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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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των εισαγομένων κεφαλαίων, καθώς και απόδοσης του 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 10733/Β0012 (1)
Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας μεταφοράς των 

επαναπατριζόμενων κεφαλαίων στην Ελλάδα, του τύπου 
και περιεχομένου της υποβαλλόμενης από τον υπόχρεο 
«δήλωσης −εξουσιοδότησης», της διαδικασίας επιστροφής 
του φόρου που παρακρατήθηκε και αποδόθηκε στο Δημό−
σιο σε περίπτωση τοποθέτησης των κεφαλαίων σε επεν−
δυτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, καθώς και λοιπών 
αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξε−
ων του άρθρου 18 του ν. 3842/2010. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 

18 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄58).
β) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του 

ν. 3842/2010, ορίζεται η ακόλουθη διαδικασία:
α) Η εισαγωγή των κεφαλαίων γίνεται αποκλειστικά μέσω 

πιστωτικών ιδρυμάτων που ορίζονται στην περίπτωση α’ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ Α΄ 178), 

καθώς και μέσω των εγκατεστημένων στη χώρα μας υποκατα−
στημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε άλλα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες με βάση τις 
διατάξεις των άρθρων 13 και 14, αντίστοιχα, του ίδιου νόμου.

Για την πιο πάνω εισαγωγή, υποβάλλεται «δήλωση − εξουσι−
οδότηση» του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου 
προς το πιστωτικό ίδρυμα. Η μεταφορά κεφαλαίων μπορεί 
να διενεργηθεί με οποιοδήποτε σύμφωνο με την τραπεζική 
πρακτική μέσο, με το οποίο πιστοποιείται ότι τα μεταφερό−
μενα κεφάλαια προέρχονται από τραπεζικό λογαριασμό του 
εντολέα που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα της αλλοδαπής και 
πιστώνονται σε καταθετικό τραπεζικό λογαριασμό του εντολέα 
σε τράπεζα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

β) Η «δήλωση − εξουσιοδότηση» περιλαμβάνει υποχρεωτικά 
τα στοιχεία των δύο (2) συνημμένων υποδειγμάτων για φυσικά 
και νομικά πρόσωπα και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας απόφασης.

γ) Η εισαγωγή των κεφαλαίων γίνεται αποκλειστικά με μετα−
φορά καταθέσεων. Όταν τα εισαγόμενα κεφάλαια προέρχονται 
από επενδυτικούς λογαριασμούς, προηγείται η ρευστοποίηση 
των λογαριασμών αυτών και στη συνέχεια, η κατάθεση τους 
σε καταθετικό λογαριασμό του ημεδαπού πιστωτικού ιδρύ−
ματος.

δ) Ο τραπεζικός λογαριασμός της αλλοδαπής, καθώς και ο 
λογαριασμός της ημεδαπής πρέπει να ανήκει στο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που εισάγει τα κεφάλαια. Όταν ο λογαριασμός 
που τηρείται στην αλλοδαπή είναι κοινός, η «δήλωση − εξουσιο−
δότηση» μπορεί να υποβληθεί και από έναν μόνο δικαιούχο του 
λογαριασμού. Ο τραπεζικός λογαριασμός της ημεδαπής πρέπει 
να είναι αποκλειστικά προθεσμιακός, διάρκειας τουλάχιστον 
ενός έτους, και να ανοίγεται κατά το χρόνο μεταφοράς των 
κεφαλαίων στην Ελλάδα.

ε) Το λογιστικό παραστατικό της συναλλαγής, το οποίο επέ−
χει θέση βεβαίωσης, πρέπει να είναι μοναδικό και να αναφέρε−
ται ρητά σε αυτό ως αιτιολογία της συναλλαγής η υπαγωγή 
στις ρυθμίσεις του άρθρου 18 του ν. 3842/2010.

στ) Σε περίπτωση εισαγωγής κεφαλαίων σε ξένο νόμισμα, η 
φορολογητέα αξία υπολογίζεται σύμφωνα με την τιμή μετα−
τροπής του ημεδαπού πιστωτικού ιδρύματος κατά τον χρόνο 
εισαγωγής των κεφαλαίων σε ευρώ, χωρίς να απαιτείται η 
μετατροπή σε ευρώ.

ζ) Τα εισαγόμενα κεφάλαια πρέπει να υπήρχαν στην αλλο−
δαπή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.  3842/2010, 
ήτοι κατά την 15η Απριλίου 2010.

