ΑΓΑ: 6ΓΓ2Ζ-Ω0Θ

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ
ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α’- ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΜΗΜΑTA: A’, Β’

Σασ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10

ΠΟΛ.1032

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ
Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο

ΠΡΟ: Ωρ Π.Γ.

Σηλέθωνο: 210 - 3375314, 312
ΦΑΞ: 210 - 3375001
ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηος ειζοδήμαηορ από μεηαβίβαζη ηίηλων
και ολόκληπηρ επισείπηζηρ μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηων διαηάξεων ηος νέος
Κ.Φ.Δ. (ν. 4172/2013).
αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42 θαη 43 ηνπ λ. 4172/2013
(ΦΔΚ 167Α’), φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηελ ππνπαξ. Γ1 ηεο
παξ. Γ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4254/2014 (ΦΔΚ 85Α’) θαη ην άξζξν 88 ηνπ λ.
4316/2014 (ΦΔΚ 270Α’), αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα θαη ζαο παξέρνπκε ηηο
αθφινπζεο δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο:
1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ
λ.4172/2013, θάζε εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο ησλ
αθφινπζσλ ηίηισλ, θαζψο θαη κεηαβίβαζεο νιφθιεξεο επηρείξεζεο, ππφθεηηαη ζε
θφξν εηζνδήκαηνο θςζικών πποζώπων,
α) κεηνρέο ζε εηαηξεία κε εηζεγκέλε ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά,
β) κεηνρέο θαη άιιεο θηλεηέο αμίεο εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά,
εθφζνλ ν κεηαβηβάδσλ ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο κε
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ κηζφ ηνηο εθαηφ (0,5%),
γ) κεξίδηα ή κεξίδεο ζε πξνζσπηθέο εηαηξείεο,
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δ) θξαηηθά νκφινγα θαη έληνθα γξακκάηηα ή εηαηξηθά νκφινγα,
ε) παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα.
Ωο κεηαβίβαζε, ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην, λνείηαη θαη ε εηζθνξά
ησλ αλσηέξσ ηίηισλ γηα ηελ θάιπςε ή αχμεζε θεθαιαίνπ εηαηξείαο.
ε

πεξίπησζε

δηαπξαγκάηεπζεο
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πνπ

νη
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δηαπξαγκάηεπζεο (ΠΜΓ), νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο έρνπλ εθαξκνγή,
εθφζνλ νη ηίηινη απηνί έρνπλ απνθηεζεί απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009 θαη εμήο.
2. Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα:
i) σο κεηνρέο ησλ πεξηπηψζεσλ α’ θαη β’ ησλ πην πάλσ δηαηάμεσλ λννχληαη
ηφζν απηέο ησλ εκεδαπψλ φζν θαη ησλ αιινδαπψλ εηαηξεηψλ (δηαπξαγκαηεχζηκεο
θαη κε ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά), θαζφζνλ ν λφκνο δελ θάλεη δηάθξηζε. Δπίζεο,
σο κεηνρέο λννχληαη θαη νη εηαηξηθέο κεξίδεο ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο θαηά
κεηνρέο, θαζφζνλ απηέο, ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 284 ηνπ λ.4072/2012,
παξίζηαληαη κε κεηνρέο θαη θάζε εηαηξηθή κεξίδα αληηζηνηρεί ζε κία ή πεξηζζφηεξεο
κεηνρέο. Δπίζεο, ζηελ πεξ. β’ ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ εκπίπηεη θαη ε ηπρφλ
ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαβίβαζε ηίηισλ παξαζηαηηθψλ δηθαησκάησλ
θηήζεο κεηνρψλ «warrants» πνπ απνθηήζεθαλ ιφγσ ζπκκεηνρήο ζηηο απμήζεηο
θεθαιαίνπ ησλ ηξαπεδψλ «Δζληθή Σξάπεδα», «Alpha Bank»

θαη «Σξάπεδα

Πεηξαηψο».
ii) ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο πεξίπησζεο γ’ εκπίπηεη, αλ θαη δελ αλαθέξεηαη
ξεηά ζην λφκν, ην εηζφδεκα (ππεξαμία) απφ κεηαβίβαζε πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζε
θνηλνπξαμία δεδνκέλνπ φηη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 293 ηνπ
λ.4072/2012, νξίδεηαη φηη εθφζνλ ε θνηλνπξαμία αζθεί εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα,
εθαξκφδνληαη σο πξνο απηήλ αλαιφγσο νη δηαηάμεηο γηα ηελ νκφξξπζκε εηαηξία.
Πεξαηηέξσ, ζηηο ίδηεο δηαηάμεηο εκπίπηεη θαη ε κεηαβίβαζε κεξηδίσλ εηαηξεηψλ
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, θνηλσληψλ θαη
αζηηθψλ εηαηξηψλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη εκπίπηνπλ θαη ηα κεξίδηα ησλ ΟΔΚΑ πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνη ζηελ εκεδαπή ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. ή ζε θξάηνο
ΔΟΥ/ΔΕΔ. Δηδηθά γηα ηελ ππεξαμία πνπ απνθηνχλ νη κεξηδηνχρνη απφ ηελ
εθπνίεζε κεξηδίσλ απφ εκεδαπνχο ΟΔΚΑ έρνπλ εθαξκνγή νη εηδηθφηεξεο
δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ.4099/2012, νη νπνίεο δελ έρνπλ
θαηαξγεζεί κε ην λ.4172/2013 θαη κε ηηο νπνίεο νξίδεηαη φηη απηή απαιιάζζεηαη
απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο ελψ αληίζεηα, ε ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ
εθπνίεζε κεξηδίσλ απφ ΟΔΚΑ κε έδξα ζε ηξίηεο ρψξεο θνξνινγείηαη ειιείςεη
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απαιιαθηηθήο δηάηαμεο. Αλαθνξηθά κε ηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηεο ππεξαμίαο
πνπ απνθηνχλ νη κεξηδηνχρνη απφ ηελ εθπνίεζε κεξηδίσλ απφ ΟΔΚΑ Δ.Δ ή
ΔΟΥ/ΔΕΔ γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα θαη κε ηελ πάγηα λνκνινγία ΓΔΔ (C-370/11,
Δπηηξνπή θαηά Βειγίνπ) φηη απηή εμνκνηψλεηαη κε απηή ησλ κεξηδηνχρσλ ησλ
εκεδαπψλ ΟΔΚΑ.
iii) Ωο ππεξαμία απφ κεηαβίβαζε νκνιφγσλ ηεο πεξίπησζεο δ’ δελ λνείηαη
ε ηπρφλ δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θαη ηεο αμίαο
θηήζεο ησλ ηίηισλ απηψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο, ιφγσ απφθηεζήο ηνπο
ζηε

δεπηεξνγελή

αγνξά.

