ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Θέμα: Εφαρμογή ή μη του άρθρου 298 του ν. 4738/2020 στις Δ.Ε.Υ.Α.

***
Κατ’ άρθρ. 298 ν. 4738/2020 ορίσθηκε ότι «Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167)
προστίθενται παρ. 49 και 50 ως εξής:«49. 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. 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.
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.»
Σύμφωνα, περαιτέρω, με την διευκρινιστική εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με α.π. Ε. 2204/24-12-2020 διευκρινίστηκε ότι

«εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα είναι μόνο όσοι εργάζονται σε φορείς εκτός
δημοσίων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και
νομικών προσώπων αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης (βλ. και άρθρο 31 παρ. 1 ν.
4756/2020 (Α’ 235).»
Ενόψει της ως άνω διευκρινιστικής εγκυκλίου της Δ/σης Εφαρμογής Άμεσης
Φορολογίας της ΑΑΔΕ η οποία ερμηνεύει γνησίως τις διατάξεις του πρόσφατου
άρθρου 298 ν. 4738/2020, συνάγεται ότι καθόσον αφορά την σχετική απαλλαγή για
το έτος 2021, και η οποία αναφέρεται στον ιδιωτικό τομέα, οι ΔΕΥΑ δεν υπάγονται
και έχουν εξαιρεθεί ως «νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ α’ βαθμού».

Αθήνα, 11-01-2021
Ο Νομικός Σύμβουλος της ΕΔΕΥΑ
Πάνος Ζυγούρης