η) Σε περίπτωση που τα εισαχθέντα κεφάλαια τοποθετη−
θούν σε τίτλους δανείων του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι 
διακρατούνται τουλάχιστον για δύο έτη από το φυσικό ή νο−
μικό πρόσωπο που εισήγαγε τα κεφάλαια ή τοποθετηθούν σε 
αμοιβαία κεφάλαια οποιασδήποτε μορφής (μετοχικά, κ.λπ.) 
ή διατεθούν τα κεφάλαια αυτά μέσα σε δύο χρόνια από το 
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χρόνο εισαγωγής τους για την αγορά ακινήτου, για την ανέ−
γερση οποιουδήποτε είδους οικοδομής στην Ελλάδα ή για 
οποιαδήποτε άλλη επένδυση επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
επιστρέφεται άτοκα το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου 
που έχει καταβληθεί. Αν επενδυθεί μέρος του κεφαλαίου που 
εισήχθη, επιστρέφεται το μέρος του επιστρεπτέου σύμφωνα 
με το προηγούμενο εδάφιο φόρου που αναλογεί στην αξία 
της επένδυσης.

Ως επένδυση επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται και 
η αγορά μετοχών ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας, μεριδίων 
ημεδαπής εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, η αγορά ολόκλη−
ρης επιχείρησης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη επένδυση που 
αποβλέπει στην τόνωση της ελληνικής αγοράς. Η επένδυση 
αυτή θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να πραγματοποιείται μέσα 
σε δύο (2) έτη από το χρόνο εισαγωγής των κεφαλαίων και 
περαιτέρω, να μην μεταβιβάζονται με οποιονδήποτε τρόπο 
τα στοιχεία της επένδυσης πριν από τη λήξη της πιο πάνω 
προθεσμίας.

Για την επιστροφή του φόρου, το υπόχρεο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια για τη φορολογία 
του Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας: αα) το αναφερόμενο στην περί−
πτωση ε’ λογιστικό παραστατικό, και ββ) τα ακόλουθα δικαιο−
λογητικά, από τα οποία να προκύπτουν οι αναφερόμενες πιο 
πάνω επενδυτικές δραστηριότητες:

− προκειμένου για αγορά ακινήτων, το συμβολαιογραφικό 
έγγραφο,

− προκειμένου για ανέγερση οικοδομής, την οικοδομική άδεια 
και σε ιδιαίτερο φάκελο αντίγραφα των παραστατικών, σχετικά 
με το κόστος ανέγερσης,

− προκειμένου για αγορά μετοχών ημεδαπής ανώνυμης εται−
ρείας μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή μεριδίων 

ημεδαπής εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, το συμβολαιο−
γραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει κατατεθεί στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ.,

− προκειμένου για αγορά επιχείρησης, το συμφωνητικό που 
έχει συναφθεί και κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.,

− προκειμένου για μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών, φωτοτυπίες του εκδοθέντος πινακιδίου και κατάστα−
σης κίνησης του χαρτοφυλακίου του επενδυτή από την Ανώ−
νυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) 
που αφορά στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του 
χρόνου αγοράς των μετοχών και του χρόνου υποβολής της 
αίτησης επιστροφής του φόρου.

− προκειμένου για αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, τα 
δικαιολογητικά διάθεσης και εξαγοράς του μεριδίου,

− προκειμένου για αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, 
το παραστατικό της μεσολαβούσας τράπεζας, καθώς και την 
αναφερόμενη στην παράγραφο 2 της αριθ. 1082758/11163/Β0012/
ΠΟΛ.1104/15.10.2004 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 
(ΦΕΚ Β΄ 1628) βεβαίωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 
από την οποία προκύπτει η διακράτηση του τίτλου.

θ) Χρόνος υπαγωγής στις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού είναι 
ο χρόνος υποβολής της «δήλωσης − εξουσιοδότησης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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        Αριθμ. 10732/Β0012 (2)
Καθορισμός του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης από−

δοσης του παρακρατούμενου φόρου 5% επί της αξίας 
των εισαγομένων κεφαλαίων, καθώς και απόδοσης του 
φόρου 8% όταν τα κεφάλαια παραμένουν κατατεθειμέ−
να στην αλλοδαπή, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 
του ν. 3842/2010.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 6 του άρθρου 18 

του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58).
β) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Ορίζουμε όπως ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης 

απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 5% επί της αξίας 
των εισαγομένων κεφαλαίων έχει ως το υπόδειγμα, το οποίο 
επισυνάπτεται ως παράρτημα Α΄ της παρούσας.

2. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα από αυτόν μέσα 
στον οποίο έγινε η εισαγωγή κεφαλαίων.

