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ΠΟΛ 1161 
 
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση άρθρων του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'66). 
 
Σας κοινοποιούµε τα άρθρα 15, 17, 18, 19 και 21 (παράγραφοι 12, 14, 17 και 19) και 
σας παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή τους: 
 
Άρθρο 15 
Εταιρικά οµόλογα και οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
 
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τροποποιήθηκε η 
παράγραφος 8 του άρθρου 12 του ν. 2238/1994, σχετικά µε την απόδοση του φόρου 
που παρακρατείται κατά το χρόνο λήξης των οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή 
της εξαργύρωσης του τοκοµεριδίου τους. Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται, ότι όταν 
έχει προηγηθεί µεταβίβαση του τίτλου ή τοκοµεριδίου αυτού πριν από τη λήξη, µε το 
φόρο που παρακρατείται κατά το χρόνο της εξαργύρωσης του τοκοµεριδίου ή κατά 
τη λήξη του οµολόγου και αναλογεί στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την 
τελευταία µεταβίβαση µέχρι το χρόνο εξαργύρωσης, δεν πιστώνεται ο τηρούµενος 
στην Τράπεζα της Ελλάδος οικείος λογαριασµός του Ελληνικού ∆ηµοσίου, όπως 
συµβαίνει στις λοιπές περιπτώσεις που δεν έχουν λάβει χώρα ενδιάµεσες 
µεταβιβάσεις του τίτλου, αλλά ο φόρος αυτός αποδίδεται µε δήλωση της δικαιούχου 
τράπεζας ή αυτής που µεσολαβεί για λογαριασµό τρίτου, µέσα στο πρώτο 
δεκαπενθήµερο του επόµενου από την παρακράτηση µήνα, στη ∆.Ο.Υ. που ανήκει. 
 
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 προβλέπεται, ότι οι διατάξεις της παραγράφου 
2 του άρθρου 10 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α' 58) δεν έχουν εφαρµογή για τις 
οµολογίες που εκδίδουν στην ηµεδαπή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα. 
∆ηλαδή, µε βάση τις νέες διατάξεις δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου 10% στους 
τόκους που έχουν καταστεί δεδουλευµένοι κατά τη µεταβίβαση των τίτλων αυτών ή 
των τοκοµεριδίων τους πριν από τη λήξη. Κατά συνέπεια, παρακράτηση φόρου 10% 
προκειµένου για τα εταιρικά οµόλογα, ενεργείται µόνο κατά τη λήξη αυτών ή κατά 
την εξαργύρωση των τοκοµεριδίων τους και όχι στις ενδιάµεσες µεταβιβάσεις των 
τίτλων αυτών, όµως συµβαίνει µε τα οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Υπόχρεος δε 
σε παρακράτηση φόρου εξακολουθεί να είναι η εκδότρια εταιρία. 



 

 

  
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται, ότι τα αναφερόµενα στις 
προηγούµενες παραγράφους έχουν εφαρµογή για µεταβιβάσεις τίτλων που 
διενεργούνται από τις 23 Μαίου 2010 και µετά, δηλαδή αναδροµικά, αρχής 
γενοµένης από την έναρξη ισχύος του ν. 3842/2010. 
 
Άρθρο 17 
∆απάνες επιχειρήσεων 
 
1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόµου αυτού προστέθηκε καινούργιο 
εδάφιο µετά το δέκατο πέµπτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ' της περίπτωσης α' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. Με βάση τις νέες διατάξεις, οι δωρεές 
χρηµατικών ποσών που πραγµατοποιούν οι επιχειρήσεις σε αθλητικά σωµατεία δεν 
αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα τους. Η τροποποίηση αυτή 
έγινε για νοµοτεχνικούς λόγους και όπως αναφέρεται στην ΠΟΛ.1135/4.10.2010 
ερµηνευτική εγκύκλιο του ν.3842/2010 (ΦΕΚ Α'66), η µη αναγνώριση των πιο πάνω 
δωρεών ισχύει για κέρδη ισολογισµών που κλείνουν µε 31 ∆εκεµβρίου 2010 και 
µετά. 
 
2. Με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου τροποποιήθηκε η υποπερίπτωση δδ' της 
περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε, που αναφέρεται στη µη 
αναγνώριση ως δαπάνης εκπεστέας των τόκων που καταβάλλει (ή πιστώνει) 
επιχείρηση σε συνδεδεµένη ηµεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση κατά το µέρος που τα 
συνολικά της δάνεια από αυτές τις επιχειρήσεις, υπερβαίνουν κατά µέσο όρο και 
κατά διαχειριστική περίοδο το τριπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων της. 
 
