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Θέμα: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 25 και 43 ηος ν. 4778/2021 (Α΄ 26/19.2.2021) 

 

Κνηλνπνηνύκε, πξνο ελεκέξσζή ζαο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25, αλαθνξηθά κε ηηο εηαηξείεο 

εηδηθνύ ζθνπνύ δηαρείξηζεο νηθνγελεηαθήο πεξηνπζίαο (πξνζζήθε άξζξνπ 71Ζ ζηνλ λ. 4172/2013 

θαη ηξνπνπνίεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2859/2000), θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

43, γηα ηελ έθηαθηε απνδεκίσζε επνρηθά εξγαδνκέλσλ ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαη επηζηηηζηηθνύ θιάδνπ 

ρσξίο δηθαίσκα ππνρξεσηηθήο επαλαπξόζιεςεο. Δηδηθόηεξα: 

 

Α. Άπθπο 25 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 4778/2021 πξνζηίζεηαη, κεηά από ην άξζξν 

71Ε ηνπ λ. 4172/2013 (Α΄ 167), λέν άξζξν 71Ζ, αλαθνξηθά κε ηα θίλεηξα γηα εηαηξείεο εηδηθνύ 

ζθνπνύ δηαρείξηζεο νηθνγελεηαθήο πεξηνπζίαο. 

2. Δηδηθόηεξα, κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 71Ζ νξίδεηαη όηη ε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηηθώλ 

ξνώλ θαη ηεο νηθνγελεηαθήο πεξηνπζίαο θπζηθώλ πξνζώπσλ κε θνξνινγηθή θαηνηθία ζηελ 

Διιάδα, ζύκθσλα κε ηνλ παξόληα, δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη από εηαηξείεο εηδηθνύ ζθνπνύ νη 

νπνίεο ιεηηνπξγνύλ κε νπνηαδήπνηε από ηηο λνκηθέο κνξθέο ηνπ άξζξνπ 45, πιελ απηήο ησλ 

λνκηθώλ πξνζώπσλ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα ηεο πεξ. γ΄ ηνπ άξζξνπ 45. 

http://www.aade.gr/
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3. Πεξαηηέξσ, κε ηελ παξάγξαθν 2 νξίδεηαη όηη ν απνθιεηζηηθόο ζθνπόο ησλ εηαηξεηώλ εηδηθνύ 

ζθνπνύ δηαρείξηζεο νηθνγελεηαθήο πεξηνπζίαο είλαη λα παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηα θπζηθά 

πξόζσπα ηεο παξ. 1 θαη ζηα κέιε ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο θαηά ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη επελδύζεώλ ηνπο, πνπ θαηέρνπλ είηε άκεζα είηε έκκεζα, κέζσ 

λνκηθώλ πξνζώπσλ ή λνκηθώλ νληνηήησλ. Δπίζεο, νξίδνληαη ηα πξόζσπα πνπ κπνξνύλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο ελ ιόγσ εηαηξείεο, ηα νπνία δύλαληαη λα είλαη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, αιιά θαη 

λνκηθά πξόζσπα ή λνκηθέο νληόηεηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηα θπζηθά πξόζσπα ηεο παξ. 1 

ή/θαη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο απηώλ. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη όηη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ησλ 

εηαηξεηώλ απηώλ απαζρνινύληαη εξγαδόκελνη δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ ή απηή δύλαηαη λα 

αλαηίζεηαη ζε ηξίηα πξόζσπα, αλεμάξηεηα από ην θξάηνο ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλα, ππό ηελ 

επηθύιαμε ηεο πεξ. ηγ) ηνπ άξζξνπ 23 ΚΦΔ. Ωζηόζν, πξνβιέπεηαη όηη θπζηθά πξόζσπα κέιε ηεο 

εηαηξείαο εηδηθνύ ζθνπνύ δηαρείξηζεο νηθνγελεηαθήο πεξηνπζίαο δελ κπνξεί λα είλαη θαη 

εξγαδόκελνη ζε απηή. 

4. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 71Ζ νξίδνληαη νη πξνϋπνζέζεηο πνπ 

πξέπεη λα πιεξνί ζσξεπηηθά ε εηαηξεία εηδηθνύ ζθνπνύ δηαρείξηζεο νηθνγελεηαθήο πεξηνπζίαο, νη 

νπνίεο είλαη: α) λα απαζρνιεί ζηελ Διιάδα πξνζσπηθό ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) αηόκσλ εληόο 

δώδεθα (12) κελώλ από ηελ ίδξπζή ηεο θαη εθεμήο θαη β) λα πξαγκαηνπνηεί ζηελ Διιάδα δαπάλεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελόο εθαηνκκπξίνπ (1.000.000) επξώ εηεζίσο. 

5. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θνηλνπνηνύκελσλ δηαηάμεσλ ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ ίδηνπ 

άξζξνπ, σο κέιε ηεο νηθνγελείαο λννύληαη ηα θάησζη πξόζσπα: 

α) ν έηεξνο ησλ ζπδύγσλ/κέξνο ζπκθώλνπ ζπκβίσζεο (Μ.Σ.Σ.), 

β) ηα άγακα ηέθλα ησλ ζπδύγσλ/Μ.Σ.Σ., 

γ) ηα άγακα ηέθλα ηνπ ζπληεξνύληνο ή ηνπ εηέξνπ ησλ ζπδύγσλ/Μ.Σ.Σ., εθόζνλ ε επηκέιεηα έρεη 

λνκίκσο αλαηεζεί γηα κελ ηα ηέθλα ηνπ/ηεο ζπληεξνύληνο ζε απηόλ/απηήλ, γηα δε ηα ηέθλα ηνπ/ηεο 

εηέξνπ ησλ ζπδύγσλ/Μ.Σ.Σ. ζε απηόλ/απηήλ, 

δ) νη απεπζείαο αληόληεο ησλ ζπδύγσλ/Μ.Σ.Σ. 

6. Δπίζεο, κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 71Ζ ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνλ 

πξνζδηνξηζκό ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ από ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο ησλ εηαηξεηώλ εηδηθνύ 

ζθνπνύ δηαρείξηζεο νηθνγελεηαθήο πεξηνπζίαο θαη ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο απηώλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, όζνλ αθνξά ζηα αθαζάξηζηα έζνδα, απηά εηζπξάηηνληαη ππνρξεσηηθά κέζσ 

ηξαπεδηθώλ εκβαζκάησλ, πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ πξνζζήθε πνζνζηνύ θέξδνπο επηά ηνηο εθαηό 

(7%) ζην ζύλνιν ησλ πάζεο θύζεσο εμόδσλ θαη απνζβέζεώλ ηνπο, πιελ ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο 

(κέζνδνο θόζηνπο πιένλ πεξηζώξην θέξδνπο). Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο ηεο εηαηξείαο, ηα έμνδα επί ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ην πνζνζηό θέξδνπο εθπίπηνπλ 
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από ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο, εθόζνλ ηεθκεξηώλνληαη από αληίζηνηρα παξαζηαηηθά ζηνηρεία πνπ 

πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ λ. 4308/2014 (Α΄ 251). Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ηα έζνδα ηεο 

εηαηξείαο, όπσο πξνθύπηνπλ από ηα βηβιία πνπ ηεξεί, είλαη κεγαιύηεξα από ηα έζνδα, όπσο 

πξνζδηνξίδνληαη κε ηε κέζνδν απηή, ιακβάλνληαη ππόςε ηα έζνδα πνπ πξνθύπηνπλ από ηα 

βηβιία. Ο θόξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη κε ηνλ ζπληειεζηή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ΚΦΔ. 

Γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ θόξνπ ησλ 

εηαηξεηώλ εηδηθνύ ζθνπνύ δηαρείξηζεο νηθνγελεηαθήο πεξηνπζίαο εθαξκόδνληαη ηα άξζξα 68 θαη 

71 ΚΦΔ. Οη δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο Τέηαξηνπ ΚΦΔ γηα «Παξαθξάηεζε Φόξνπ» έρνπλ εθαξκνγή 

θαη γηα ηηο πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ νη εηαηξείεο εηδηθνύ ζθνπνύ δηαρείξηζεο νηθνγελεηαθήο 

πεξηνπζίαο. 

