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Νέες Φορολογικές Διατάξεις 

 

Στον πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμο 4758/ 2020 (ΦΕΚ Α’ 242/ 2020) περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 
και ρυθμίσεις επί φορολογικών θεμάτων. 

Οι σημαντικότερες εξ αυτών συνοψίζονται στις ακόλουθες: 

 

Προσέλκυση αλλοδαπών εργαζομένων και εκπατριζομένων 

Στο άρθρο 40 προβλέπεται ότι φυσικό πρόσωπο που μεταφέρει την φορολογική του κατοικία στην 
Ελλάδα θα υπάγεται σε ευνοϊκή φορολόγηση για το εισόδημά του από μισθωτή εργασία και από 
ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, που προκύπτει στην Ελλάδα. Ειδικότερα, παρέχεται 
απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του 
εισοδήματος από μισθωτή εργασία ή από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτάται στην 
Ελλάδα μέσα στο φορολογικό έτος. Επίσης, δεν εφαρμόζεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για το 
ποσό που προκύπτει βάσει της κατοικίας ή του επιβατικού του αυτοκινήτου. 

Διευκρινίζεται ότι τα εισοδήματα από λοιπές πηγές Ελλάδος (π.χ. από ακίνητα, μερίσματα, κλπ.) 
καθώς και το σύνολο των εισοδημάτων που αποκτάται εκτός Ελλάδος, θα φορολογούνται σύμφωνα 
με τις γενικές διατάξεις. 

Για την υπαγωγή στο εν λόγω καθεστώς θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

α) ο φορολογούμενος δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα πέντε 
από τα έξι έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, 

β) μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος 
με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με 
την Ελλάδα, 

γ) παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης κατά την έννοια της παρ. 
2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ, που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα 
είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα και 

δ) δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για μία διετία. 

Σημειώνεται ότι ο νόμος προβλέπει επίσης ως προϋπόθεση για την υπαγωγή στο καθεστώς την 
πλήρωση νέων θέσεων εργασίας, προϋπόθεση που χρήζει περαιτέρω διευκρινίσεων. 

Λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ειδικού τρόπου φορολόγησης θα καθοριστούν με σχετική 
υπουργική απόφαση. 

 

Λοιπές ρυθμίσεις 

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 54 αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα η οικονομική επιβάρυνση 
των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα και έχουν ήδη απώλεια εισοδήματος λόγω 
του μειωμένου μισθώματος που λαμβάνουν με βάση τις κείμενες διατάξεις στο πλαίσιο 
αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19. 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι το ποσό της επιστροφής σε φυσικά πρόσωπα – εκμισθωτές 
του ημίσεος της μείωσης των μισθωμάτων, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν 
υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, είναι 
ακατάσχετο, ανεκχώρητο και δεν δεσμεύεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το 
Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Ο.Τ.Α., τα νομικά πρόσωπα των 
τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. 



 
Σελίδα 3 

 

 

Επιπλέον προβλέπεται ότι ο τραπεζικός λογαριασμός του δικαιούχου, όπου θα καταβληθεί το 
ήμισυ της μείωσης του μισθώματος, γνωστοποιείται πλέον μέσω ειδικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ 
(και όχι μέσω της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος). 

 

2. Στο άρθρο 55 ορίζεται ότι οι ενισχύσεις που θα καταβληθούν έως 30.4.2021 στο πλαίσιο 
δράσεων επιχορήγησης επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων 
εξωτερικού χώρου είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες. 
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New Tax Provisions 

 

The newly published Law 4758/ 2020 (Government Gazette A’ 242/ 2020) regulates, among others, 
several tax matters. The most significant tax provisions are summarized as below: 

 

Attraction of foreign employees and expatriates 

Article 40 sets that an individual transferring his tax residence in Greece will be subject to a favorable 
tax treatment regarding the income generated from employment and business activity developed in 
Greece. Specifically, an exemption from income tax and the special solidarity contribution will be 
offered on the 50% of the income gained from employment or business activity performed in Greece 
within a tax year. Moreover, the provisions regarding the annual deemed expenses for the amount 
arising from residence or car will not apply. 

It is clarified that any income generated in Greece from other sources (e.g. from estate property, 
dividends etc.), as well as the total of the income generated abroad will be taxed according to the 
general rules. 

For the implementation of the said regime the following criteria should be met jointly: 

a) the taxpayer was not a Greek tax resident the five out of the six years prior to the transfer 
of his tax residence in Greece, 

b) transfers his tax residence from an EU or EEA state or a state with which Greece has in 
place a binding treaty on administrative cooperation in the area of taxation, 

c) provides employment in Greece to a local legal entity or to the permanent establishment of 
a foreign company in Greece and 

d) states that he will remain in Greece for minimum two years. 

It is noted that the law also sets as a condition for the application of the above regime the coverage 
of new working places. This point is not clear and will need to be clarified further. 

The details for the implementation of the above special tax regime will be set through a relevant 
ministerial decision. 

 

Other tax issues 

1. Article 54 aims to tackle more effectively the financial burden of individuals lessors, who 
receive reduced rents based on the special provisions introduced during the pandemic of 
COVID-19. 

Specifically, it is set that the refund to individuals-lessors of the ½ of the rent reduction will not 
be considered as income of any source and it is tax/ duty / contribution free, not subject to 
seizure or assignment and it cannot be set off with debts towards the State, public law legal 
entities, Local and Regional Authorities, Social Security Funds and banks. 

Moreover, the bank account of the beneficiary wherein the refund will be deposited should be 
notified through a special platform of the Independent Public Revenue Authority (not through 
the income tax return). 

 

2. Article 55 sets that any subsidies to be paid until 30.4.2021 under the framework of grants to 
restaurant companies for the purchase of outdoors heating appliances are tax and seizure free 
and are not assignable. 
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