Με τις νέες διατάξεις εξαιρέθηκαν από την εφαρµογή των πάνω διατάξεων 
(υποκεφαλαιοδότηση) και οι ανώνυµες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών 
(Α.Ε.Π.Ε.Υ.) του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α 195). Υπενθυµίζεται, ότι η εξαίρεση αυτή 
ισχύει και για τις ανώνυµες εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης του ν. 1665/1986 
(ΦΕΚ Α 183), τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων του ν. 
1905/1990 (ΦΕΚ Α 147), τις εταιρείες ειδικού σκοπού του ν. 3156/2003 (ΦΕΚ Α 
157) και του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ Α 178) µε έδρα στην Ελλάδα, τις εταιρείες παροχής 
πιστώσεων του ν. 2937/2001 (ΦΕΚ Α 169), καθώς και για τα πιστωτικά ιδρύµατα που 
λειτουργούν στην Ελλάδα. Με αφορµή την πιο πάνω τροποποίηση, σας παρέχουµε 
τις πιο κάτω διευκρινίσεις για την εφαρµογή των διατάξεων της υποπερίπτωση δδ' της 
περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. 
 
Για τις επιχειρήσεις που δηµοσιεύουν οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα ∆ΛΠ και 
ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων λαµβάνονται υπόψη τα ίδια 
κεφάλαια που προκύπτουν από την εφαρµογή των φορολογικών διατάξεων (από τα 
βιβλία που τηρούνται σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες της φορολογικής 
νοµοθεσίας ή από τον Πίνακα Συµφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης, κατά 
περίπτωση), όπως έχουν διαµορφωθεί κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος ισολογισµού 
της οικείας διαχειριστικής περιόδου, καθόσον, µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 
1 του άρθρου 140 του κ.ν. 2190/1920, τα φορολογητέα κέρδη ή ζηµίες της εταιρίας 
δεν επηρεάζονται από την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆12Β 
1045028 ΕΞ2011/21.3.2011). 
 
Οι τόκοι δανείων που καταβάλλει επιχείρηση σε άλλες µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις 



 

 

 µε την εγγύηση συνδεδεµένης επιχείρησης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του 
Κ.Φ.Ε, καθόσον στην περίπτωση αυτή, η δανείστρια επιχείρηση δεν είναι 
συνδεδεµένη. Ωστόσο, τα δάνεια αυτά συµπεριλαµβάνονται στο συνολικό ύψος 
δανείων το οποίο αν υπερβαίνει το τριπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων της, έχει ως 
αποτέλεσµα την µη έκπτωση των τόκων που τυχόν καταβάλλει σε συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις, κατά το µέρος που αναλογούν στο υπερβάλλον ποσόν. 
 
Τέλος, για τον υπολογισµό του συνολικού ύψους δανείων από συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις πρέπει να λαµβάνεται ο µέσος όρος αυτών κατά διαχειριστική περίοδο 
όπως ορίζεται από το νόµο. Για τον υπολογισµό του µέσου όρου λαµβάνονται τα 
µηνιαία υπόλοιπα των λογαριασµών στους οποίους παρακολουθούνται τα δάνεια που 
ορίζονται στη διάταξη (∆12Β 1045028 ΕΞ2011/21.3.2011). 
 
3. Με την παράγραφο 7 παρατείνεται η ισχύς των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της 
περίπτωσης ια' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 µέχρι και 31 ∆εκεµβρίου 2014, µε 
τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν δαπάνες 
επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας, να αφαιρούν περαιτέρω και ποσοστό 50% 
των δαπανών αυτών που πραγµατοποίησαν µέσα στη χρήση και από τα καθαρά κέρδη 
αυτής προκειµένου για τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών (πέρα από την 
έκπτωση των δαπανών αυτών από τα ακαθάριστα έσοδα). 
Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΠΟΛ.1016/7.2.2005, 
ερµηνευτική εγκύκλιο του ν.3296/2004, µε τις διατάξεις του οποίου προστέθηκαν τα 
σχετικά εδάφια στο άρθρο 31 του Κ.Φ.Ε. 
 
Άρθρο 18 
Απόδοση µερισµάτων και λοιπών ποσών που παραγράφονται υπέρ του ∆ηµοσίου 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3943/2011. 
 