Δπηζεκαίλεηαη

φηη

απαιιάζζεηαη θαη ε ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη

απφ

ην

θφξν

εηζνδήκαηνο

απφ ηε κεηαβίβαζε εκεδαπψλ

εηαηξηθψλ νκνιφγσλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ
λ.3156/2003, θαζφζνλ νη δηαηάμεηο απηέο σο εηδηθφηεξεο θαηηζρχνπλ ηνπ άξζξνπ
42 ηνπ λ.4172/2013. Γίλεηαη δεθηφ φηη γηα ιφγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ζχκθσλα
κε ηελ πάγηα λνκνινγία ΓΔΔ, ηεο ίδηαο απαιιαγήο ηπγράλνπλ θαη ηα εηαηξηθά
νκφινγα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ εηαηξείεο ΔΔ θαη ΔΟΥ/ΔΕΔ (C-370/11, Δπηηξνπή
θαηά Βειγίνπ, C-338/11, Santander, C-436/06, Grønfeldt, C-265/04, Bouanich, C345/05, Δπηηξνπή θαηά Πνξηνγαιίαο, C-219/03, Δπηηξνπή θαηά Ηζπαλίαο).
iv) ηελ έλλνηα ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο παξαγψγσλ,
φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 42, εκπίπηεη θαη ε ππεξαμία
θαηά ην θιείζηκν ζέζεο επελδπηή ε νπνία πξνθχπηεη θαηά ηε ιήμε ή πξηλ ηε ιήμε
ηεο ζχκβαζεο.
3. Δηδηθά γηα ηελ ππεξαμία πνπ απνθηά θπζηθφ πξφζσπν απφ ηε
κεηαβίβαζε κεηνρψλ θαη άιισλ θηλεηψλ αμηψλ εηζεγκέλσλ ζε ρξεκαηηζηεξηαθή
αγνξά, δηεπθξηλίδεηαη φηη εθφζνλ απηή αθνξά ηίηινπο πνπ έρνπλ απνθηεζεί πξηλ
ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009, απαιιάζζεηαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, αλεμάξηεηα
ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ κεηαβηβάδνληνο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο
εηαηξείαο. Αληίζεηα, γηα ηίηινπο πνπ έρνπλ απνθηεζεί κεηά ηελ 1.1.2009, ε
απαιιαγή απφ ην θφξν ππεξαμίαο παξέρεηαη κφλνλ φηαλ ν κεηαβηβάδσλ
ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο κε πνζνζηφ κηθξφηεξν απφ κηζφ
ηνηο εθαηφ (0,5%).
Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θπζηθφ
πξφζσπν, θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδνο, θαηά ην ρξφλν πνπ πσιεί κεηνρέο
εηζεγκέλεο ζην ΥΑ ή ζε αιινδαπφ ρξεκαηηζηήξην, θαηέρεη πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ
0,5% ησλ κεηνρψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ΑΔ ηεο νπνίαο κεηαβηβάδεη ηηο κεηνρέο, ε
ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε απηή δελ ππφθεηηαη ζηε θνξνινγία ηνπ
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άξζξνπ 42, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν απφθηεζεο ησλ κεηνρψλ, αιιά θαη ηνλ
αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ κεηαβηβάδνληαη.
Δπεηδή είλαη δπλαηφλ θάπνηνη κέηνρνη κε πνζνζηφ 0,5% ή κεγαιχηεξν ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αλψλπκεο εηαηξείαο (θαηά ην ρξφλν πψιεζεο) λα είραλ
απνθηήζεη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο απηήο ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ 1.1.2009, κε
ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ, φηη επί πσιήζεσο απηψλ, ζα εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο
ηεο FIFO, νχησο ψζηε κεηά ηελ παξέιεπζε θάπνηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο λα
έρνπλ εμαληιεζεί νη κεηνρέο πνπ είραλ απνθηεζεί κέρξη ηνλ θξίζηκν σο άλσ ρξφλν
θαη ν λφκνο λα εθαξκφδεηαη απξφζθνπηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα πξέπεη λα
δεηείηαη αληίζηνηρε θαηάζηαζε απφ ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξίεο ε νπνία ζα
θπιάζζεηαη απφ ην θπζηθφ πξφζσπν θαη ζα πξνζθνκίδεηαη ζε πεξίπησζε
ειέγρνπ.
Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη ειιείςεη ξεηήο δηάηαμεο ζην λφκν, ε κε ζπκκεηνρή
εηαίξνπ, κέινπο ή κεηφρνπ ζηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ νπνηαζδήπνηε εηαηξίαο
δελ ζπληζηά κεηαβίβαζε ηίηισλ.
4. Σν εηζφδεκα απφ ηε κεηαβίβαζε ηίηισλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 42,
θνξνινγείηαη, πξνθεηκέλνπ γηα ηα θπζηθά πξφζσπα, κε ζπληειεζηή 15% ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 4172/2013, ρσξίο λα απαηηείηαη θαηά ην
ρξφλν ηεο κεηαβίβαζεο ε ππνβνιή δήισζεο, φπσο ίζρπε κε ηηο πξντζρχζαζεο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 2238/1994, θαζφζνλ ην ελ ιφγσ εηζφδεκα ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ
εηήζηα δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ θαη ζα
θνξνινγεζεί ζην ηέινο ηνπ έηνπο (Γ12Α 1049253 ΔΞ2014/17.3.2014 έγγξαθφ
καο).
Σα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 42, θαη γηα κεηαβίβαζε νιφθιεξεο επηρείξεζεο, δειαδή κεηαβίβαζε ηνπ
ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ θαη κεξηδίσλ ή κεξίδσλ απηήο θαζψο θαη γηα κεηαβίβαζε
αηνκηθήο επηρείξεζεο. Σα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή θαη φηαλ ν επηηεδεπκαηίαο
κεηαβηβάδεη ππνθαηάζηεκα ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο.
ηε κεηαβίβαζε αηνκηθήο επηρείξεζεο πνπ ηεξεί απινγξαθηθά βηβιία, σο
ηηκή πψιεζεο θαη θηήζεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην ηίκεκα πνπ αλαγξάθεηαη ζηε
ζχκβαζε κεηαβίβαζεο. Ζ ηηκή θηήζεο εάλ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί, ζα
ζεσξείηαη φηη είλαη κεδεληθή. Δηδηθφηεξα θαη ελδεηθηηθά, ζηνηρεία ηεο αηνκηθήο
επηρείξεζεο θαηά ην έηνο κεηαβίβαζεο θαη θαηά ην έηνο έλαξμεο εξγαζηψλ, φπσο
πάγηα ηεο επηρείξεζεο, απνζέκαηα, απαηηήζεηο, ππνρξεψζεηο θιπ., ζπκβάιινπλ
ζηελ εθηίκεζε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο πψιεζεο θαη θηήζεο ηεο
κεηαβηβαδφκελεο επηρείξεζεο, θαηά ηνλ έιεγρν απφ ηε Φνξνινγηθή Αξρή. Ζ
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ππεξαμία απφ ηε κεηαβίβαζε αηνκηθήο επηρείξεζεο, αθνξά φρη ηελ θαζ’ απηφ
πψιεζε ησλ παγίσλ θαη εκπνξεπκάησλ ζην λέν ηδηνθηήηε θαζφζνλ απηά ζε θάζε
πεξίπησζε, απνηεινχλ αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ κεηαβηβάδνληνο. Δπλφεην, φηη ζε
πεξίπησζε απνζβεζκέλσλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο, νιφθιεξν ην
ηίκεκα

ηεο

πψιεζεο

απνηειεί

θνξνινγεηέν

έζνδν

απφ

επηρεηξεκαηηθή

δξαζηεξηφηεηα. Ζ ππεξαμία ελ πξνθεηκέλσ, αληηζηνηρεί ζηελ άπιε αμία απηήο,
φπσο αέξαο, επσλπκία, ζήκα, πξνλφκηα, θήκε θαη πειαηεία θ.ιπ., θαη
θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 15%, ελψ δελ αθνξά εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα.
ηελ πεξίπησζε εηζθνξάο εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ ηίηισλ ζε εκεδαπφ
λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα γηα ηελ θάιπςε ή αχμεζε θεθαιαίνπ ηνπ, σο
ηηκή πψιεζεο ιακβάλεηαη ππφςε απηή πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ Δθηηκεηηθή
Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ θ.λ.2190/1920 ή ην ηίκεκα πνπ αλαγξάθεηαη ζηε
ζχκβαζε κεηαβίβαζεο, θαηά πεξίπησζε. Όηαλ νη πην πάλσ ηίηινη εηζθέξνληαη ζε
αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, σο ηηκή πψιεζεο ιακβάλεηαη
ππφςε ε νλνκαζηηθή αμία ησλ ηίηισλ πνπ ιακβάλεη ν εηζθέξσλ σο αληάιιαγκα.
Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη παξάιιεια δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ νη δηαηάμεηο ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2579/1998 θαη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.
2703/1999 κε ηηο νπνίεο επηβάιιεηαη θφξνο 2‰ επί ηεο αμίαο ησλ πσινχκελσλ
κεηνρψλ.
5. Με ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.4172/2013,
πξνζδηνξίδεηαη ε ππεξαμία πνπ απνθηά θπζηθφ πξφζσπν απφ ηε κεηαβίβαζε
νιφθιεξεο επηρείξεζεο ή ηίηισλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 42 θαη ε νπνία πξνθχπηεη
απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο πψιεζεο πνπ εηζέπξαμε θαη ηεο ηηκήο θηήζεο
πνπ θαηέβαιε ν θνξνινγνχκελνο. Γαπάλεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αγνξά ή
ηελ πψιεζε ηίηισλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ αμία θηήζεο ή πψιεζεο.
Δπνκέλσο, έμνδα πξνκήζεηαο ρξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξεηψλ, κεηαβηβαζηηθά έμνδα
Δ.Υ.Α.Δ,

έμνδα

Υ.Α,

θφξνο

ρξεκαηηζηεξηαθψλ

ζπλαιιαγψλ

2‰,

θιπ.

δηακνξθψλνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε ησλ ηίηισλ.
Γειαδή, αλ θπζηθφ πξφζσπν απνθηήζεη κεηνρέο θαζαξήο αμίαο, βάζεη
πηλαθηδίνπ, 100 επξψ θαη θαηαβάιεη δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αγνξά ηνπο
ζπλνιηθνχ πνζνχ 20 επξψ θαη ζηε ζπλέρεηα πνπιήζεη ηηο σο άλσ κεηνρέο έλαληη
150 επξψ θαη ηαπηφρξνλα επηβαξπλζεί κε ζρεηηθέο δαπάλεο χςνπο 10 επξψ, ην
ηειηθφ πφζν ηεο ππεξαμίαο επί ηνπ νπνίνπ νθείιεηαη θφξνο αλέξρεηαη ζην πνζφ
ησλ 20 επξψ (140 επξψ - 120 επξψ).

5

ΑΓΑ: 6ΓΓ2Ζ-Ω0Θ
Αλαιπηηθφηεξα, πξνθεηκέλνπ γηα ηίηινπο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν
δηαπξαγκάηεπζεο

ζε

νξγαλσκέλε

αγνξά

ή

πνιπκεξή

κεραληζκφ

δηαπξαγκάηεπζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Δλαιιαθηηθήο Αγνξάο ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ (π.ρ. κεηνρέο, νκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ,
παξάγσγα

ρξεκαηννηθνλνκηθά

πξντφληα),

νη

ηηκέο

θηήζεο

θαη

πψιεζεο

θαζνξίδνληαη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζπλαιιαγψλ πνπ εθδίδνπλ νη
ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξίεο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ή νηνζδήπνηε θνξέαο πνπ
δηελεξγεί ζπλαιιαγέο, θαηά ηελ εκέξα δηαθαλνληζκνχ ηεο ζπλαιιαγήο.
Πξνθεηκέλνπ γηα κεηαβηβάζεηο ηίηισλ (κεηνρψλ, κεξηδίσλ ΔΠΔ, κεξίδσλ
πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ, θιπ.) μη ειζηγμένων ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, σο ηηκή
πψιεζεο ζα ιακβάλεηαη απηή πνπ δειψλεηαη απφ ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο θαη
αλαγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε κεηαβίβαζεο ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε
απφ ηελ αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο πνπ εθδίδεη ηνπο κεηαβηβαδφκελνπο
ηίηινπο θαηά ην ρξφλν κεηαβίβαζεο. Ωο ηηκή θηήζεο, ζα ιακβάλεηαη ε ρακειφηεξε
κεηαμχ απηήο πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο
εηαηξίαο πνπ εθδίδεη ηνπο κεηαβηβαδφκελνπο ηίηινπο θαηά ην ρξφλν απφθηεζεο ησλ
ηίηισλ θαη ηνπ ηηκήκαηνο πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε κεηαβίβαζεο, θαηά ην
ρξφλν απφθηεζεο ησλ ηίηισλ.
Ωο ίδηα θεθάιαηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία, ζα
ιακβάλνληαη ηα ίδηα θεθάιαηα φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην ηειεπηαίν πξηλ ηελ
εκεξνκελία κεηαβίβαζεο κεληαίν ηζνδχγην ηεο επηρείξεζεο. Σπρφλ εγγξαθέο πνπ
έρνπλ γίλεη κέρξη ηελ εκεξνκελία κεηαβίβαζεο ζηνπο ινγαξηαζκνχο απηνχο
ιακβάλνληαη ππφςε.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο θηήζεο ζηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο
ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη εηαηξηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα κέρξη ην ρξφλν
ηεο κεηαβίβαζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ηπρφλ απμήζεηο ή κεηψζεηο θεθαιαίνπ
αλεμάξηεηα αλ κε απηέο κεηαβάιιεηαη ν αξηζκφο ή ε αμία ησλ ηίηισλ, θιπ. Δίλαη
απηνλφεην φηη ζε πεξίπησζε δσξεάλ ρνξήγεζεο κεηνρψλ ζηνπο κεηφρνπο ιφγσ
αχμεζεο

ηνπ

κεηνρηθνχ

θεθαιαίνπ

κε

θεθαιαηνπνίεζε

απνζεκαηηθψλ

(απνζεκαηηθφ ιφγσ ππέξ ην άξηην έθδνζε κεηνρψλ, απφ θνξνινγεκέλα θέξδε,
θιπ.), νη κεηνρέο απηέο ζα επεξεάζνπλ ηελ ηηκή θηήζεο ησλ κεηνρψλ θαη
επνκέλσο θαη ηελ ππεξαμία πνπ ζα πξνθχςεη θαηά ηελ πψιεζε ησλ κεηνρψλ ηεο
ππφςε εηαηξίαο.
Ωο ίδηα θεθάιαηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία, ζα
ιακβάλνληαη ηα θεθάιαηα φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην θαηαζηαηηθφ ίδξπζεο ηεο
εηαηξίαο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ. Δπίζεο, ζα ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ
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αγνξέο παγίσλ, επηδνηήζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ αμία θηήζεο
ησλ παγίσλ θαη ζηελ θάιπςε ινηπψλ δαπαλψλ, θαζψο θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ
απνδεηθλχνπλ ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη γηα ηα νπνία ε εηαηξία δελ έρεη πξνβεί
ζε ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ. Σα παξαπάλσ απνηεινχλ ζε θάζε πεξίπησζε
αληηθείκελν ειέγρνπ ηεο εθάζηνηε αξκφδηαο ειεγθηηθήο αξρήο.
Δάλ ην θπζηθφ πξφζσπν έρεη πξνβεί ζε δηαδνρηθέο απνθηήζεηο ηίηισλ θαη
ζηε ζπλέρεηα κεηαβηβάζεη ην ζχλνιν ή κέξνο απηψλ, σο ηηκή θηήζεο ησλ
πσινχκελσλ ηίηισλ ιακβάλεηαη ε κέζε ηηκή θηήζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε
ζπλνιηθή αμία θηήζεο ησλ ηίηισλ δηα ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηαβηβαδφκελνη ηίηινη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 42
έρνπλ απνθηεζεί απφ θιεξνλνκηά, δσξεά ή γνληθή παξνρή, σο ηηκή θηήζεο ησλ
ηίηισλ απηψλ, ζα ιακβάλεηαη ν θφξνο πνπ θαηαβιήζεθε ιφγσ ηεο αηηίαο
απφθηεζεο απηψλ, θαζφζνλ φιεο νη δαπάλεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν σο άλσ
θφξνο, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αγνξά ησλ ηίηισλ θαη γεληθφηεξα ηελ απφθηεζε
απηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 42,
ζηελ ηηκή θηήζεο ησλ ηίηισλ.
Δπηζεκαίλεηαη, φηη κε ηελ παξ.11 ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ λ.4316/2014 θαη ηελ
αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ησλ δχν ηειεπηαίσλ εδαθίσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 42
παχεη λα ηζρχεη ε ΠΟΛ.1004/2014 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ
1Β’/2.1.2014) αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο θηήζεο θαηά ηε
κεηαβίβαζε κε επαρζή αηηία ηίηισλ απφ θπζηθά πξφζσπα ζε πεξίπησζε πνπ νη
ηίηινη έρνπλ απνθηεζεί πξηλ ηελ 29.9.1999.
Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ παξαπάλσ, παξαζέηνπκε ηα αθφινπζα
παξαδείγκαηα:
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΤΠΔΡΑΞΙΑ
Παπάδειγμα 1ο
ηηο 5/2/2003 ηδξχζεθε Ο.Δ. κε δηπινγξαθηθά βηβιία θαη ζχκθσλα κε ην
θαηαζηαηηθφ ίδξπζεο ν Α’ (θπζηθφ πξφζσπν) θαηείρε πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ
(20%) ηεο εηαηξείαο ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ 1.000.000 επξψ, ην νπνίν ηαπηηδφηαλ κε
ην χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο θαηά ην ρξφλν απηφ.
ηηο 10/8/2006 ν Α απέθηεζε επηπιένλ 30% ηεο εηαηξείαο αληί ηνπ πνζνχ
ησλ 400.000 επξψ, κε απνηέιεζκα ην πνζνζηφ ηνπ λα δηακνξθσζεί ζε 50%, ελψ
ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο αλέξρνληαλ ζε 1.500.000 επξψ.
Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζνπκε ηελ ππεξαμία βάζεη ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ
Κ.Φ.Δ. ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο πξνβαίλνπκε ζηνπο αλάινγνπο ππνινγηζκνχο
σο θαησηέξσ:
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Α’ πεπίπηωζη
ηηο 20/4/2014 ν Α πξνέβε ζηελ πψιεζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπ (50%) αληί ηνπ
πνζνχ ησλ 800.000 επξψ ελψ ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο είραλ δηακνξθσζεί
ζε 5.000.000 επξψ.
Τπολογιζμόρ ςπεπαξίαρ Α΄ πεπίπηωζηρ:
- Αμία θηήζεο ηνπ 50%
Ωο αμία θηήζεο ηνπ κεξηδίνπ ηνπ 20% γηα ηνλ Α θαηά ην έηνο ίδξπζεο
ιακβάλεηαη ην πνζφ: 1.000.000 x 20% = 200.000 επξψ.
Ωο αμία θηήζεο ηνπ πνζνζηνχ 30% γηα ηνλ Α ιακβάλεηαη ε κηθξφηεξε
κεηαμχ ηεο ηηκήο πνπ πξνθχπηεη βάζεη ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ηεο 10/8/2006 θαη βάζεη
ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο ηελ ίδηα εκεξνκελία:


