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ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4528/24.2.2021 Ερώτηση.

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4528/24.2.2021 ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής
κ. Κυριάκος Βελόπουλος, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη λάβει μια σειρά από μέτρα στήριξης της πραγματικής
οικονομίας και, δη, ως προς τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις, όπου θεσμοθετήθηκαν τα
εξής:
είτε με το άρθρο 146 ν.4764/2020 (ΦΕΚ Α'256/23-12-2020) «Ρυθμίσεις για την προστασία
της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση
των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση
οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.»,
ορίστηκε το ακατάσχετο και αφορολόγητο ενισχύσεων που καταβάλλονται στο πλαίσιο δράσεων
αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας στον πρωτογενή τομέα, συγχρηματοδοτούμενων
ή μη, χωρίς, δηλαδή, να υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ
του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167), είναι ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν
συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο κτλ και δεν υπολογίζονται στα
εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού
χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση
προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους
στις δράσεις και για την είσπραξη των ενισχύσεων
είτε για αυτές που εισπράττονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1η.1.2021 και μετά,
ορίστηκε με το άρθρ. 72 παρ. 49 και 50 του Κ.Φ.Ε. 4172/13 (ΦΕΚ Α’ 167/13), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, με έναρξη ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 308 του ίδιου νόμου, από
τη δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 27-10-2020 και
συμπληρώθηκε εδάφιο γ’ με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του ν. 4772/2021 (ΦΕΚ A 17 Σελίδα 1 από 2

05.02.2021) με έναρξη ισχύος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 49 του ίδιου νόμου
και, αναλυτικότερα:
(άρθρο 72 παρ. 49) εάν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34 και εφόσον
για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος
υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας, σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34, ειδικά για
το φορολογικό έτος 2020, απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α
τα εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή
εργασία και συντάξεις και (άρθρο 72 παρ.50) για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από
την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή
εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η
απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν
έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα
άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34. Για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική
εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από αγροτικές ενισχύσεις
και επιδοτήσεις που εισπράττονται το φορολογικό έτος 2021, αλλά ανάγονται στο φορολογικό
έτος 2020
Το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις που σχετίζονται με την
πανδημία του κορωνοϊού και τις επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, στους επαγγελματίες και στους
εργαζόμενους. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται και αξιολογούνται όλες οι προτάσεις για αλλαγές και
βελτιώσεις της φορολογικής νομοθεσίας, που υποβάλλονται από φορείς και συλλόγους.
Οι τελικές αποφάσεις για την ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών για βελτιώσεις στη
φορολογική και εισπρακτική πολιτική λαμβάνονται με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την
κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.
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