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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ  
 
ΠΟΛ 1056 
 
ΘΕΜΑ: Πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ή σε 
αλλοδαπά χρηµατιστήρια που διενεργούνται από την 1η Απριλίου 2011 και µετά. 
 
Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:  
 
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόµου «Καταπολέµηση της 
Φοροδιαφυγής, Στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες ∆ιατάξεις 
Αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών», επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή δύο 
τοις χιλίοις (2%ο) στις πωλήσεις µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 
για συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε αυτό. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται επί της 
αξίας πώλησης των µετοχών και βαρύνει τον πωλητή, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 
ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος 
που διαµένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και ανεξάρτητα αν έχουν 
απαλλαγή από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος από διατάξεις άλλων νόµων. Η ανώνυµη 
εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) κατά το 
διακανονισµό των συναλλαγών που διενεργούνται στο Χρηµατιστήριο χρεώνει σε 
ηµερήσια βάση µε τον πιο πάνω φόρο τις Ανώνυµες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών και τα πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες θεµατοφυλακής, 
για λογαριασµό των πωλητών για όλες τις συναλλαγές πώλησης µετοχών που 
διακανονίστηκαν από τις πιο πάνω εταιρείες και ιδρύµατα. Τον αναλογούντα φόρο 
για τις πωλήσεις µετοχών που διακανονίστηκαν µέσα σε κάθε µήνα, υποχρεούται η 
ΕΧΑΕ να αποδίδει εφάπαξ στην αρµόδια για τη φορολογία της ∆ΟΥ µε δήλωση που 
υποβάλλεται µέχρι το τέλος του πρώτου δεκαπενθηµέρου του επόµενου µήνα από το 
µήνα που διακανονίστηκαν οι πιο πάνω συναλλαγές. 
 
Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή για πωλήσεις µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών (Χ.Α.) ή σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισµένο 
χρηµατιστηριακό θεσµό που διενεργούνται από 1 Απριλίου 2011.  
 
2. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι για πωλήσεις µετοχών εισηγµένων στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών επιβάλλεται φόρος δύο τοις χιλίοις (2%ο), ο οποίος θα 



 

 

 αποδίδεται από την ΕΧΑΕ εφάπαξ στην αρµόδια για τη φορολογία της ∆ΟΥ, µε 
δήλωση που υποβάλλεται µέχρι το τέλος του πρώτου δεκαπενθηµέρου του επόµενου 
µήνα από το µήνα που διακανονίστηκαν οι συναλλαγές πώλησης των εν λόγω 
µετοχών. Ακόµη συνάγεται, ότι για πωλήσεις µετοχών εισηγµένων σε αλλοδαπό 
χρηµατιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισµένο χρηµατιστηριακό θεσµό, ο εν λόγω 
φόρος θα αποδίδεται από τον εκάστοτε πωλητή στη ∆ΟΥ στην οποία υπάγεται αυτός, 
µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου µήνα από αυτόν εντός του οποίου 
πωλήθηκαν οι µετοχές. 
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