Βάζεη ζπκθσλεηηθνχ: 400.000 επξψ



Βάζεη ηδίσλ θεθαιαίσλ: 1.500.000 x 30% = 450.000 επξψ.
Ωο αμία θηήζεο ηνπ 30% ιακβάλεηαη ην πνζφ ησλ 400.000 επξψ.
πλνιηθή αμία θηήζεο ηνπ κεξηδίνπ 50%: 200.000 + 400.000 = 600.000

επξψ.
- Αμία πψιεζεο ηνπ 50%
Ωο αμία πψιεζεο ηνπ 50% γηα ηνλ Α ιακβάλεηαη ε κεγαιχηεξε κεηαμχ ηεο
ηηκήο πνπ πξνθχπηεη βάζεη ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ηεο 20/4/2014 θαη βάζεη ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο ηελ ίδηα εκεξνκελία:


Βάζεη ζπκθσλεηηθνχ: 800.000 επξψ



Βάζεη ηδίσλ θεθαιαίσλ: 5.000.000 x 50% = 2.500.000 επξψ.
Ωο αμία πψιεζεο ηνπ 50% ιακβάλεηαη ην πνζφ ησλ 2.500.000 επξψ.
-Τπεξαμία
πλεπψο, ηειηθή ππεξαμία: 2.500.000 – 600.000 = 1.900.000 θαη ν θφξνο

ππεξαμίαο πνπ νθείιεηαη βάζεη ηεο εηήζηαο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ Α’
είλαη 1.900.000 x 15% = 285.000 επξψ.
Β’ πεπίπηωζη
ηηο 20/4/2014 ν Α’ πξνέβε ζηελ πψιεζε πνζνζηνχ 20% ηεο εηαηξείαο
αληί ηνπ πνζνχ ησλ 300.000 επξψ, ελψ ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο είραλ
δηακνξθσζεί ζε 5.000.000 επξψ.
Τπολογιζμόρ ςπεπαξίαρ Β’ πεπίπηωζηρ:
- Αμία θηήζεο ηνπ 20%
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο θηήζεο ηνπ 20% ιακβάλεηαη ππφςε ε
κέζε ηηκή θηήζεο ηνπ ππφςε πνζνζηνχ, σο αθνινχζσο:
600.000 x 20/50=240.000 επξψ.
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- Αμία πψιεζεο ηνπ 20%
Ωο αμία πψιεζεο ηνπ 20% γηα ηνλ Α’ ιακβάλεηαη ε κεγαιχηεξε κεηαμχ ηεο
ηηκήο πνπ πξνθχπηεη βάζεη ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ηεο 20/4/2014 θαη βάζεη ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο ηελ ίδηα εκεξνκελία:


Βάζεη ζπκθσλεηηθνχ: 300.000 επξψ



Βάζεη ηδίσλ θεθαιαίσλ: 5.000.000 x 20% = 1.000.000 επξψ.
Ωο αμία πψιεζεο ηνπ 20% ιακβάλεηαη ην πνζφ ησλ 1.000.000 επξψ.
-Τπεξαμία
πλεπψο, ηειηθή ππεξαμία: 1.000.000 – 240.000 = 760.000 θαη ν θφξνο

ππεξαμίαο πνπ νθείιεηαη βάζεη ηεο εηήζηαο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ Α
είλαη 760.000 x 15% = 114.000 επξψ.
Παπάδειγμα 2ο
Έζησ φηη ζην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα, ζηηο 31.3.2010 έιαβε ρψξα
αχμεζε θεθαιαίνπ ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο θαηά 500.000 επξψ, ε νπνία
θαιχθζεθε θαη απφ ηνπο δχν εηαίξνπο. Σα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο θαηά ην
ρξφλν εθείλν αλέξρνληαλ, κεηά ηελ αχμεζε, ζε 4.000.000 επξψ. ηελ πεξίπησζε
απηή, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο θηήζεο ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ πνζνζηνχ 20%
(πεξίπησζε β’ ηνπ πξνεγνχκελνπ παξαδείγκαηνο), ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
Καηαξρήλ, ην κέξνο απφ ηελ αχμεζε θεθαιαίνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ
εηαίξν Α είλαη 250.000 (500.000/2). Ζ ηηκή θηήζεο ηνπ πνζνζηνχ ηνπ Α’ είλαη ε
εμήο: (600.000 + 250.000) = 850.000 επξψ. Δπνκέλσο, ε ηηκή θηήζεο ησλ
κεηαβηβαδνκέλνπ πνζνζηνχ 20% ηνπ Α’ είλαη 850.000 Υ 20/50 = 340.000 επξψ.
Βάζεη ηδίσλ θεθαιαίσλ, ε ηηκή θηήζεο ηνπ πνζνζηνχ 20% αλέξρεηαη ζε 4.000.000
x 20% = 800.000 επξψ. Δπνκέλσο, σο ηηκή θηήζεο ιακβάλεηαη ην κηθξφηεξν πνζφ
ησλ 340.000 επξψ.
Παπάδειγμα 3ο
ηηο 10/7/2008 ν Α (θπζηθφ πξφζσπν) απέθηεζε 540 κεηνρέο (πνζνζηφ
50%) αλψλπκεο εηαηξείαο κε εηζεγκέλεο ζην ΥΑ, νλνκαζηηθήο αμίαο €100 έθαζηε,
αληί ηνπ πνζνχ ησλ 64.800 επξψ. Σα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο θαηά ην ρξφλν
απηφ αλέξρνληαλ ζε 270.000 επξψ.
ηηο 12/11/2010 ε εηαηξεία πξνέβε ζε κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε
κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ θαη επηζηξνθή κεηξεηψλ ζηνπο κεηφρνπο κε
απνηέιεζκα λα θαηαβιεζνχλ ζηνλ Α 14.000 επξψ. Δπνκέλσο, νη κεηνρέο πνπ
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θαηείρε ν Α κεηψζεθαλ θαηά 140 ηεκάρηα νλνκαζηηθήο αμίαο €100 έθαζηε. Σα ίδηα
θεθάιαηα ζην ρξφλν απηφ αλέξρνληαλ ζε 320.000 επξψ.
ηηο 13/5/2011 ε εηαηξεία πξνέβε ζε κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε
κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ ζε €90 έθαζηε. Σα ίδηα θεθάιαηα ζην
ρξφλν απηφ αλέξρνληαλ ζε 380.000 επξψ.
ηηο 20/5/2014 ν Α πξνέβε ζηελ πψιεζε 300 κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο αληί
ηνπ πνζνχ ησλ 50.000 επξψ ελψ ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο δηακνξθψζεθαλ
ζε 500.000 επξψ.
Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζνπκε ηελ ππεξαμία βάζεη ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ
Κ.Φ.Δ. πξνβαίλνπκε ζηνπο αλάινγνπο ππνινγηζκνχο σο θαησηέξσ:
Τπνινγηζκφο αμίαο θηήζεο
- Ωο αμία θηήζεο ησλ 540 κεηνρψλ γηα ηνλ Α ζηιρ 10/7/2008 ιακβάλεηαη ε
κηθξφηεξε κεηαμχ ηεο ηηκήο πνπ πξνθχπηεη βάζεη ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ηεο 10/7/2008
θαη βάζεη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο ηελ ίδηα εκεξνκελία:


Βάζεη ζπκθσλεηηθνχ: 64.800 επξψ



Βάζεη ηδίσλ θεθαιαίσλ:
Αμία θηήζεο θάζε κεηνρήο: 270.000 /1.080 (ζχλνιν κεηνρψλ) = 250 επξψ
Αμία θηήζεο 540 κεηνρψλ: 540 x 250 = 135.000 επξψ
Δπνκέλσο, σο αμία θηήζεο ησλ 540 κεηνρψλ ιακβάλεηαη ην πνζφ ησλ

64.800 εςπώ.
- Ωο αμία ησλ 140 κεηνρψλ γηα ηνλ Α ζηηο 12/11/2010 ιακβάλεηαη ε
κηθξφηεξε κεηαμχ ηεο αμίαο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ
επηζηξέθεηαη θαη βάζεη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο ηελ ίδηα εκεξνκελία:


14.000 επξψ (νλνκαζηηθή αμία 100 x αξηζκφο επηζηξαθέλησλ κεηνρψλ

140)


Βάζεη ηδίσλ θεθαιαίσλ:
Αμία θάζε κεηνρήο: 320.000 / 800 (ζχλνιν κεηνρψλ) = 400 επξψ.
Αμία 140 κεηνρψλ: 140 x 400 = 56.000 επξψ
Δπνκέλσο, σο αμία ησλ 140 κεηνρψλ ιακβάλεηαη ην πνζφ ησλ 14.000

εςπώ.
- Ζ ζπλαιιαγή πνπ έιαβε ρψξα ζηιρ 13/5/2011 είρε σο απνηέιεζκα ηε
κείσζε ηεο αμίαο θηήζεο ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρεη ν Α, ζπλνιηθά 400 κεηνρέο x 10
= 4.000 επξψ. Σν πνζφ απηφ ζπγθξίλεηαη κε ηε αμία βάζεη ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά
ην ρξφλν εθείλν, ήηνη 380.000 / 800 (ζχλνιν κεηνρψλ) = 475 επξψ.
Αμία 400 κεηνρψλ: 400 x 475 = 190.000 επξψ
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Δπνκέλσο, σο αμία ησλ 400 κεηνρψλ ιακβάλεηαη ην πνζφ ησλ 4.000
εςπώ.
πλνιηθή αμία θηήζεο ησλ 400 κεηνρψλ: 64.800 – 14.000 - 4.000 = 46.800
επξψ.
Άξα αμία θηήζεο θάζε κεηνρήο: 46.800/400 = 117 επξψ
Τπνινγηζκφο αμίαο πψιεζεο
Ωο αμία πψιεζεο ησλ 300 κεηνρψλ γηα ηνλ Α ιακβάλεηαη ε κεγαιχηεξε
κεηαμχ ηεο ηηκήο πνπ πξνθχπηεη βάζεη ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ηεο 20/5/2014 θαη βάζεη
ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο ηελ ίδηα εκεξνκελία:


Βάζεη ζπκθσλεηηθνχ: 50.000 επξψ



Βάζεη ηδίσλ θεθαιαίσλ:
Αμία πψιεζεο θάζε κεηνρήο: 500.000/800 (ζχλνιν κεηνρψλ) = 625 επξψ.
Αμία πψιεζεο 300 κεηνρψλ: 300 x 625 = 187.500 επξψ
Δπνκέλσο, σο αμία πψιεζεο ησλ 300 κεηνρψλ ιακβάλεηαη ην πνζφ ησλ

187.500 εςπώ.
Τπνινγηζκφο ππεξαμίαο
πλεπψο, ηειηθή ππεξαμία: 187.500 – 35.100 (117 x 300) = 152.400 θαη ν
θφξνο ππεξαμίαο πνπ νθείιεηαη βάζεη ηεο εηήζηαο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο
ηνπ Α είλαη 152.400 x 15% = 22.860 επξψ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ππεξαμίαο πνπ απνθηά θπζηθφ
πξφζσπν απφ ηε κεηαβίβαζε εηαηξηθψλ νκνιφγσλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ
αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξ. 2 iii ηεο παξνχζαο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή πψιεζεο
θαη ην θφζηνο απφθηεζεο, φπσο απηά δειψλνληαη απφ ηνλ κεηαβηβάδνληα θαη
πξνθχπηνπλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ εμέδσζε ε εθδφηξηα εηαηξία ή ην
πηζησηηθφ ίδξπκα ζην νπνίν αλαηέζεθε ε δηαρείξηζε ησλ νκνιφγσλ απηψλ.
Πεξαηηέξσ θαη δεδνκέλνπ φηη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.
4172/2013 εθαξκφδνληαη θαη γηα κεηαβηβάζεηο κεηνρψλ, κεξηδίσλ ή κεξίδσλ
αιινδαπψλ εηαηξηψλ, ζπλάγεηαη φηη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ππεξαμίαο πνπ
απνθηά θπζηθφ πξφζσπν απφ ηε κεηαβίβαζε ησλ σο άλσ ηίηισλ αθαηξείηαη ην
θφζηνο απφθηεζήο ηνπο, φπσο απηφ αλαγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε κεηαβίβαζεο θαηά
ην ρξφλν απφθηεζεο ησλ ηίηισλ απφ ηε ζπκθσλεζείζα αμία πψιεζεο.
6. Με ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ, φπσο απηή ηζρχεη κεηά ηε
ηξνπνπνίεζή ηεο κε ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ λ.4316/2014 νξίδεηαη φηη,
ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ππεξαμίαο ηνπ άξζξνπ 42 πνπ
πξνθχπηεη απφ κεηαβηβάζεηο απφ θπζηθά πξφζσπα, κεηνρψλ, κεξηδίσλ ζε Δ.Π.Δ.
ή κεξίδσλ ζε πξνζσπηθέο εηαηξίεο, θξαηηθψλ νκνιφγσλ, εηαηξηθψλ νκνιφγσλ θαη
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εληφθσλ γξακκαηίσλ, θαηαιήγεη ζε αξλεηηθφ πνζφ, ην αξλεηηθφ απηφ πνζφ
κεηαθέξεηαη γηα ηα επφκελα πέληε (5) έηε θαη ζπκςεθίδεηαη κφλν κε κειινληηθά
θέξδε ππεξαμίαο πνπ πξνθχπηνπλ απνθιεηζηηθά απφ ηε κεηαβίβαζε ησλ
παξαπάλσ ηίηισλ. Δπηζεκαίλεηαη, φηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηειηθνχ
απνηειέζκαηνο (θέξδνο ή δεκίαο) απφ ηηο σο άλσ κεηαβηβάζεηο ιακβάλεηαη ην
αιγεβξηθφ άζξνηζκα ησλ πξάμεσλ (ζπλαιιαγψλ) πνπ θνξνινγνχληαη βάζεη ηεο
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 42 θαη έρνπλ ιάβεη ρψξα εληφο ηνπ ίδηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο,
φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ηίηισλ ηεο παξαγξάθνπ 1.
7. Όζνλ αθνξά ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαβίβαζε ηίηισλ ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 42 απφ θπζηθφ πξφζσπν πνπ δελ έρεη ηε θνξνινγηθή ηνπ
θαηνηθία ζηελ Διιάδα, έρνπλ εθαξκνγή ηα αθφινπζα:
α) Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη, φηη
ν θνξνινγνχκελνο πνπ δελ έρεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ ζηελ Διιάδα
ππφθεηηαη ζε θφξν γηα ην θνξνινγεηέν εηζφδεκά ηνπ πνπ πξνθχπηεη ζηελ Διιάδα
θαη απνθηάηαη κέζα ζε νξηζκέλν θνξνινγηθφ έηνο.
β) Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ζ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ίδηνπ
λφκνπ νξίδεηαη, φηη εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη ζηελ εκεδαπή είλαη ην εηζφδεκα απφ
ηελ

