάο ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο γηα ηελ 

ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ππνβάιιεηαη ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε απφ ην 

θπζηθφ πξφζσπν εληφο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ή αλάιεςεο 

ηεο ππεξεζίαο ηνπ ζηελ Διιάδα θαη φρη πέξαλ ηεο 31εο Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο απηνχ. Με ηελ 

παξ.10 ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ ε ηζρχο ηνπ άξζξνπ 40 αξρίδεη απφ 

1.1.2021. 

2. Με ην άπθπο 54 (Αθνξνιφγεην, αλεθρψξεην θαη αθαηάζρεην γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ 

ημίζεορ πνζνχ ηεο κείσζεο ησλ κηζζσκάησλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

λ.4690/2020), νξίδεηαη φηη ην πνζφ ηεο επηζηξνθήο ηνπ 50% ηεο κείσζεο ησλ 

κηζζσκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ζην πιαίζην αληηκεηψπηζεο ησλ 

ΑΔΑ: Ψ9ΡΙ46ΜΠ3Ζ-5Κ8



3 

 

επηπηψζεσλ ηνπ θνξσλντνχ COV1D-19, δελ εκπίπηεη ζε θακία θαηεγνξία  εηζνδήκαηνο. 

Δίλαη αθνξνιφγεην, αλεθρψξεην θαη αθαηάζρεην ζηα ρέξηα ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ, δελ 

δεζκεχεηαη, θαη δελ ζπκςεθίδεηαη κε βεβαησκέλα ρξέε πξνο ην Γεκφζην, ηα λνκηθά 

πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηνπο Ο.Τ.Α., ηα λνκηθά πξφζσπα ησλ ηειεπηαίσλ, ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. Δπίζεο, απαιιάζζεηαη  ηεο εηδηθήο 

εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 43A ηνπ λ. 4172/2013. Δηδηθφηεξα, ηα  θπζηθά 

πξφζσπα, εθφζνλ εηζέπξαμαλ κεησκέλν κίζζσκα θαηά ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα ηνηο εθαηφ 

(40%) ή εθφζνλ εηζέπξαμαλ, θαηφπηλ ζπκθσλίαο, κεησκέλν κίζζσκα θαηά ηνπιάρηζηνλ 

ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%), ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ζην πιαίζην αληηκεηψπηζεο ησλ 

επηπηψζεσλ ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, έρνπλ δηθαίσκα έθπησζεο πνζνχ ίζνπ κε 

πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) επί ηνπ εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ησλ κηζζσκάησλ ησλ 

κελψλ απηψλ ινγηδνκέλσλ πξηλ ηελ σο άλσ κείσζε, απφ νθεηιέο κε θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία θαηαβνιήο πξνο ηε θνξνινγηθή αξρή απφ ηηο 31-7-2020 θαη κεηά, πιελ ησλ 

νθεηιψλ απφ ξπζκίζεηο ή δηεπθνιχλζεηο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, νθεηιψλ ππέξ αιινδαπνχ 

δεκνζίνπ θαη απφ αλάθηεζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. Αθφκα, θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία 

απφ ηνλ κήλα Ννέκβξην 2020 θαη εθεμήο, εηζπξάηηνπλ κεησκέλν κίζζσκα θαηά ζαξάληα 

ηνηο εθαηφ (40%), ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ζην πιαίζην ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ 

ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, αληί ηεο έθπησζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θαηαβάιιεηαη 

ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, πνπ έρεη γλσζηνπνηεζεί ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.aade.gr 

ηεο Α.Α.Γ.Δ. ζην πεξηβάιινλ TAXISnet. Οη σο άλσ δηαηάμεηο ηζρχνπλ απφ ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ λφκνπ, ήηνη απφ 4.12.2020 (άξζξν 81). 

3.  Με ην άπθπο 55 πξνβιέπεηαη ην αθνξνιφγεην, αθαηάζρεην θαη αλεθρψξεην ησλ 

εληζρχζεσλ πνπ ζα θαηαβιεζνχλ ζην πιαίζην δξάζεσλ επηρνξήγεζεο  ησλ επηρεηξήζεσλ 

εζηίαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ εμσηεξηθνχ ρψξνπ. Δπίζεο, 

απαιιάζζεηαη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 43A ηνπ λ. 4172/2013 (Α΄ 

167). Ζ σο άλσ ελίζρπζε αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ησλ έθηαθησλ κέηξσλ 

αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, θαη πάλησο φρη πέξαλ 

ηεο 30ήο.4.2021. Ηζρχο ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ, ήηνη απφ 

4.12.2020. 

4. Με ην άπθπο 57  ηξνπνπνηνχληαη, ε παξ.2 ηνπ άξζξνπ 14, ε παξ.2 ηνπ άξζξνπ 15 θαη ε 

παξ.6 ηνπ άξζξνπ 43Α  ηνπ λ.4172/2013 (Κ.Φ.Δ.). Με ηηο δηαηάμεηο απηέο  απαιιάζζεηαη  

απφ ηε θνξνινγία ην εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία πνπ απνθηνχλ νη αιινδαπνί 

αμησκαηηθνί θαη ην  αιινδαπφ θαηψηεξν πιήξσκα, νη νπνίνη είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη 

αιινδαπήο, ζε πινία ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ κε Διιεληθή ζεκαία, ηα νπνία εθηεινχλ 
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απνθιεηζηηθά δηεζλείο πιφεο. Οκνίσο, απαιιάζζεηαη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ην 

εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία πνπ απνθηνχλ αιινδαπνί αμησκαηηθνί θαη αιινδαπφ 

θαηψηεξν πιήξσκα, νη νπνίνη είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη αιινδαπήο, ζε πινία ηνπ 

Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ κε ειιεληθή ζεκαία, ηα νπνία εθηεινχλ απνθιεηζηηθά δηεζλείο πιφεο. 

Με ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ ην άξζξν 57 εθαξκφδεηαη απφ 

ηελ 1ε.1.2021. 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                  

                                                                                                  Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Γ.Δ. 

                                                                                             ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1.  Απνδέθηεο πίλαθα Γ’ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 

2.  Γεληθή Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

3. Γηεχζπλζε Σηξαηεγηθήο Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί     

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1.  Γξαθείν Υπνπξγνχ 

2. Γξαθείν Υθππνπξγνχ  

3. Γξαθείν  Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο  

4. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Β’ (εθηφο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνχ), 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 Δπελδχζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή,  

Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηψλ, Πι. Κάληγγνο,  Τ.Κ. 101 81, Αζήλα    

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ  

2.  Γξαθείν Γεληθήο Γ/ληξηαο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3.  Γξαθεία Γεληθψλ Γ/ληψλ 

4.  Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Τκήκαηα Α’ - Β’ 

5.  Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

6.  Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνχ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 
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