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Φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση 
των θέσεων απασχόλησης 
Βασικά σημεία του Άρθρου 71Δ του 
ν.4172/2013, όπως εξειδικεύτηκε με την 
ΠΟΛ. 1244/31-12-2018 

 

   Στις 31 Δεκεμβρίου 2018 
υπογράφτηκε η ΠΟΛ. 1244 (ΦΕΚ 
6044/31-12-2018), με την οποία 
εξειδικεύονται οι όροι εφαρμογής 
του Άρθρου 71Δ του φορολογικού 
νόμου 4172/2013, η οποία εισάγει 
«υπερέκπτωση» των εργοδοτικών 
εισφορών για τη δημιουργία νέων 
θέσεων εξαρτημένης εργασίας 
πλήρους απασχόλησης. Το 
φορολογικό κίνητρο έχει εφαρμογή 
από το φορολογικό έτος 2019 και 
εφεξής. 
 

Κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 71Δ του 
ν. 4172/2013, οι εργοδοτικές 
εισφορές για τη δημιουργία νέων 
θέσεων εξαρτημένης εργασίας 
πλήρους απασχόλησης εκπίπτουν σε 
ποσοστό 150% από τα ακαθάριστα 
έσοδα των φυσικών προσώπων που 
ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα, των νομικών 
προσώπων και νομικών οντοτήτων, 
μέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου 
μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 
είκοσι πέντε (25) ετών ανά θέση 
εργασίας, εφόσον κατά τη διάρκεια 
του φορολογικού έτους (έτος  
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πρόσληψης) ισχύουν αθροιστικά τα 
ακόλουθα: 

α. αύξηση του μέσου όρου των 
απασχολουμένων κατά το οικείο 
έτος πρόσληψης σε σχέση με το 
μέσο όρο του προηγούμενου 
έτους και  

β. αύξηση της μισθολογικής 
δαπάνης κατά το οικείο έτος 
πρόσληψης σε σχέση με αυτήν 
του προηγούμενου έτους. 

 

Η ΠΟΛ. 1244 ορίζει ότι το 
φορολογικό κίνητρο αφορά την 
πρόσληψη: 

α. νέων που κατά την ημερομηνία 
πρόσληψής τους η ηλικία τους 
δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) 
έτη  

β. μακροχρόνια ανέργων που είναι 
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του 
ΟΑΕΔ ή των λοιπών ταμείων 
ανεργίας που εξομοιώνονται με 
τον ΟΑΕΔ μέχρι και τον χρόνο 
πρόσληψής τους.  

Το κίνητρο έχει, επίσης, εφαρμογή 
σε περίπτωση μετατροπής 
συμβάσεων μερικής ή εκ περιτροπής 
απασχόλησης ή συμβάσεων παροχής 
υπηρεσιών ή έργου, σε συμβάσεις 
εξαρτημένης εργασίας πλήρους 
απασχόλησης.  

Η προσαύξηση, εκτός από το έτος 
πρόσληψης ή μετατροπής της 
σύμβασης σε σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας πλήρους απασχόλησης, 
χορηγείται και για τέσσερα (4) 
επιπλέον συναπτά έτη, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος του 
αριθμού των απασχολουμένων και η 
μισθολογική δαπάνη εκάστου έτους 
δεν έχουν μειωθεί σε σχέση με 
εκείνα του προηγούμενου έτους.  

 

 

 
 

 

   
 

 

Για να μην λαμβάνετε emails σχετικά με αυτό το θέμα, παρακαλώ όπως 
αποστείλετε ένα απαντητικό email στον αποστολέα με τη λέξη “Unsubscribe” 
στο πεδίο του θέματος. 
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