πψιεζε

ζπκκεηνρήο,

νιφθιεξεο
κεηνρψλ,

επηρείξεζεο,

εηζεγκέλσλ

ή

εηαηξηθψλ
κε

κεξηδίσλ

νκνιφγσλ

θαη

ή

πνζνζηψλ
παξαγψγσλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, εθφζνλ νη παξαπάλσ ηίηινη έρνπλ εθδνζεί απφ
εκεδαπή επηρείξεζε.
Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ην εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ ηα πην πάλσ
πξφζσπα απφ ηε κεηαβίβαζε ηίηισλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ εκεδαπή επηρείξεζε,
ππφθεηηαη ζε θφξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 3 θαη ηεο πεξ.
ζ’ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 5, σο εηζφδεκα απφ πεγή Διιάδνο, κε ζπληειεζηή 15%.
Σν εηζφδεκα απηφ ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ εηήζηα δήισζε θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν έιαβε ρψξα ε κεηαβίβαζε ησλ
ηίηισλ ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη γηα ηα θπζηθά πξφζσπα κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67, ζε αλάινγν θσδηθφ πνπ ζα πξνβιεθζεί.
Δηδηθά γηα ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ηελ θαηνηθία ηνπο ζε θξάηνο
πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα κε ζπλεξγάζηκα θξάηε κε βάζε ην άξζξν 65 ηνπ
λ.4172/2013, ε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, φπνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην
ππφςε εηζφδεκα, ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. πξηλ απφ ηελ νπνηαδήπνηε
κεηαβίβαζε θαη ν θφξνο θαηαβάιιεηαη εθάπαμ, κε βάζε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε
πνπ εθδίδεηαη θαη’εθαξκνγή ηεο παξ.7 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.4172/2013.
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Γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηα δηθαηνινγεηηθά απφδνζεο Αξηζκνχ Φνξνινγηθνχ
Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ) ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη κε βάζε
ηηο ΠΟΛ.1283/2013 θαη ΠΟΛ.1006/2013 Απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα πνπ
εθδφζεθαλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 8 θαη 10 ηνπ
λ.4174/2014.
Δπηζεκαίλεηαη, φηη φηαλ ν δηθαηνχρνο θπζηθφ πξφζσπν είλαη θνξνινγηθφο
θάηνηθνο ζε θξάηνο κε ην νπνίν ε Διιάδα έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε απνθπγήο
δηπιήο θνξνινγίαο, ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ππεξαμία κεηαβίβαζεο
ησλ ηίηισλ απηψλ απαιιάζζεηαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 4172/2013, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
ππνβάιινληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηε θνξνινγηθή ηνπ θαηνηθία. Ζ
θνξνινγηθή θαηνηθία ζηελ πεξίπησζε απηή απνδεηθλχεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ
θνξνινγηθήο θαηνηθίαο κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηελ νηθεία ΑΓΦ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη
ηα ελ ιφγσ πξφζσπα δελ ππνρξενχληαη ζε απφθηεζε ειιεληθνχ Α.Φ.Μ. θαη δελ
απαηηείηαη λα ππνβάιινπλ κεδεληθή δήισζε απφ ηελ αηηία απηή. Πεξαηηέξσ, ην
πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο θαηνηθίαο ην νπνίν ηεθκεξηψλεη ηελ απαιιαγή ηνπο,
απαηηείηαη λα έρεη θαηαηεζεί ζην ζεκαηνθχιαθα ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ, θαζφζνλ
ν ηειεπηαίνο ζα είλαη ππφρξενο γηα ηελ απφδεημε ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο
έλαληη ηεο θνξνινγηθήο αξρήο.
8. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 42 νξίδεηαη
φηη ηα θεθαιαηαθά θέξδε πνπ απνθηνχλ θπζηθά πξφζσπα θαη πξνθχπηνπλ απφ
ηελ αληαιιαγή νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε άιινπο ηίηινπο θαη’
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο
απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν θαη δελ έρνπλ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο
θφξνπ εηζνδήκαηνο, εθηφο αλ έρνπλ ηέηνηα ππνρξέσζε απφ άιιε αηηία. Σα
παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο θαηνίθνπο αιινδαπήο θαη ζπλεπψο παξέιθεη ε
αλαθνξά ζηηο ΑΓΦ.
9. Όζνλ αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ κεηαβίβαζε
ηίηισλ πνπ απνθηνχλ ηα ημεδαπά νομικά ππόζωπα και οι νομικέρ ονηόηηηερ
ηος άπθπος 45, καθώρ και ηα νομικά ππόζωπα πος δεν έσοςν ηη
θοπολογική

ηοςρ

καηοικία

ζηην

ημεδαπή

αλλά

διαηηπούν

μόνιμη

εγκαηάζηαζη ζηη σώπα μαρ, ιακβάλεηαη ππφςε ην εηζφδεκα (ππεξαμία) πνπ
πξνθχπηεη κε βάζε ηα ηεξνχκελα βηβιία ηεο επηρείξεζεο θαη ηα αληίζηνηρα
παξαζηαηηθά, θαζφζνλ ζε θάζε πεξίπησζε ηα έζνδα πνπ απνθηνχλ ηα ελ ιφγσ
λνκηθά πξφζσπα ζεσξνχληαη έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη
θνξνινγνχληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58 ή 29, θαηά πεξίπησζε. ηελ
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έλλνηα ηεο κφληκεο εγθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ
πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα
αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα
πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα κέζσ γξαθείνπ, παξαξηήκαηνο, θιπ
(π.ρ αιινδαπά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εκεδαπή).
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ, κε δηαθξίλνληνο ηνπ λφκνπ, έρνπλ
εθαξκνγή θαη γηα κεηαβηβάζεηο κεηνρψλ θαη άιισλ θηλεηψλ αμηψλ εηζεγκέλσλ ζε
ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ απφθηεζήο ηνπο θαη ηνπ
πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο.
Δηδηθφηεξα, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ππεξαμίαο απφ ηα σο άλσ λνκηθά
πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία, απφ ηελ
ζπκθσλεζείζα αμία πψιεζεο αθαηξείηαη ε ηηκή θηήζεο. Ωο ηηκή θηήζεο ιακβάλεηαη
απηή πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ απνηίκεζε θαη ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία ηεο
επηρείξεζεο