1. Με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942, προβλέπεται, ότι «απαιτήσεις εκ τόκων, 
τοκοµεριδίων, µερισµαταποδείξεων και µερισµάτων διαπραγµατεύσιµων µετοχών, 
ιδρυτικών τίτλων, οµολογιών και κινητών εν γένει αξιών, εκδιδοµένων υπό ηµεδαπών 
αστικών ή εµπορικών εταιρειών πάσης φύσεως, Συνεταιρισµών, Σωµατείων, 
Συλλόγων και παντός εν γένει Νοµικού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 
παραγραφόµεναι µετά 5ετίαν αφ' ης κατέστησαν απαιτηταί κατά τας διατάξεις του 
άρθρου 3 του Νόµου ΑΣΜ∆ της 26/30 Ιουλίου 1885 "περί των πληρωτέρων τω 
κοµιστή ανωνύµων χρεωγράφων" και του άρθρου 2 του Νόµου ΓΥΛΓ της 27/30 
Νοεµβρίου 1909 "περί βραχυπροθέσµων παραγράφων" ή εντός βραχυτέρας 
συµβατικής αποσβεστικής προθεσµίας περιέχονται οριστικώς εις το Ελληνικόν 
∆ηµόσιον.» 
 
Περαιτέρω, µε το άρθρο 8 του ν.δ. 1195/1942, προβλέπεται ότι, για τις πιο πάνω 
απαιτήσεις που παραγράφονται υπέρ του ∆ηµοσίου υπάρχει υποχρέωση εντός του 
µηνός Απριλίου εκάστου οικονοµικού έτους για απόδοση στον προϊστάµενο ∆.Ο.Υ 
της έδρας του υπόχρεου, των δηλούµενων ως περιερχόµενα στο ∆ηµόσιο ποσών και 
παράδοση των τίτλων. 
Επίσης, µε το άρθρο 10 του ίδιου ν.δ/τος ενώ προεβλέποντο κυρώσεις για τη µη 
απόδοση των οφειλόµενων ποσών, δεν προβλέπονταν κυρώσεις σε περίπτωση 
εκπροθέσµου αποδόσεως. 
 



 

 

 2. Ενόψει των ανωτέρω, και για λόγους απλοποίησης της απόδοσης µερισµάτων και 
λοιπών ποσών που παραγράφονται υπέρ του ∆ηµοσίου, µε τις διατάξεις του άρθρου 
αυτού θεσπίστηκε καινούργια διαδικασία για την απόδοση και επιβολή κυρώσεων. 
Ειδικότερα: 
 
Με τις διατάξεις της παρ.1, προβλέπεται ότι για τις παραγραφόµενες απαιτήσεις 
(µερίσµατα, τόκους ιδρυτικών τίτλων, οµολογιών κλπ) που περιέρχονται οριστικά 
στο ∆ηµόσιο µε βάση στο άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942 (ΦΕΚ Α'70) έχουν εφαρµογή 
οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 και της παρ.4 του άρθρου 2 ν.2523/1997. 
Συνεπώς, σε περίπτωση εκπρόθεσµης ή ανακριβούς δήλωσης ή µη υποβολής 
δήλωσης έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.2523/1997 και 
επιβάλλεται 1%, 2% και 2,5% πρόσθετος φόρος αντίστοιχα, µε την καταβολή των 
σχετικών ποσών στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
 
3. Με τις διατάξεις της παρ.2 του ιδίου άρθρου προβλέπεται, ότι το ποσό που 
βεβαιώνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 καταβάλλεται εφάπαξ και χωρίς δικαίωµα 
έκπτωσης ενώ δεν αποτελεί αντικείµενο εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς.  
 
Περαιτέρω, η άσκηση προσφυγής σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής 
∆ικονοµίας (ν.2717/1999) δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την καταβολή των 
ανωτέρω οφειλόµενων ποσών. Επίσης, για τα ίδια ποσά που καταβάλλονται ή 
βεβαιώνονται κατόπιν ελέγχου, δεν επιβάλλεται το πρόστιµο που ορίζεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 10 του ν.δ.1195/1942. Οι ∆.Ο.Υ θα πρέπει να καταχωρούν τα 
εν λόγω ποσά στον Κωδικό Εσόδων 3919 «Απρόβλεπτα έσοδα» και στο είδος φόρου 
4903. 
 
4. Επίσης, µε την παράγραφο 3 δόθηκε η δυνατότητα στους υπόχρεους να 
αποδώσουν, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, µέσα στον επόµενο µήνα από τη 
δηµοσίευση του νόµου, δηλαδή µέχρι 30.04.2011, τα οφειλόµενα ποσά (µερίσµατα, 
τόκοι ιδρυτικών τίτλων, οµολογίες κλπ) που δεν είχαν καταβληθεί στο ∆ηµόσιο κατά 
τη δηµοσίευση του νόµου δηλ. την 31/3/2011 παρά την ύπαρξη της υποχρέωσης 
αυτής. 
 
