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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Εγκύκλιος που αφορά στην κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων τεσσαρακοστού τέταρτου,
πεντηκοστού

τέταρτου,

πεντηκοστού

έκτου,

πεντηκοστού

έβδομου,

πεντηκοστού

όγδοου,

πεντηκοστού ένατου, εξηκοστού έκτου, εξηκοστού έβδομου και εξηκοστού ένατου του ν. 4839/2021
(Α'181) με θέμα «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019
επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του
Ιδρύματος "Κοινωφελές ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση
και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες
επείγουσες

διατάξεις

για

την

αντιμετώπιση

της

πανδημίας

του

κορωνοϊού

COVID-

19». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΠεριεχόμενο της εγκυκλίου είναι η κοινοποίηση:α) της τροποποίησης των
διατάξεων για την πληρωμή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2021,β) της τροποποίησης των διατάξεων για τη
φορολόγηση των δωρεών και γονικών παροχών με την καθιέρωση αφορολόγητου ποσού,γ) της
μείωσης του συντελεστή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου από 1% σε ποσοστό 0,5% επί της αξίας
που φορολογείται.δ) της αναστολής από 1ης Οκτωβρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022 της επιβολής του
τέλους στην συνδρομητική τηλεόραση.ε) της μείωσης από 1ης.1.2022 του τέλους συνδρομητών
κινητής τηλεφωνίας, σε 10% επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης, αντί της ισχύουσας
κλίμακας 12%-20% καθώς και του τέλους συνδρομητών καρτοκινητής τηλεφωνίας, σε ποσοστό δέκα
τοις εκατό (10%) επί της αξίας του χρόνου ομιλίας των καρτοκινητών τηλεφώνων, αντί του
ισχύοντος ποσοστού 12%. Αμφότερα τα τέλη συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας
ορίζονται σε μηδέν τοις εκατό (0%), για φυσικά πρόσωπα ηλικίας δέκα πέντε (15) έως και είκοσι
εννέα (29) ετών, μετά και την δημιουργία ειδικής εφαρμογής προσβάσιμης μέσω της ενιαίας
ψηφιακής

πύλης

της

δημόσιας

διοίκησης

(gov.gr-ΕΨΠ).στ)

της

καθιέρωσης

ακατάσχετου,

ασυμψήφιστου και αφορολόγητου της αποζημίωσης των ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που
δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του
κορωνοϊού COVID-19.ζ) της υποχρέωσης επιστροφής και συμψηφισμού ποσών έκτακτης οικονομικής
ενίσχυσης που έλαβαν φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αντιμετώπιση ζημιών από το σεισμό που

εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Κρήτης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη
τήρηση των όρων χορήγησης.η) της καθιέρωσης αφορολόγητου και ακατάσχετου των ενισχύσεων
προς τους πληγέντες από το σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της
Κρήτης. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΗ εγκύκλιος αφορά:α) ως προς τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2021, τα φυσικά και νομικά
πρόσωπα υποκείμενα στον εν λόγω φόρο,β) ως προς τη φορολογία δωρεών, γονικών παροχών, φυσικά
πρόσωπα που συμβάλλονται με την ιδιότητα του δωρητή ή γονέα και του δωρεοδόχου ή τέκνου και
τις Δ.Ο.Υ.,γ) τους υπόχρεους σε καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, τους συνδρομητές
υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης, τους συνδρομητές κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας,
καθώς και όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην είσπραξη, απόδοση κλπ για τις εν λόγω
φορολογίες,δ) τις ιδιωτικές κλινικές και θεραπευτήρια, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την
κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με
τη θέσπιση ακατάσχετου, ασυμψήφιστου και αφορολόγητου της αποζημίωσης αυτών,ε) τα φυσικά και
νομικά πρόσωπα που έλαβαν έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση ζημιών από το
σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Κρήτης, αναφορικά με την
υποχρέωση επιστροφής και συμψηφισμού αυτών,στ) τους πληγέντες από το σεισμό που εκδηλώθηκε
την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Κρήτης που έλαβαν οικονομική ενίσχυση αναφορικά με
την καθιέρωση αφορολόγητου και ακατάσχετου αυτής.Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση
και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων τεσσαρακοστού τέταρτου, πεντηκοστού τέταρτου,
πεντηκοστού έκτου, πεντηκοστού έβδομου, πεντηκοστού όγδοου, πεντηκοστού ένατου, εξηκοστού
έκτου, εξηκοστού έβδομου και εξηκοστού ένατου του ν. 4839/2021 (Α'181), ως ακολούθως.
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτοΑποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που
δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την
έξαρση του κορωνοϊού COVID-19 - Παράταση ισχύος του άρθρου πεντηκοστού τρίτου του
ν. 4812/2021Με το άρθρο 44 τροποποιήθηκε το άρθρο πεντηκοστό τρίτο του ν. 4812/2021 (Α'110)
και ορίζεται ρητά, μεταξύ άλλων, ότι η προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό αποζημίωση ιδιωτικών
κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών
δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19 είναι ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου
ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δε δεσμεύεται και δε συμψηφίζεται με
βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους και τα νομικά τους
πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία η τα πιστωτικά ιδρύματα και είναι αφορολόγητη.
Άρθρο πεντηκοστό τέταρτοΠληρωμή Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων έτους 2021 Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού
τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α' 287), περί
πληρωμής του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, και παρέχεται η δυνατότητα καταβολής τόσο
της πρώτης όσο και δεύτερης δόσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2021 μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα
του μηνός Οκτωβρίου 2021 χωρίς την επιβολή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.Άρθρο πεντηκοστό
έκτοΑύξηση αφορολόγητου ποσού δωρεών και γονικών παροχών περιουσιακών στοιχείων,
χρηματικών ποσών - Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν.2961/2001Στην παράγραφο 1 του
άρθρου 44 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών
από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α'266), προστίθενται
νέα εδάφια (τρίτο και τέταρτο) και η παράγραφος 2 τροποποιείται ως προς την αύξηση του
αφορολόγητου ποσού για δωρεές και γονικές παροχές περιουσιακών στοιχείων και χρηματικών
ποσών και τον μη συνυπολογισμό αυτών στην αιτία θανάτου κτήση περιουσίας ως εξής:- Η γονική
παροχή ή η δωρεά προς τα πρόσωπα που υπάγονται στην Α' κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 29 του

Κώδικα οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, καθώς και η γονική παροχή ή η δωρεά χρηματικών
ποσών

προς

τα

ως

άνω

πρόσωπα,

η

οποία

διενεργείται

με

μεταφορά

χρημάτων

μέσω

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, υπόκεινται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις
εκατό (10%), μετά την αφαίρεση εφάπαξ αφορολογήτου ποσού οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ.
Οι δωρεές και γονικές παροχές της παραγράφου αυτής δεν συνυπολογίζονται στην αιτία θανάτου
κτήση περιουσίας μεταξύ των αυτών προσώπων- Η αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής κτήση
χρηματικών ποσών, πλην των προβλεπομένων στην παρ. 1 (όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την
τροποποίησή της με τον παρόντα νόμο), υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με
συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στην Α' κατηγορία,
με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Β'
κατηγορία και με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%), προκειμένου για δικαιούχους που
υπάγονται στη Γ κατηγορία.» Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται για δωρεές και γονικές παροχές, οι
οποίες συστήνονται από την 1η Οκτωβρίου 2021. Για την εφαρμογή του τρίτου και του τέταρτου
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 2961/2001 (Α'266), όπως τροποποιείται με την παρ. 1 του
παρόντος, δωρεές και γονικές παροχές που έχουν διενεργηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή, δεν
συνυπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 36, περί συνυπολογισμού προγενέστερων δωρεών και
γονικών

