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Νέες Ρυθμίσεις στη Φορολογία Εισοδήματος (με τον Πρόσφατο Ν. 
4797/2021) 

 

Με τον πρόσφατο νόμο 4797/2021 (ΦΕΚ A' 66/23-04-2021) έγιναν οι ακόλουθες ρυθμίσεις στη 
φορολογία εισοδήματος: 

  

Α) Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 

• Η προθεσμία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών 
προσώπων εκπνέει στις 27.8.2021. 

• Η καταβολή του φόρου πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες 
οι δύο πρώτες καταβάλλονται έως την 31/8/2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι επόμενων μηνών. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα εφόσον 
η δήλωση τους υποβληθεί μέχρι τις 28.7.2021 και ο προκύπτων οφειλόμενος φόρος 
καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την 30/7/2021, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των 
λοιπών συμβεβαιούμενων οφειλών, έκπτωση 3%. 

• Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημα του 
εκμισθωτή τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, στην περίπτωση 
που μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών 
προσώπων έχει κοινοποιηθεί στον μισθωτή εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη 
καταβολής του μισθώματος ή εξώδικη όχληση, για την καταβολή των οφειλόμενων 
μισθωμάτων. Περαιτέρω, 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. 

• Εξαιρετικά για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 
2020, ως η καταληκτική ημέρα της προθεσμίας εντός της οποίας ένας εκ των συζύγων επιλέγει, 
με ανέκκλητη δήλωση του, τη χωριστή υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ορίζεται η 
6η Μαΐου 2021. 

 

Β) Απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής 

• Προβλέπεται ότι ειδικές κατηγορίες έκτακτων εισοδημάτων όπως ενδεικτικά αποζημιώσεις 
απόλυσης, το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστήριων 
συνταξιοδοτικών συμβολαίων, επιδόματα σε ανέργους και ενισχύσεις/ επιχορηγήσεις που 
καταβλήθηκαν ενόψει COVID-19 δεν θα συνυπολογίζεται στο πραγματικό εισόδημα από 
μισθωτή εργασία - συντάξεις, από το οποίο προκύπτει η βάση υπολογισμού για το 
απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Τα ανωτέρω ισχύουν για το 
φορολογικό έτος 2020 και μετά. 

• Περαιτέρω  ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 προβλέπεται μειωμένο πρόστιμο σε ορισμένες 
περιπτώσεις που το δηλωθέν ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής υπολείπεται 
του απαιτούμενου ποσού δαπανών. 

• Επίσης  για το φορολογικό έτος 2020 δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο για την μη 
συγκέντρωση των απαιτούμενων δαπανών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

i. Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία, θεωρήθηκε 
ως πληττόμενη από την πανδημία για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 
2020. 
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ii. Για τα φυσικά πρόσωπα των οποίων η σύμβαση εργασίας/ ναυτολόγησης ανεστάλη για 
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020 λόγω των μέτρων για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας. 

iii. Για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ» ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του 2020. 

iv. Για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, που έλαβαν μειωμένο 
μίσθωμα εντός του 2020, για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση 
COVID – 19. 

v. Για φορολογούμενους που είχαν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους 
στις 31 Δεκεμβρίου 2019. 

 

Γ) Απαλλαγή από τη φορολόγηση βάσει των τεκμηρίων 

Φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα εισοδήματα επλήγησαν εντός του 2020 από την πανδημία του 
COVID-19, όπως εργαζόμενοι σε αναστολή, ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν μειωμένα μισθώματα 
και επιχειρηματίες (με ατομικές επιχειρήσεις), των οποίων η δραστηριότητα χαρακτηρίστηκε 
πληττόμενη ή ανεστάλη με υπουργικές αποφάσεις δεν θα φορολογηθούν σε περίπτωση διαφοράς 
μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος, εφόσον σωρευτικά: 

α) τουλάχιστον σε ένα από τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο 
εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας 

β) δεν υπήρξε αύξηση των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών του φορολογικού έτους 
2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019 και 

γ) σε περίπτωση δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, η εν λόνω δαπάνη 
δικαιολογείται από τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά. 

 

Δ) Λοιπά φορολογικά θέματα 

• Η 31.5.2021 ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στον 
εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, των άρθρων 
5Α (επενδυτής που μεταφέρει την φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα) και 5Β (συνταξιούχος 
που μεταφέρει την φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα). 

• Η 30.9.2021 ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης 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 (άρθρο 5Γ ΚΦΕ), η οποία θα υποβληθεί εντός του 
έτους 2021 και αφορά ανάληψη υπηρεσίας ή έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης, που 
έλαβε χώρα μέχρι τις 31 Ιουλίου 2021. Η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει 
σχετική απόφαση, το αργότερο μέχρι την 30/11/ 2021. 