5. Τέλος µε την παράγραφο 4 προβλέπεται, ότι για την εφαρµογή των ανωτέρω 
αρµόδιος είναι ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ, που είναι αρµόδιος για την παραλαβή της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. 
 
Άρθρο 19 
Μη βεβαίωση προκαταβολής κατά το µετασχηµατισµό εταιρειών 
 
1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 προστέθηκε στην παράγραφο 6 του άρθρου 
64 του ν.2238/1994 δεύτερο εδάφιο, σύµφωνα µε το οποίο, δεν θα βεβαιώνεται 
προκαταβολή φόρου εισοδήµατος σε βάρος των προσώπων της παραγράφου 4 του 
άρθρου 2 (οµόρρυθµες εταιρείες, ετερόρρυθµες εταιρείες, κλπ.) που µετατρέπονται ή 
συγχωνεύονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 (ΦΕΚ 217Α') ή του 
ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137Α'), σε ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης. 
Η ρύθµιση αυτή έγινε για λόγους απλοποίησης του φορολογικού συστήµατος, αφού 
µε βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις βεβαιωνόταν η προκαταβολή και στη συνέχεια 
ακολουθούσε η υποβολή αίτησης για επιστροφή. Η νέα ρύθµιση καταλαµβάνει, µε 
βάση την παράγραφο 3, µετατροπές και συγχωνεύσεις που γίνονται µε το ν.δ. 



 

 

 1297/1972 και εφόσον ολοκληρώνεται ο µετασχηµατισµός από 31.3.2011 
(ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου) και µετά. ∆ηλαδή, αφορά και τους 
µετασχηµατισµούς που είχαν αρχίσει πριν από 31.3.2011 αλλά ο ΑΡΜΑΕ του νέου 
νοµικού προσώπου χορηγήθηκε από το χρόνο αυτό και µετά. Αν όµως ο 
µετασχηµατισµός γίνεται µε το ν.2166/1993, η προκαταβολή δεν θα βεβαιώνεται για 
ισολογισµούς µετασχηµατισµού που συντάσσονται από 31.3.2011 και µετά. 
Υπενθυµίζεται, ότι αν η µετατροπή γίνεται µε βάση τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 
(άρθρο 67 παρ.2) ή του ν.3190/1955 (άρθρο 53), χωρίς την εφαρµογή των πιο πάνω 
αναπτυξιακών νόµων, δεν γεννάται θέµα, γιατί έχουµε συνέχεια του νοµικού 
προσώπου και υποβάλλεται µία δήλωση από την προερχόµενη από τη µετατροπή 
Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. για ολόκληρη τη χρήση εντός της οποίας ολοκληρώθηκε η µετατροπή.  
 
2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε η παράγραφος 6 του 
άρθρου 111 του ν.2238/1994. Σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις, δεν θα βεβαιώνεται 
προκαταβολή φόρου εισοδήµατος στις παρακάτω περιπτώσεις: 
 
α) για τις ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης ή ανώνυµες εταιρείες που 
µετατρέπονται ή συγχωνεύονται σε ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία 
περιορισµένης ευθύνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972. Εποµένως, αν 
µία Ε.Π.Ε. µετατρέπεται σε Α.Ε. µε βάση τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972, δεν θα 
βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου εισοδήµατος. Τα ίδια θα ισχύουν και για τη 
συγχώνευση µε τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 ανωνύµων εταιρειών ή Ε.Π.Ε. και τη 
δηµιουργία νέας ανώνυµης εταιρείας ή Ε.Π.Ε. (σύσταση νέου νοµικού προσώπου), 
καθώς και όταν απορροφάται Ε.Π.Ε. ή ανώνυµη εταιρεία από υφιστάµενη ανώνυµη 
εταιρεία. 
 
β) για τις ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης ή ανώνυµες εταιρείες, καθώς και 
τα εγκατεστηµένα στη χώρα µας υποκαταστήµατα αλλοδαπών εταιρειών, που 
µετασχηµατίζονται σε άλλες εταιρείες, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 
του ν.2166/1993. Εποµένως, αν µία Ε. Π. Ε. ή υποκατάστηµα αλλοδαπής εταιρείας 
στην Ελλάδα µετασχηµατίζεται σε Α.Ε. µε βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993, δεν 
θα βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου εισοδήµατος σε βάρος της µετατρεπόµενης 
εταιρείας ή της µόνιµης εγκατάστασης. Τα ίδια θα ισχύουν και για τη συγχώνευση µε 
τις διατάξεις του ν.2166/1993 ανωνύµων εταιρειών ή Ε.Π.Ε. για τη δηµιουργία νέας 
ανώνυµης εταιρείας ή Ε.Π.Ε. (σύσταση νέου νοµικού προσώπου), καθώς και όταν 
απορροφάται Ε.Π.Ε. ή ανώνυµη εταιρεία από λειτουργούσα ανώνυµη εταιρεία ή 
εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (η Ε.Π.Ε. δεν µπορεί να απορροφήσει Α.Ε.). 
 