3. Με τη δήλωση αποδίδεται ο φόρος που παρακρατήθηκε 
από όλα τα υποκαταστήματα του πιστωτικού ιδρύματος.

4. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του 
φόρου 8% επί της αξίας των κεφαλαίων που παραμένουν κα−
τατεθειμένα στην αλλοδαπή έχει ως το υπόδειγμα, το οποίο 
επισυνάπτεται ως παράρτημα Β΄ της παρούσας.

5. Η δήλωση της προηγούμενης παραγράφου αποδίδεται 
από τον ίδιο τον υπόχρεο εντός του επόμενου μήνα από τη 
λήξη του εξαμήνου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 18 του ν. 3842/2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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      Αριθμ. 2/26955/0025 (3)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα δάνεια 

που θα χορηγηθούν σε επιχειρήσεις επεξεργασίας βιομη−
χανικής τομάτας και παραγωγής προϊόντων τοματοπολ−
τού για την εξόφληση τοματοπαραγωγών για αγορά το−
μάτας εσοδείας 2009.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α΄/12.07.1995).
2. Την αριθ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ 2408/Β΄/03.12.2009) κοινή απόφαση 

του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».

3. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρ−
μογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης Ε.Κ. στις κρατικές 
ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων (2008/C155/02).

4. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του 
Ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση αριθ. 15/12.05.2010), με την οποία παρασχέ−
θηκε η σύμφωνη γνώμη της στον Υφυπουργό Οικονομικών για την 
παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα δάνεια που θα 
χορηγηθούν σε επιχειρήσεις επεξεργασίας βιομηχανικής τομάτας 
και παραγωγής προϊόντων τοματοπολτού για την εξόφληση το−
ματοπαραγωγών για αγορά τομάτας εσοδείας 2009.

5. Την ανάγκη στήριξης των παραγωγών βιομηχανικής τομάτας 
και των επιχειρήσεων οι οποίες, λόγω της οικονομικής κρίσης, 
αντιμετωπίζουν οξυμένα προβλήματα και αδυναμία εξόφλησης 
των υποχρεώσεων τους, καθώς και την εξασφάλιση της συνέχι−
σης της παραγωγικής τους δραστηριότητας, αποφασίζουμε:

1) Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε ποσοστό 
80%, στα δάνεια που θα χορηγηθούν από τα πιστωτικά ιδρύματα 
σε επιχειρήσεις επεξεργασίας βιομηχανικής τομάτας και παρα−
γωγής προϊόντων τοματοπολτού, προκειμένου να εξοφληθούν οι 
παραγωγοί, για αγορασθείσες ποσότητες τομάτας εσοδείας 2009, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 2322/1995.

2) Τα εν λόγω δάνεια χορηγούνται μέσω μιας νέας αυτοτελούς 
δανειακής σύμβασης, έχουν διάρκεια από την ημερομηνία χορή−
γησης τους μέχρι την 31/12/2012 και η εξόφλησή τους πραγματο−
ποιείται σε ισόποσες εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, με πρώτη 
καταβλητέα την 31/12/2010 και τελευταία την 31/12/2012.

Το ποσό εκάστου δανείου ισούται με το συνολικό ποσό των 
οφειλών κάθε επιχείρησης προς τους τοματοπαραγωγούς. Η 
εκταμίευση του δανείου γίνεται, κατόπιν ελέγχου από το πιστωτι−
κό ίδρυμα των προσκομισθέντων από την επιχείρηση εκδοθέντων 
παραστατικών και το σχετικό ποσό θα πιστώνεται στους τραπε−
ζικούς λογαριασμούς των τοματοπαραγωγών κατά το ύψος της 
πιστοποιούμενης οφειλής κάθε επιχείρησης προς αυτούς.

Το ανώτατο ύψος της συνολικής δανειοδότησης δεν υπερβαίνει 
το ποσό των € 5.000.000,00 ανά επιχείρηση.

3) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους (Δ25)−Πανεπιστημίου 37 από την ημε−
ρομηνία δημοσίευσης της παρούσας και μέχρι την 18/06/2010. 
Οι αιτήσεις αξιολογούνται από το Συμβούλιο Διαχείρισης και 
Αξιολόγησης της Εγγυητικής Ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου 
(άρθρο 37 του Ν. 3458/2006, (ΦΕΚ 94/Α΄/08.05.2006), πριν την 
τελική έγκριση για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού 
Δημοσίου, με βάση τα προβλεπόμενα από την εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία (άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης των Ε.Κ.).

Προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, λόγω 
της παρεχόμενης εγγύησης, θα γίνει σύσταση ενεχύρου σε 
ισόποσης αξίας ποσότητα προϊόντων τομάτας, η οποία είναι 
και θα διατηρείται σε άριστη κατάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια 
της παρεχόμενης εγγύησης. Οι εισπράξεις των επιχειρήσεων 
από την πώληση των ενεχυρασμένων προϊόντων, κατόπιν συ−
ναίνεσης της πιστώτριας τράπεζας, οδηγούνται σε πίστωση 
του λογαριασμού του δανείου μέχρις εξοφλήσεως αυτού.

Σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού του ανεξόφλητου δανείου 
κατά την ημερομηνία λήξης αυτού, το ποσό αυτό καθίσταται ληξι−

πρόθεσμο και απαιτητό. Οι τράπεζες, προκειμένου να εξοφληθούν 
από το Δημόσιο οι εγγυημένες απαιτήσεις τους, πρέπει, εντός τρι−
μήνου από τη λήξη του δανείου, να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά 
που ορίζονται στην αριθ. 2/478/0025/04.01.2006 (ΦΕΚ 16/Β΄/13.01.2006) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

4) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν 
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Δ25) οι επιχειρήσεις επε−
ξεργασίας βιομηχανικής τομάτας και παραγωγής προϊόντων 
τοματοπολτού που επιθυμούν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις της 
παρούσας είναι τα κάτωθι:

1. Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (από το νόμιμο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης το ειδικό έντυπο−αίτηση του Γ.Λ.Κ., 
το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Γ.Λ.Κ. (www.mof−
glk.gr).

2. Βεβαίωση έναρξης εργασιών και όλων των τυχόν μεταβο−
λών από την οικεία ΔΟΥ.

3. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου, από το οποίο να προκύπτει 
η ημερομηνία εγγραφής και το οικείο τμήμα.

4. Ηλεκτρονικό αρχείο (cd ή δισκέτα) στο οποίο να αναφέ−
ρονται τα στοιχεία κάθε παραγωγού (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ), 
το είδος και η ποσότητα του προϊόντος που έχει παραληφθεί 
ή αγορασθεί ανά παραγωγό, η τιμή μονάδας ανά κιλό, τα σχε−
τικά εκδοθέντα παραστατικά αγοράς από κάθε παραγωγό, το 
συνολικό οφειλόμενο ποσό ανά παραγωγό.

5) Οι δανείστριες τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλλουν 
σε ηλεκτρονική μορφή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
− Δ25 − Τμήμα Δ΄:

1. Εντός μηνός από τη σύναψη κάθε δανείου, κατάσταση στην 
οποία να αναφέρονται τα κάτωθι στοιχεία:

1. Κωδικός τράπεζας
2. Αριθμός λογαριασμού
3. Υποκατάστημα
4. Επωνυμία δανειολήπτη
5. ΑΦΜ δανειολήπτη
6. ΔΟΥ Κωδικός
7. ΔΟΥ Όνομα
8. Ημερομηνία υπουργικής απόφασης
9. Απόφαση εγγύησης
10. Ημερομηνία απόφασης
11. Αριθμός σύμβασης
12. Ημερομηνία σύμβασης
13. Εγκριθέν κεφάλαιο δανείου
14. Ημερομηνία εκταμίευσης
15. Ποσό εκταμίευσης
16. Διάρκεια δανείου
17. Είδος εξασφαλίσεων
2. Κατάσταση στην οποία να αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά που 

πιστώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό κάθε παραγωγού, αφού 
προηγουμένως το πιστωτικό ίδρυμα έχει προβεί σε έλεγχο εάν τα 
ανωτέρω ποσά προκύπτουν από νόμιμα εκδοθέντα παραστατικά.

Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας 
απόφασης, καθώς και η αντιμετώπιση στα πλαίσια αυτής των 
προβλημάτων που θα ανακύπτουν κατά την υλοποίηση, ανατί−
θεται στη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων 
και Αξιών (Γ.Λ.Κ.− Δ.25 −Τμήμα Δ΄).

Το ύψος της δαπάνης, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης 
του Ελληνικού Δημοσίου για τις υπό ρύθμιση οφειλές και τα δάνεια 
για νέα κεφάλαια κίνησης δεν δύναται να προσδιορισθεί και θα 
καλυφθεί από τον ειδικό λογαριασμό εκτός Π/Υ GR130100023000
0000002340396 «Γ.Λ.Κ. Δ25 − Κεφάλαιον Ασφαλίσεως Χρηματοδο−
τήσεων εκ Κεφαλαίων ή εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 18 Μαΐου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ  
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