παροχών.Άρθρο

πεντηκοστό

έβδομοΜείωση

του

συντελεστή

του

φόρου

συγκέντρωσης κεφαλαίου - Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 1676/1986Με τις διατάξεις
του άρθρου αυτού το ποσοστό του φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων του άρθ.21 του ν. 1676/1986
(Α'204), μειώνεται στο ήμισυ της μονάδας (0,5%) από ένα τοις εκατό (1%). Η εν λόγω μείωση
συντελεστή φόρου καταλαμβάνει πράξεις, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται από την
1η.10.2021, ημερομηνία ισχύος της εν λόγω διάταξης.Άρθρο πεντηκοστό όγδοοΠαράταση
αναστολής επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης - Τροποποίηση του άρθρου 12
του ν. 4728/2020Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αναστέλλεται για την περίοδο από 1ης
Οκτωβρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022, η επιβολή του τέλους στην συνδρομητική τηλεόραση, του
άρθρου 54 του ν. 4389/2016 (Α' 94), το οποίο καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου από τους
συνδρομητές

υπηρεσιών

συνδρομητικής

τηλεόρασης.

Ισχύς

από

την

1η.10.2021.Άρθρο

πεντηκοστό ένατοΜείωση των συντελεστών του τέλους κινητής τηλεφωνίας και του
τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας και κατάργηση των τελών αυτών για τους νέους μέχρι
29 ετών - Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν.2579/1998Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού:i)
Μειώνεται το επιβαλλόμενο, υπέρ του Δημοσίου, τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, της περ. α
της παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 2579/1998 (Α' 31), το οποίο βαρύνει τους συνδρομητές των
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, υπολογιζόμενο προ του ΦΠΑ, σε 10% επί κάθε
μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης, αντί της ισχύουσας κλίμακας 12%-20%,ii) Μειώνεται το
επιβαλλόμενο, υπέρ του Δημοσίου, τέλος συνδρομητών καρτοκινητής τηλεφωνίας, της περ. β της
παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 2579/1998 (Α' 31), σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας του
χρόνου ομιλίας των καρτοκινητών τηλεφώνων, αντί του ισχύοντος ποσοστού 12%. Το τέλος αυτό
υπολογίζεται επί της αξίας του παρεχόμενου χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας, ανεξαρτήτως του
τρόπου με τον οποίο αυτός χορηγείται, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας.iii) Τα ανωτέρω ποσοστά
ορίζονται σε μηδέν τοις εκατό (0%), για φυσικά πρόσωπα ηλικίας δέκα πέντε (15) έως και είκοσι
εννέα (29) ετών, και καταλαμβάνει όσους κατά τη διάρκεια εκάστου έτους εφαρμογής έχουν
συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο (14ο ) έτος της ηλικίας τους έως την 31η Δεκεμβρίου του
προηγουμένου έτους και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους έως την
ημερομηνία αυτή, δηλ. για το έτος 2022, ο μηδενικός συντελεστής εφαρμόζεται σε συνδέσεις ή

καρτοκινητά των προσώπων που μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2021 έχουν συμπληρώσει το 14 έτος
ηλικίας και δεν έχουν έως το ίδιο χρονικό διάστημα συμπληρώσει το 30 έτος.Για το σκοπό αυτό
δημιουργείται ειδική εφαρμογή προσβάσιμη μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας
διοίκησης gov.gr-ΕΨΠ). Ο μηδενικός συντελεστής εφαρμόζεται για μία (1) σύνδεση ή ένα (1)
καρτοκινητό ανά δικαιούχο, μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στην εφαρμογή των δικαιούχων ή
των εχόντων την επιμέλειά τους σε περίπτωση ανηλίκων, από την πρώτη τιμολόγηση σε περίπτωση
σύνδεσης συμβολαίου ή από την επόμενη ανανέωση χρόνου ομιλίας σε περίπτωση σύνδεσης
καρτοκινητής.Οι εν λόγω διατάξεις του πεντηκοστού ένατου άρθρου καταλαμβάνουν λογαριασμούς
που εκδίδονται και κάρτες χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας και ανανεώσεις που ενεργοποιούνται από
τους καταναλωτές από την 1η.1.2022 και μετά.Άρθρο εξηκοστό έκτοΣυμψηφισμός και
επιστροφή ποσών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα
Σύμφωνα με την παρ. 1, σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο από
αρμόδια για την εξόφληση και εκκαθάριση του τελικού δικαιούμενου ποσού όργανα, διαπιστωθεί μη
τήρηση των όρων χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης ή ότι ο λαβών αυτή δεν είναι δικαιούχος,
πέραν των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις κυρώσεων, το χορηγηθέν ποσό εφάπαξ έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών ή νομικών προσώπων
έναντι στεγαστικής συνδρομής, εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης φυσικών προσώπων για
αποζημίωση

