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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 7, 8,  της παρ. 2 του 

άρθρου 25, της παρ. 1 του άρθρου 18 και του άρθρου 26, του ν. 3470/2006, 

(ΦΕΚ 132Α’/28.6.2006). 

 

Κοινοποιούµε τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, της παρ. 2 του άρθρου 25, της παρ. 1 

του άρθρου 18 και του άρθρου 26 του ν. 3470/2006 «Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών, 

φορολογικές ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις», που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως µε αριθµ. 132Α’/28.6.2006 και παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες για 

την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή τους. 

 
Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
                                                   

Άρθρο 7 
1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 9 του ν. 2992/2002 

(ΦΕΚ 54 Α΄) προβλέπεται η µείωση του συντελεστή φορολογίας των ανωνύµων 

εταιρειών που προέρχονται από συγχώνευση ή απορροφούν άλλες εταιρείες 
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σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 ή του ν. 2166/1993 ή του ν. 2515/1997, 

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τάσσονται µε τις σχετικές διατάξεις. Η 

µείωση του συντελεστή φορολογίας ανέρχεται σε: 

α) 10% για τα κέρδη της χρήσης µέσα στην οποία ολοκληρώνεται ο 

µετασχηµατισµός, και  

β) 5% για τα κέρδη της αµέσως επόµενης χρήσης από το µετασχηµατισµό.   

 Όταν οι µετασχηµατιζόµενες εταιρείες έχουν καταστεί συνδεδεµένες µέχρι 31 

∆εκεµβρίου 1996 η µείωση του συντελεστή ανέρχεται σε 5% κατά τις δύο πιο πάνω 

διαχειριστικές περιόδους. 

Ήδη, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 3470/2006 

προβλέπεται ότι η ωφέλεια φόρου εισοδήµατος που προκύπτει από την εφαρµογή 

των ανωτέρω διατάξεων για τις ανώνυµες εταιρείες που προήλθαν από συγχώνευση 

ή απορρόφησαν άλλες εταιρείες, µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2005 (ολοκλήρωση 

µετασχηµατισµού) κατανέµεται ισόποσα σε τρεις συνεχόµενες διαχειριστικές 

περιόδους, αρχής γενοµένης από τη διαχειριστική χρήση εντός της οποίας 

ολοκληρώθηκε ο µετασχηµατισµός.  

 2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού ορίζεται, ότι τα 

ανωτέρω έχουν εφαρµογή και για τις εταιρείες που προέκυψαν από συγχώνευση 

άλλων εταιρειών ή απορρόφησαν άλλες εντός του έτους 2005,  καθώς και εντός της 

διαχειριστικής περιόδου 2004.  

Ειδικά για τους µετασχηµατισµούς που ολοκληρώθηκαν εντός της χρήσης 

2004, η κατανοµή της ωφέλειας του φόρου εισοδήµατος, που προκύπτει από την 

εφαρµογή των ως άνω διατάξεων του ν. 2992/2002 γίνεται σε τρεις συνεχόµενες 

διαχειριστικές περιόδους, για την επόµενη µετά την ολοκλήρωση του 

µετασχηµατισµού, διαχειριστική περίοδο.  

Για παράδειγµα, εάν µια ανώνυµη εταιρεία προέκυψε από συγχώνευση ή 

απορρόφηση που ολοκληρώθηκε εντός της διαχειριστικής περιόδου 2004, τότε στα 

κέρδη της περιόδου αυτής εφαρµόστηκε συντελεστής φόρου εισοδήµατος µειωµένος 

κατά 10 µονάδες. Η ωφέλεια, όµως, που θα προκύψει από την εφαρµογή του 

µειωµένου κατά 5 µονάδες συντελεστή στα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου 2005, 

θα κατανεµηθεί ισόποσα κατά το 1/3 σε τρεις επίσης διαχειριστικές περιόδους, αρχής 

γενοµένης από την επόµενη µετά την ολοκλήρωση του µετασχηµατισµού 

διαχειριστική περίοδο (δηλαδή 2005, 2006 και 2007). 
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Για τους µετασχηµατισµούς που ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2005, η 

ωφέλεια που προκύπτει από την εφαρµογή του µειωµένου κατά 10 µονάδες 

συντελεστή στα κέρδη της χρήσης αυτής θα κατανεµηθεί ισόποσα κατά το 1/3 σε 

τρεις διαδοχικές διαχειριστικές περιόδους, αρχής γενοµένης από τη χρήση εντός της 

οποίας ολοκληρώθηκε ο µετασχηµατισµός (2005, 2006 και 2007). Αντίστοιχα, η 

ωφέλεια που θα προκύψει από την εφαρµογή του µειωµένου κατά 5 µονάδες 

συντελεστή στα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου 2006, θα κατανεµηθεί ισόποσα 

κατά το 1/3 σε τρεις επίσης διαχειριστικές περιόδους (2006, 2007 και 2008).  

Τέλος, για την ορθή υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος από τις 

υπαγόµενες ανώνυµες εταιρείες παραπέµπουµε στις οδηγίες που έχουν δοθεί µε την 

1041972/10601/Β0012/ΠΟΛ.1068/2.5.2006 εγκύκλιο. 