• Παρατείνονται εκ νέου, μέχρι και την 31.12.2021, οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων 
οφειλών στις ΔΟΥ και δόσεων ρυθμίσεων και αναστέλλεται μέχρι και την 31.12.2021, η 
πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών των φυσικών και νομικών 
προσώπων. 
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New Arrangements in Income Taxation (According to the Recent Law 
4797/2021) 

 

The recent Law 4797/ 2021 (Government Gazette A’ 66/ 23.4.2021) introduces the following revisions 
in the income taxation: 

 

Α) Income Tax Returns for the tax year 2020 

• The submission deadline for this year’s income tax returns for individuals and legal entities 
ends on 27.8.2021. 

• The tax may be paid in 8 equal monthly instalments, from which the first two are payable until 
31.8.2021 and each one of the subsequent by the last working day of the next six months. 
Especially for individuals, if their tax return is filed until 28.7.2021 and the arising tax due is 
paid one – off on the last working day of July 2021 (30.7.2021), then a tax discount of 3% will 
be provided. 

• Exceptionally for the tax year 2020 any non-collected leases will not be added to the taxable 
income of the lessor, provided that until the expiration of the deadline for the filing of the income 
tax return of individuals, an extra-judicial termination of the lease or a notice for payment of 
leases due have been served to the lessee. Moreover, the tax payer must submit, by  the end 
of the deadline for the filing of his income tax return for the tax year 2021, a payment court 
order or a court order for the return of the leased space or a court decision for the expulsion/ 
adjudication of rentals or a copy of the relevant lawsuit, in order to exclude such income from 
taxation in the tax year 2020. 

• Exceptionally for the income tax returns of individuals for the tax year 2020, the deadline for 
the exercise of the option of either of the spouses to submit a separate income tax return, is 
the 6th of May 2021. 

 

Β) Minimum amount of expenses paid electronically 

• Special categories of extraordinary income, e.g. severances, insurance indemnity from group 
pension plans, unemployment benefits and state aids granted in light of the pandemic will not 
be included in the actual income from employment/ pensions, which is the basis for the 
calculation of the required amount of expenses paid electronically. The above apply for the tax 
year 2020 and onwards. 

• It is also set that, specifically for the tax year 2020 a reduced fine will be imposed in cases 
where the stated amount of expenses paid electronically is less than the required amount. 

• Moreover for tax year 2020 no fine will be imposed for the non-collection of the required 
expenses in the following cases: 

i. For individuals, whose business activity was classified during 2020 as affected by the 
pandemic by virtue of ministerial decisions. 

ii. For individuals whose employment agreements were suspended for any period during 
2020, in light of measures taken for tackling the pandemic. 

iii. For individuals integrated in the “SYN-ERGASIA” support mechanism. 

iv. For individuals – owners of estate property, who received reduced leases, as per at least 
one approved covid-19 statement. 

v. For taxpayers having reached the age of 60 on 31.12.2019. 
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C) Exemption from taxation based on deemed income 

Individuals whose income was affected within 2020 from the pandemic, e.g. employees under 
suspension, owners of estate property, who received reduced leases and entrepreneurs, whose 
business was considered as affected or was suspended through State’s decisions, will not be taxed 
in case of a discrepancy between their actual and their deemed income, if the following criteria are 
met jointly: 

a) the alternative (deemed) method of calculation of the minimum taxation was not applied in 
at least one out of the two previous tax years  

b) no increase of the deemed expenses and services occurred between the tax year 2020 in 
comparison to the tax year 2019 and 

c) in case of expenses for the acquisition of property the relevant cost is justified with funds 
recorded in the tax return. 

 

D) Other tax matters 

• The deadlines for the submission of the application for an alternative taxation of income 
generated abroad under articles 5A (investor transferring his tax residence in Greece) and 5B 
(pensioner transferring his tax residence in Greece) expire on 31.5.2021. 

• On 30.9.2021 expires the deadline for the submission of the application for the special taxation 
of income from employment and business activity generated in Greece by individuals who 
transfer their tax residence in Greece (article 5C ITC) as long as the employment or the 
registration of business activity took place until 31.7.2021. The Tax Administration reviews the 
application and issues a decision at the latest until 30.11.2021. 

• The deadlines for the payment of assessed taxes and instalments of arrangements are again 
extended until 31.12.2021 and the payment of assessed and outstanding debts of individuals 
and legal entities are suspended until 31.12.2021. 
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