θαηά

ηελ

31.12.2013

πξνθεηκέλνπ

γηα

κεηαβηβάζεηο

πνπ

πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2014, θαζφζνλ ε δεκία απφ ηελ
απνηίκεζε έρεη αλαγλσξηζζεί γηα έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο
επηρείξεζεο κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013
(ΠΟΛ. 1264/2014). Γηα κεηαβηβάζεηο ηίηισλ πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα κεηά ηελ
1.1.2015 θαη νη νπνίνη έρνπλ απνθηεζεί πξηλ ηελ 31.12.2013, σο ηηκή θηήζεο ζα
ιεθζεί ππφςε ε ίδηα σο άλσ αμία (απηή πνπ εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία θαηά ηελ
31.12.2013), δεδνκέλνπ φηη ε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ απνηίκεζε ηίηισλ απφ
1.1.2014 θαη κεηά δελ εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ κε
βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. β’ ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.4172/2013, θαζφζνλ δελ
αληηζηνηρεί ζε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηίηινπο πνπ
απνθηψληαη απφ ηελ 1.1.2014 θαη κεηά, σο ηηκή θηήζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
ππεξαμίαο θαηά ηε κεηαβίβαζή ηνπο ιακβάλεηαη ππφςε ε αξρηθή ηηκή θηήζεο ηνπο
ρσξίο ηηο κεηαγελέζηεξεο απνηηκήζεηο ηνπο.
Όηαλ ηα λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο ηεξνχλ απινγξαθηθά
βηβιία, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ππεξαμίαο (θέξδνπο) πνπ πξνθχπηεη απφ ηε
κεηαβίβαζε

ησλ

ηίηισλ

πνπ

έρνπλ

ζην

ραξηνθπιάθηφ

ηνπο,

απφ

ηελ

ζπκθσλεζείζα αμία πψιεζεο ησλ ηίηισλ απηψλ αθαηξείηαη ε αξρηθή ηηκή θηήζεο,
φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηα ηεξνχκελα παξαζηαηηθά.
Δπίζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ ή λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ
δελ ηεξνχλ βηβιία (π.ρ. λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα) φηαλ ην
θφζηνο

θηήζεο

δελ

κπνξεί

λα

πξνζδηνξηζζεί

παξαζηαηηθψλ, απηφ ζεσξείηαη φηη είλαη κεδεληθφ.
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Σα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηεο παξνχζαο, ζρεηηθά κε ηελ εηζθνξά
ηίηισλ, ζα έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο παξαγξάθνπ απηήο.
ε πεξίπησζε πνπ λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο ηνπ άξζξνπ 45
θαηά ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο πξνβνχλ ζε απηνχζηα δηαλνκή ηίηισλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 42 ζηνπο κεηφρνπο ή εηαίξνπο ηνπο,
εθφζνλ ε απηνχζηα δηαλνκή απηή πξνβιέπεηαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, ε δηαλνκή
απηή ηζνδπλακεί κε πψιεζε θαη ε ππεξαμία θνξνινγείηαη ζην φλνκα ηνπ ππφ
εθθαζάξηζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο.
Σέινο, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηαβηβαδφκελνη ηίηινη ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 42 έρνπλ απνθηεζεί απφ θιεξνλνκηά, δσξεά ή γνληθή παξνρή, σο ηηκή
θηήζεο ησλ ηίηισλ απηψλ, ζα ιακβάλεηαη ν θφξνο πνπ θαηαβιήζεθε ιφγσ ηεο
αηηίαο απφθηεζεο απηψλ, θαζφζνλ φιεο νη δαπάλεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν σο
άλσ θφξνο, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αγνξά ησλ ηίηισλ θαη γεληθφηεξα ηελ
απφθηεζε απηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 42, ζηελ ηηκή θηήζεο ησλ ηίηισλ.
Δηδηθά γηα κεηαβηβάζεηο ηίηισλ ηνπ άξζξνπ απηνχ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
κεηαμχ εκεδαπήο επηρείξεζεο θαη επηρεηξήζεσλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηή,
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 50 θαη 51 ηνπ λ.4172/2013.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα απφ ηε κεηαβίβαζε
ησλ ηίηισλ είλαη δεκηνγφλν, ε ππφςε δεκία αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά, κε ηελ
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.4172/2013. Αλ ε δεκία πξνθχπηεη
απφ ηε κεηαβίβαζε ηίηισλ αιινδαπήο πξνέιεπζεο, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο
ηεο παξ. 3 ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ θαη λφκνπ, δειαδή δελ αλαγλσξίδεηαη, πιελ
φκσο κπνξεί λα ζπκςεθηζζεί κε εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ άιια θξάηε κέιε
ηεο Δ.Δ ή ηνπ Δ.Ο.Υ. κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο.
Γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ ππφςε
λνκηθψλ πξνζψπσλ ή λνκηθψλ νληνηήησλ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 68 ηνπ λ.4172/2013, σο εθ ηνχηνπ θαηά ην ρξφλν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε
κεηαβίβαζε ησλ ηίηισλ δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή δήισζεο, θαζψο ην αληίζηνηρν
εηζφδεκα ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ εηήζηα δήισζε ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην
νπνίν έιαβε ρψξα ε κεηαβίβαζε ησλ ηίηισλ.
10. Αλαθνξηθά κε ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ δεν
έσοςν ηη θοπολογική ηοςρ καηοικία ζηην Δλλάδα θαη δεδνκέλνπ φηη κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ηεο πεξηπη. ε’ ηνπ άξζξνπ 5 εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα
πνπ πξνθχπηεη ζηελ εκεδαπή είλαη κφλν απηφ πνπ αζθείηαη κέζσ κφληκεο
εγθαηάζηαζεο ζπλάγεηαη, φηη ην ππφςε εηζφδεκα (απφ κεηαβίβαζε ηίηισλ) πνπ
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απνθηνχλ θνξνινγείηαη ζηελ Διιάδα κφλν φηαλ δηαηεξνχλ κφληκε εγθαηάζηαζε
ζηελ Διιάδα θαη ην πξντφλ ηεο κεηαβίβαζεο κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ κφληκε
εγθαηάζηαζε.
Δπηζεκαίλεηαη, φηη εθφζνλ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο εζσηεξηθήο
λνκνζεζίαο παξέρεηαη απαιιαγή ηνπ αληίζηνηρνπ εηζνδήκαηνο, δελ απαηηείηαη θαη
ε ππνβνιή κεδεληθήο δήισζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε δηάηαμε ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 47
ηνπ λ.4172/2013 πνπ πξνζηέζεθε κε ηελ πεξηπη.10 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ.1 ηεο
παξαγξάθνπ Γ, ηνπ άξζξνπ πξψην ηνπ λ.4254/2014 (ΦΔΚ Α’ 85) πιενλάδεη.
Δπίζεο, θαηά ηελ απνξξφθεζε εηαηξείαο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54,
ε νπνία έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηεο ηίηινπο (κεξίδηα ή κεηνρέο) εκεδαπήο εηαηξείαο,
απφ άιιε εηαηξεία, δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 θαζφζνλ, ε
ζπγρψλεπζε δελ ζπλεπάγεηαη θαηά ην ρξφλν ηεο ζπγρψλεπζεο θακία θνξνινγία
ησλ ππεξαμηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 54.
11. Δπηπιένλ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ
λ.4172/2013, νη νπνίεο πξνζηέζεθαλ κε ηελ πεξ. 10 ηεο ππνπαξ. Γ1 ηεο παξ. Γ
ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.4254/2014, ε απαιιαγή πνπ πξνβιέπεηαη κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 42 γηα ηα θεθαιαηαθά θέξδε πνπ
απνθηνχλ θπζηθά πξφζσπα θαη πξνθχπηνπλ απφ ηελ αληαιιαγή νκνιφγσλ ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε άιινπο ηίηινπο θαη’ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα
ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013.
Δηδηθά γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ δελ έρνπλ ηε
θνξνινγηθή ηνπο θαηνηθία θαη δελ δηαηεξνχλ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα,
εθφζνλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο παξέρεηαη απαιιαγή ηνπ
πην πάλσ εηζνδήκαηνο, παξέιθεη ε αλαθνξά ζηηο ΑΓΦ θαη πεξαηηέξσ δελ
απαηηείηαη ε ππνβνιή κεδεληθήο δήισζεο, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ
αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 7 ηεο παξνχζαο.
Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο απαιιάζζεηαη θαη ε
ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαβίβαζε εκεδαπψλ εηαηξηθψλ νκνιφγσλ, θαη’
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.3156/2003, θαη’ αλάινγε
εθαξκνγή ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ ζηελ παξάγξαθν 2iii ηεο παξνχζαο.
12. Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ
άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013, γηα κεηαβηβάζεηο κεηνρψλ, κεξηδίσλ, νκνιφγσλ,
παξαγψγσλ θαη νιφθιεξεο επηρείξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ 1 ε
Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά.
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο έρεη θαηαξηηζηεί
ζχκβαζε κεηαβίβαζεο ηίηισλ κέρξη ηελ 31.12.2013 θαη δελ έρεη ππνβιεζεί ε
δήισζε θφξνπ ππεξαμίαο, κε αληίζηνηρε θαηαβνιή θφξνπ φπσο πξνέβιεπαλ νη
πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.2238/1994, ε ελ ιφγσ κεηαβίβαζε
ζεσξείηαη φηη δελ έρεη νινθιεξσζεί θαη ζπλεπψο, ε δηαδηθαζία κεηαβίβαζεο θαη ε
θαηαβνιή ηνπ θφξνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα
ζηελ παξνχζα εγθχθιην.
Αληίζεηα, γηα κεηαβηβάζεηο ηίηισλ πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα κέρξη ηελ
31.12.2013 φπνπ έρεη ζπκθσλεζεί, πέξα απφ ηελ θαηαβνιή ζπγθεθξηκέλνπ
πνζνχ, θαη ε θαηαβνιή ζην κέιινλ ελφο επηπιένλ πνζνχ ην νπνίν φκσο ζπλδέεηαη
κε ηελ πιήξσζε θάπνηαο αίξεζεο (π.ρ. επηδίθαζε θάπνηαο απνδεκίσζεο ππέξ ηεο
εηαηξείαο ηεο νπνίαο κεηαβηβάζζεθαλ νη κεηνρέο θ.ιπ.), γηα ηνλ επηπιένλ πνζφ ηνπ
θφξνπ πνπ νθείιεηαη εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
13 ηνπ λ.2238/1994, θαζφζνλ ε κεηαβίβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη ιάβεη ρψξα πξηλ ηελ
1.1.2014.
Δπίζεο, ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηίηισλ απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν,
θπζηθφ ή λνκηθφ, γηα ηηο νπνίεο ζπκθσλείηαη ηκεκαηηθή θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο ζε
επφκελα θνξνινγηθά έηε, ε πξνθχπηνπζα ππεξαμία θνξνινγείηαη θαηά ην
θνξνινγηθφ έηνο πνπ ιακβάλεη ρψξα ε κεηαβίβαζε ησλ ηίηισλ, αλεμάξηεηα απφ ην
ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο.
Σέινο θαη δεδνκέλνπ φηη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.
4172/2013 νξίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε θνξνινγία ησλ λαπηηιηαθψλ
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ζπλδεφκελσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ κφλν ζε ζρέζε κε ην
εηζφδεκα πνπ απνξξέεη απφ ηηο επηρεηξήζεηο απηέο δελ ζίγνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Κψδηθα απηνχ, ζπλάγεηαη φηη ε ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαβίβαζε
κεηνρψλ λαπηηθήο πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο απαιιάζζεηαη ηεο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο, θαζφζνλ ζεσξείηαη εηζφδεκα πνπ απνθηάηαη απφ ην κέηνρν ζηα
πιαίζηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ πινίνπ θαη κε ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ ηνπ λ. 27/1975
ζηελ πινηνθηήηξηα λαπηηθή εηαηξεία εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε απφ ην
θφξν εηζνδήκαηνο (ζρεηηθή ε αξηζ. 39/1998 γλσκνδφηεζε ηνπ Ν..Κ. πνπ έγηλε
απνδεθηή απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ).
Αθξηβέο Αληίγξαθν