 

Άρθρο 8 
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται, ότι οι διατάξεις του άρθρου 

17 του ν. 2819/2000 καταλαµβάνουν και τους τόκους από οµόλογα του Ελληνικού 

∆ηµοσίου, οι οποίοι καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2005 µέχρι και την 31η 

∆εκεµβρίου 2006. Εποµένως, στους τόκους οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου οι 

οποίοι καταβάλλονται κατά την εξαργύρωση των τοκοµεριδίων από την 1η 

Ιανουαρίου 2005 µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2006 σε κατοίκους ηµεδαπής 

ενεργείται παρακράτηση φόρου 10% στο σύνολό τους, ενώ όταν καταβάλλονται σε 

κατοίκους αλλοδαπής δεν ενεργείται, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 

2682/1999, παρακράτηση φόρου. Όταν δικαιούχοι των τόκων από οµόλογα του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου είναι τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες, που λειτουργούν στην 

Ελλάδα, από τον φόρο του νοµικού προσώπου εκπίπτει το συνολικό ποσό φόρου 

που έχει παρακρατηθεί στους τόκους των οµολόγων αυτών και όχι µόνο το µέρος 

που αναλογεί στο χρονικό διάστηµα που τα πιο πάνω νοµικά πρόσωπα είχαν στην 

κυριότητά τους τον τίτλο, όπως προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 109 του 

Κ.Φ.Ε. 

Άρθρο 25 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού ορίζεται, ότι οι διατάξεις 

της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 

2238/1994), εφαρµόζονται ανάλογα και στα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν µε 

τη µορφή αµιγούς πιστωτικού συνεταιρισµού του ν. 1667/1986.  
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Κατά συνέπεια, από τα ακαθάριστα έσοδα των πιστωτικών ιδρυµάτων που 

λειτουργούν µε τη µορφή αµιγούς πιστωτικού συνεταιρισµού του ν. 1667/1986 

εκπίπτουν για τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων της χρήσης, πρόσθετες ειδικές 

προβλέψεις για την απόσβεση απαιτήσεων κατά πελατών τους για τις οποίες έχει 

διακοπεί ο λογισµός τόκων µε βάση τα προβλεπόµενα από το άρθρο 27 του ν. 

2076/1992.  

Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται για ισολογισµούς που κλείνουν µετά την 30η 

∆εκεµβρίου 2005, καθώς και για υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον των 

φορολογικών αρχών και αφορούν ισολογισµούς που κλείνουν µετά την 30η 

∆εκεµβρίου 1998.   

 

Β. ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 
  

Άρθρα 18  και 26 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ως άνω νόµου 

«Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήµου που προβλέπονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις του Κώδικα Τελών Χαρτοσήµου και ειδικών νόµων οι συµβάσεις δανείων 

που χορηγούνται από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, οι απορρέοντες από 

αυτές τόκοι, καθώς και τα παρεπόµενα των αρχικών συµβάσεων σύµφωνα». 

Η ανωτέρω κατάργηση των τελών χαρτοσήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

κοινοποιούµενου άρθρου 26, ισχύει από 28.6.2006 (ηµεροµηνία δηµοσίευσης του 

νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως). Εποµένως, καταλαµβάνει περιπτώσεις 
για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται από την ηµεροµηνία αυτή 
και µετά. 

Ειδικότερα, καταλαµβάνει: α) Συµβάσεις δανείων που χορηγούνται από το 

Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, εφόσον καταρτίζονται από την ηµεροµηνία 

αυτή, ανεξάρτητα αν ασφαλίζονται ή όχι µε υποθήκη ή άλλη ασφάλεια. 
β) Τόκους που εξοφλούνται από την ηµεροµηνία αυτή και µετά, εφόσον 

απορρέουν από συµβάσεις δανείων που καταρτίζονται από την ίδια ηµεροµηνία. 

γ) Παρεπόµενα σύµφωνα (υποθήκες, εγγυήσεις κ.λπ.), που συνάπτονται για 

την εξασφάλιση των ως άνω δανείων και των τόκων που απορρέουν από αυτά. 

Αντίθετα, δεν καταλαµβάνει τις περιπτώσεις για τις οποίες η φορολογική 

υποχρέωση γεννήθηκε µέχρι 27/6/2006, δηλαδή τις συµβάσεις δανείων, τους τόκους 

που απορρέουν από αυτά και τα παρεπόµενα σύµφωνα αυτών (υποθήκες, εγγυήσεις 
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κ.λπ.) που έχουν χορηγηθεί από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µέχρι την 

ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις αλλά και 

όπως διευκρινίστηκε µε σχετική δήλωση στη Βουλή του κ. Υφυπουργού Οικονοµίας 

και Οικονοµικών κατά τη συζήτηση του νόµου. 
∆ιευκρινίζεται ότι η κατάργηση σύµφωνα µε τις κοινοποιούµενες ρυθµίσεις 

των τελών χαρτοσήµου εφαρµόζεται µόνο ως προς τα δάνεια, που χορηγεί το 

Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και δεν αποτελεί γενική κατάργηση των 

αναφεροµένων στον Κώδικα Τελών Χαρτοσήµου ειδικότερων διατάξεων για τις 

συναλλαγές του Ταµείου αυτού µετά τρίτων οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν 

(παρ. 17 άρθρου 15 του ΚΤΧ). 

 

 

                Ακριβές αντίγραφο 

Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
                                                                                     ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 
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