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ΘΕΜΑ: Σχετικά με την  υπ΄ αριθμ. πρωτ.3231/7.7.2021  Αναφορά

Σε απάντηση της  υπ΄ αριθμ. πρωτ.3231/7.7.2021  Αναφοράς,  που κατέθεσε ο   ανωτέρω 
Βουλευτής,  σας   γνωρίζουμε  τα εξής:

 1.Στο άρθρο 43Α «Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα» του ν. 4172/2013 
(Α΄167) όπως ισχύει, ορίζεται ότι επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των 
δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς. Για την επιβολή 
της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση 
των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από 
κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή 
τεκμαρτό.

 Με το ν.4646/2019, άρθρο 18 εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων 
που παρουσιάζουν αναπηρίες κάθε μορφής σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, η 
αποζημίωση για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης της περίπτωσης ε' της παραγράφου 3 του 
άρθρου 12 και της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 14. Επίσης, εξαιρούνται από την 
υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα 
ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό, εφόσον 
κατά το έτος της βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα. Από την υποχρέωση καταβολής ειδικής 
εισφοράς εξαιρούνται, επίσης, οι μακροχρόνια άνεργοι ναυτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στους 
καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.), 
στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι σχετικοί κατάλογοι των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν ως 
παραρτήματά του, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω Φορέα, εφόσον κατά 
το χρόνο βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα. Δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης 
στα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο 
πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εφαρμογή της 
υπ' αριθμ. 1332/15.11.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β' 3995). Επίσης, της 
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης απαλλάσσονται τα τεκμαρτά εισοδήματα που προκύπτουν: α) από 
δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.), προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες και β) από δωρεάν παραχώρηση της 
χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27452
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Επίσης, εξαιρούνται από την εισφορά αλληλεγγύης τα φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί 
κάτοικοι αλλοδαπής για το εισόδημα από τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και για το εισόδημα από τόκους εταιρικών ομολογιών κατά την παράγραφο 
5 του άρθρου 37.

Με το άρθρο 57 του ν.4758/2020 θεσπίστηκε απαλλαγή από  ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 
εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν αλλοδαποί αξιωματικοί και αλλοδαπό κατώτερο 
πλήρωμα, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού με 
ελληνική σημαία, τα οποία εκτελούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες.

2. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της παραγράφου 
1 υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα Εισφ. Αλληλεγγύης
0 – 12.000 0%
12.001 - 20.000 2,20%
20.001 - 30.000 5,00%
30.001 - 40.000 6,50%
40.001 - 65.000 7,50%
65.001 - 220.000 9,00%
>220.000 10,00%

3. Παράλληλα, ξεκίνησε σταδιακή απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης εισοδημάτων 
εξαρτημένης και ανεξάρτητης σχέσης εργασίας για το 2020, 2021 και 2022 : 
- Ν.4738/2020, άρθρο 298 : απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για εισόδημα από 

επιχειρηματική δραστηριότητα (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες) από 
κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία, υπεραξία μεταβίβασης 
κεφαλαίου) για το φορολογικό έτος 2020,

- Ν.4799/2021, άρθρο 121, παρ. 1: απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα 
εισοδήματα που αποκτώνται από επιχειρηματική δραστηριότητα (ελεύθεροι επαγγελματίες, 
αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες) από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και ακίνητη 
περιουσία), υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου) και από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα για 
το φορολογικό έτος 2021, 

- Ν.4799/2021, άρθρο 121, παρ. 2 : απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα 
εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα για το φορολογικό έτος 
2022.

Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών παρακολουθούν την 
αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται όλες οι προτάσεις 
για αλλαγές και βελτιώσεις της φορολογικής πολιτικής που υποβάλλονται από φορείς, συλλόγους και 
πολίτες. Οι τελικές αποφάσεις για τις όποιες μεταβολές στη φορολογική πολιτική λαμβάνονται με 
γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αρχή της ίσης φορολογικής μεταχείρισης 
και την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

                                                                                          

                                                                              Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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