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινχο

ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

Tκήκαηνο Γηνίθεζεο

ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1.

Απνδέθηεο πίλαθα Β’ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ)

2.

Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο

3.

Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e - ΔΦΑΡΜΟΓΔ)

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.

Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Σ’ (εθηφο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνχ), Ε’ (εθηφο ησλ

αξηζκψλ 3, 4 θαη 7), Ζ’, Θ’, Η’, ΗΑ’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’, ΗΔ’, ΗΣ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη
ΚΓ’
2.

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ

Δηαηξηψλ θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο - 101 81 ΑΘΖΝΑ
3.

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ

(ΔΛΣΔ), Βνπιήο 7 - 105 62 ΑΘΖΝΑ
4.

ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ»

5.

ΓΔΩΡΣΕΟΓΛΟΤ ΑΓΓΔΟ, Κνκλελψλ 22, Θεζζαινλίθε

6.

ΚΟΛΗΣΖ ΘΩΜΑ, φισλνο 77, Αζήλα ΣΚ 10679

7.

ΕΖΡΑ Α. ΦΗΛΗΠΠΟ, Θεζέσο 4, Αζήλα ΣΚ 152 32

8.

ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ, Γεκεηξίνπ νχηζνπ 28, Αζήλα ΣΚ 11521

9.

ΣΗΜΠΑΝΟΤΛΖ & ΤΝΔΣΑΗΡΟΗ, ΟΜΖΡΟΤ 18, ΑΘΖΝΑ ΣΚ 10672

10.

ΠΤΡΗΓΩΝ Α. ΚΡΟΚΗΓΖ, π. Κνληνκάξε 18, Κέξθπξα 49100

11.

ΜΔΥΑ, Φεηδίνπ 14-16 Αζήλα ΣΚ 10678

12.

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ, Κνινθνηξψλε 1&ηαδίνπ, Αζήλα ΣΚ105 62

13.

ΔΝΩΖ ΘΔΜΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΣΩΝ, Βαιασξίηνπ 9, Αζήλα ΣΚ 10671

14.

ΕΔΠΟ & ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ, Καηεράθε 75 & Κεθίζίαο, Αζήλα ΣΚ 11525

15.

ΔΝΩΖ ΔΗΖΓΜΔΝΩΝ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ, Εαινθψζηα 4, Αζήλα ΣΚ 10671

16.

ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ, Λεσθ. Αζελψλ 110, Αζήλα ΣΚ 104 42

17.

ΜΟΝΓΔΡΑ ΘΑΝΑΖ, Καιιηξξφεο 103, Αζήλα ΣΚ 17671

18.

ΠΑΝΑΓΗΩΣΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ, Γνπλέηθα Ακαιηάδαο 27200 Ν.

Ζιείαο
19.

ΝΗΚΟΛΑΟ Π. ΜΑΝΗΑΣΖ, Αθαδεκίαο 86, Αζήλα ΣΚ 10678

20.

ΕΔΦΤΡΟ ΔΠΔ, αιακίλνο 20, Αζήλα ΣΚ 15124

21.

CORPUS ECONOMICUS, κχξλεο 55, ΣΚ 14341 Ν. Φηιαδέιθεηα

22.

ΚΔΛΔΗΓΖ ΘΔΟΓΩΡΟ, Ρφδνπ 12 Κνξπδαιιφο
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ΑΓΑ: 6ΓΓ2Ζ-Ω0Θ

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1.

Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ

2.

Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ

3.

Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ

4.

Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ

5.

Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ

6.

Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ

7.

Γ/λζε Δθαξκνγήο ηεο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Ννκνζεζίαο
Τπνδηεχζπλζε Α’- Άκεζεο Φνξνινγίαο (4)
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