οικοσκευής

και

εφάπαξ

έκτακτης

οικονομικής

ενίσχυσης

επιχειρήσεων

και

μη

κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιστρέφεται
υποχρεωτικά προς το Ελληνικό Δημόσιο και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ. 356/1974, Α'90). Ειδικά για τις εφάπαξ έκτακτες οικονομικές
ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για κτιριακές εγκαταστάσεις έναντι στεγαστικής συνδρομής και προς
επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση
ζημιών, στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου επιβάλλεται η άμεση επιστροφή προς το ελληνικό
Δημόσιο του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση
του δικαιούχου και μέχρι την πραγματική επιστροφή του, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το
επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την
Ανακοίνωση της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και
προεξόφλησης (2008/C 14/06), εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.Σύμφωνα με την παρ. 2 η
εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών ή νομικών
προσώπων έναντι στεγαστικής συνδρομής, συμψηφίζεται με τη στεγαστική συνδρομή, όπως αυτή
καθορίζεται μετά την υποβολή φακέλου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών για
την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής. Σε περίπτωση που
δεν κατατεθούν αίτηση και φάκελος για στεγαστική συνδρομή ή ο αιτών δεν κριθεί δικαιούχος μετά
την εξέταση του φακέλου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή το
ποσό στεγαστικής συνδρομής, όπως αυτό θα καθοριστεί από την τελευταία, είναι μικρότερο από το
ποσό που έλαβε ο δικαιούχος, ως εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση για κτιριακές εγκαταστάσεις
και κατοικίες φυσικών ή νομικών προσώπων έναντι στεγαστικής συνδρομής, τότε το συνολικό ποσό
ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της στεγαστικής συνδρομής, κατά περίπτωση,
επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Ειδικά για τις επιχειρήσεις, το
συνολικό ποσό ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της στεγαστικής συνδρομής, κατά
περίπτωση, επιστρέφεται εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι
την πραγματική επιστροφή του, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το επιτόκιο ανάκτησης της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την
αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, εφαρμοζομένου
κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.Σύμφωνα με την παρ. 3 η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων
και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών
συμψηφίζεται με την επιχορήγηση για την αντιμετώπιση ζημιών του ν. 4797/2021 (Α'66). Σε
περίπτωση που δεν υποβληθεί φάκελος ή ο λαβών την ενίσχυση δεν κριθεί δικαιούχος από τις
αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής ή το ποσό της επιχορήγησης, βάσει της εκτιμώμενης ζημίας,
όπως αυτή καθορίζεται από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής, είναι μικρότερο από το ποσό
που
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κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών του ν.
4797/2021, τότε το συνολικό ποσό ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της δικαιούμενης
επιχορήγησης, επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως, από τη
στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την πραγματική επιστροφή του, και σε κάθε
περίπτωση σύμφωνα με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται
σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των
επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.Σύμφωνα με την
παρ. 4 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με την
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πληγέντες από σεισμό σε περιοχές της Κρήτης»Σύμφωνα με το άρθρο 67 η εφάπαξ έκτακτη
οικονομική ενίσχυση για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών ή νομικών προσώπων
έναντι στεγαστικής συνδρομής, η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση φυσικών προσώπων για
αποζημίωση
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κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση που καταβάλλεται
στα πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή τις πληγείσες νομικές οντότητες, επιχειρήσεις και μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του σεισμού που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της
Κρήτης, ορίζεται ως αφορολόγητη, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013
(Α'167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του
Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης. Η εν λόγω ενίσχυση δεν
υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α'167), δεν δεσμεύεται και δεν
συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους
δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα
εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
Πηγή : http://bep.gr/egkyklios-aade-koinopoiisi-diataxeon-n-48392021-a-181.html

