
 

 

 

 1 

ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

      

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ            ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ          Αζήλα,  3 Ιαλνπαξίνπ 2011 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ   Αξηζ.Πξση.:  10000/Β0012 

& ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ     

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ      

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ   

ΣΜΗΜΑ: Β      ΠΟΛ: 1004 

       ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 

Σαρ. Γ/λζε:  Κ.εξβίαο 10      

Σαρ.Κώδηθαο: 101 84 ΑΘΗΝΑ   

Πιεξνθνξίεο: Μ. Υαπίδεο            

 Σειέθσλν:  210-3375311,312    

ΦΑΞ:  210-3375001       

         

ΘΕΜΑ: Πώληζη μεηοχών ειζηγμένων ζηο Υρημαηιζηήριο Αθηνών ή ζε  αλλοδαπά 

χρημαηιζηήρια. 

 

Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

1.  ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Φ.Δ., όπσο ηζρύνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε 

ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.3842/2010, ηα θέξδε πνπ απνθηνύλ θπζηθά θαη λνκηθά 

πξόζσπα από ηελ πώιεζε κεηνρώλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ, ππόθεηληαη ζε 

παξαθξάηεζε, κε ζπληειεζηή 20%, αλ νη κεηνρέο πσιεζνύλ εληόο ηξηώλ κελώλ από ηελ 

απόθηεζή ηνπο, 10% αλ νη κεηνρέο πσιεζνύλ κεηά ην δηάζηεκα απηό αιιά πξηλ ηελ παξέιεπζε 

δώδεθα κελώλ, ελώ αλ πσιεζνύλ κεηά από δώδεθα κήλεο, ηα θέξδε απηά απαιιάζζνληαη ηνπ 

θόξνπ. Οη  Αλώλπκεο Δηαηξείεο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ ή ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα  

ελεξγνύλ ηελ παξαθξάηεζε κε βάζε ζηνηρεία από ην ύζηεκα Άπισλ Σίηισλ. Με απόθαζε ηνπ 

Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θαζνξίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλππνβάιινληαη κε ηε δήισζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ δηθαηνύρσλ, ε δηαδηθαζία παξαθξάηεζεο θαη απόδνζεο ηνπ θόξνπ, 

ν ηύπνο θαη ην πεξηερόκελν ηεο δήισζεο, θαζώο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα (παξ. 3 θαη 

4). 
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Οη δηαηάμεηο απηέο εθαξκόδνληαη θαη γηα πσιήζεηο κεηνρώλ εηζεγκέλσλ ζε αιινδαπό 

ρξεκαηηζηήξην αμηώλ ή ζε άιιν δηεζλώο αλαγλσξηζκέλν ρξεκαηηζηεξηαθό ζεζκό (παξ. 6). 

2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.2579/1998, επηβάιιεηαη 

θόξνο κε ζπληειεζηή 1,5 ηνηο ρηιίνηο (1,5‰) ζηηο πσιήζεηο κεηνρώλ εηζεγκέλσλ ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ γηα ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζ’ απηό. 

3. Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.2703/1999, νξίδεηαη, όηη νη δηαηάμεηο 

ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.2579/1998 εθαξκόδνληαη αλάινγα 

θαη ζηηο πσιήζεηο από θπζηθά πξόζσπα πνπ έρνπλ ηελ θαηνηθία ηνπο ζηελ Διιάδα ή εκεδαπέο 

επηρεηξήζεηο ή αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ κόληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, κεηνρώλ 

εηζεγκέλσλ ζε αιινδαπά ρξεκαηηζηήξηα ή ζε άιινπο δηεζλώο αλαγλσξηζκέλνπο 

ρξεκαηηζηεξηαθνύο ζεζκνύο. 

4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3842/2010 νξίδεηαη, όηη νη δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.2579/1998 θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ 

λ.2703/1999 εμαθνινπζνύλ λα εθαξκόδνληαη γηα εηζεγκέλεο κεηνρέο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ 

ή ζε αιινδαπό ρξεκαηηζηήξην θαη νη νπνίεο έρνπλ απνθηεζεί κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010. 

5. Δλόςεη ησλ αλσηέξσ, θαη δεδνκέλνπ όηη δελ έρεη εθδνζεί ε πξνβιεπόκελε από ηηο πην πάλσ 

δηαηάμεηο ππνπξγηθή απόθαζε ζαο γλσξίδνπκε, όηη εμαθνινπζνύλ λα εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο 

ηνπ  λ.2579/1998 θαη ηνπ λ.2703/1999 γηα κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Υ.Α. ή ζε αιινδαπό 

αλαγλσξηζκέλν ρξεκαηηζηεξηαθό ζεζκό, νη νπνίεο απνθηώληαη από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011 θαη 

κεηά, δειαδή νθείιεηαη θόξνο 1,5‰ επί ηεο αμίαο πώιεζεο ησλ κεηνρώλ.  

 

 

 

Αθξηβέο αληίγξαθν    Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Η Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο    ΔΗΜ. ΚΟΤΕΛΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