7. Πεξαηηέξσ, κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 4778/2021 ηξνπνπνηήζεθε ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

3 ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ (ν νπνίνο θπξώζεθε κε ηνλ λ. 2859/2000, Α’ 248) θαη πξνζηέζεθε εδάθην ζην 

ηέινο ηεο ελ ιόγσ παξαγξάθνπ, κε ην νπνίν νξίδεηαη όηη νη εζσηεξηθέο πξάμεηο πνπ δηελεξγνύληαη 

κεηαμύ ηεο εηαηξείαο εηδηθνύ ζθνπνύ δηαρείξηζεο νηθνγελεηαθήο πεξηνπζίαο ηνπ άξζξνπ 71Ζ ηνπ 

λ. 4172/2013 θαη ησλ πξνζώπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή απνηεινύλ πξάμεηο πνπ δηελεξγνύληαη 

εληόο εληαίαο νληόηεηαο θαη εθηόο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ Φ.Π.Α.. 

8. Σύκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 4778/2021, κε θνηλή απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ 

Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ ζα θαζνξηζηνύλ νη 

ππεξεζίεο πνπ κπνξνύλ ελδεηθηηθά λα παξέρνπλ νη εηαηξείεο εηδηθνύ ζθνπνύ δηαρείξηζεο 

νηθνγελεηαθήο πεξηνπζίαο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο. 

9. Τέινο, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 λ. 4778/2021 εθαξκόδνληαη από ην θνξνινγηθό έηνο 2021 

θαη εθεμήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. 

 

 

Β. Άπθπο 43 

Με ηηο θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ.4778/2021 νξίδεηαη όηη ε 

έθηαθηε απνδεκίσζε πνπ ρνξεγείηαη ζε επνρηθά εξγαδνκέλνπο ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαη επηζηηηζηηθνύ 

θιάδνπ κε βάζε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξ.1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ απαιιάζζεηαη από θάζε θόξν, 

ηέινο, εηζθνξά ή θξάηεζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εηδηθήο 

εηζθνξάο αιιειεγγύεο ηνπ άξζξνπ 43Α ηνπ λ.4172/2013 (Α΄167), δελ θαηάζρεηαη νύηε 

ζπκςεθίδεηαη κε βεβαησκέλα ρξέε πξνο ην Γεκόζην, ηα λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ 

(λ.π.δ.δ.), ηνπο Οξγαληζκνύο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α.), ηα λνκηθά πξόζσπα ησλ 

ηειεπηαίσλ θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, όπσο επίζεο δελ θαηάζρεηαη από πηζησηηθά ηδξύκαηα γηα 
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νθεηιέο πξνο απηά, νύηε ζπκςεθίδεηαη κε νθεηιέο πξνο πηζησηηθά ηδξύκαηα θαη δελ πξνζκεηξάηαη 

ζην ζπλνιηθό, πξαγκαηηθό ή ηεθκαξηό νηθνγελεηαθό εηζόδεκα. 

 

Γ. Άπθπο 48 (Έναπξη ιζσύορ) 

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 4778/2021 ηίζεληαη ζε ηζρύ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ, ήηνη 

από ηηο 19.2.2021, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ ίδηνπ λόκνπ, ελώ, 

εηδηθά σο πξνο ην άξζξν 25, ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 9 ηεο ελόηεηαο Α’ ηνπ παξόληνο. 

 

 

                         Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Δ.Ε.                                                                                                                                                             

                     

                                                                                                             ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 

2. Γεληθή Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

3. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΣΓΟΔ Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΣΓΟΔ Μαθεδνλίαο 

4. Γηεύζπλζε Σηξαηεγηθήο Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί  

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ) 

 

 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄, Β΄ (εθηόο ησλ αξηζ. 1 θαη 2 απηνύ), Ε΄, Ζ΄, Θ’, Η΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ’, ΗΔ΄, ΗΣΤ΄, 

ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄ 

2. Υπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο 

Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ, Πι. Κάληγγνο, Τ.Κ. 101 81, Αζήλα 

3. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΤΔ), Βνπιήο 7, Τ.Κ. 

10562, Αζήλα 

4. Γξαθείν Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

5. Γξαθείν Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

6. Γ/λζε Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο 

7. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο 

8. Πεξηνδηθό «Φνξνινγηθή Δπηζεώξεζε» 

9. ΓΤΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

5. Γξαθείν Γηνηθεηή Α.Α.Γ.Δ. 

6. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 

7. Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο  

8. Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

9. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Τκήκαηα Α’, Β’ 

10. Γ/λζε Δθαξκνγήο Έκκεζεο Φνξνινγίαο 

11. Γ/λζε Δηζπξάμεσλ 
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