γ) για τις ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες που συγχωνεύονται σε ανώνυµη εταιρεία ή 
διασπώνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68, 80 και 81, κατά περίπτωση, 
του κ.ν.2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α'), 
 
δ) για τις ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης που συγχωνεύονται σε εταιρεία 
περιορισµένης ευθύνης, σύµφωνα µε το άρθρο 54 του ν.3190/1955 (ΦΕΚ 91 Α'), 
 
ε) για τα πιστωτικά ιδρύµατα που µετασχηµατίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 16 του ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α'), 
 
στ) για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που συγχωνεύονται σε νέα ή 
υφιστάµενη αγροτική συνεταιριστική οργάνωση, καθώς και τις δευτεροβάθµιες ή 



 

 

 τριτοβάθµιες αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που µετατρέπονται σε ανώνυµη 
εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 
του ν.2810/2000 (ΦΕΚ 61 Α'), 
 
ζ) για τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 που 
µετασχηµατίζονται, σύµφωνα µε ειδικές διατάξεις νόµου, σε άλλο νοµικό πρόσωπο 
που εµπίπτει στις διατάξεις της ίδιας παραγράφου και 
 
η) για τα διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα κέρδη ανωνύµων εταιρειών, που 
απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος, βάσει ειδικών διατάξεων νόµων, καθώς και 
επί των εισοδηµάτων που ορίζονται από τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 106 του 
Κ.Φ.Ε. (η περίπτωση αυτή ίσχυε και µε τις προϊσχύουσες διατάξεις). 
 
Η ρύθµιση αυτή έγινε για τους ίδιους µε τους πιο πάνω λόγους και καταλαµβάνει, µε 
βάση την παράγραφο 3, µετατροπές και συγχωνεύσεις µε ηµεροµηνία ολοκλήρωσης 
του µετασχηµατισµού από 31.3.2011 και µετά ή µε ηµεροµηνία σύνταξης του 
ισολογισµού µετασχηµατισµού από 31.3.2011 και µετά, κατά περίπτωση. 
 
Άρθρο 21  
Λοιπές διατάξεις εισοδήµατος 
 
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 21 προστίθεται νέα 
υποπερίπτωση ξξ' στην περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 
3842/2010. Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι διατηρούνται οι απαλλαγές που 
ορίζονται στα άρθρα 25 και 26 του ν. 27/1975 και µετά την έναρξη ισχύος του ν. 
3842/2010. Εποµένως, εξακολουθούν να ισχύουν οι προβλεπόµενες απαλλαγές για τις 
ναυτιλιακές εταιρείες του ν. 959/1979, αλλά και για τις λοιπές ηµεδαπές ή αλλοδαπές 
επιχειρήσεις, καθώς και τους µετόχους των εταιρειών αυτών, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που ορίζονται από τα άρθρα 25 και 26 του ν. 27/1975, χωρίς να 
επέρχεται οποιαδήποτε µεταβολή σε σχέση µε τα ισχύοντα πριν την έναρξη 
εφαρµογής του ν. 3842/2010. 
 
2. Με τις διατάξεις της παρ. 13 ορίζεται, ότι η προηγούµενη παράγραφος 
εφαρµόζεται για εισοδήµατα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2010 και µετά, 
δηλαδή αναδροµικά, αρχής γενοµένης από την έναρξη ισχύος της τροποποιούµενης 
διάταξης του ν. 3842/2010. 
 
3. Με την παράγραφο 14 του ίδιου άρθρου του νόµου αυτού αντικαταστάθηκε το 
προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ. 
Με τις νέες διατάξεις η υπεραξία που προκύπτει κατά τη µεταβίβαση µεριδίων 
εταιρείας περιορισµένης ευθύνης που πραγµατοποιείται από πωλητή που έχει βαθµό 
συγγένειας Α' ή Β' κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.2961/2001 µε τον 
αγοραστή στο εξής θα φορολογείται µε 5% και 10%, αντίστοιχα, όπως δηλαδή 
συµβαίνει και στην περίπτωση µεταβίβασης µερίδων προσωπικής εταιρείας. Η 
ρύθµιση αυτή ισχύει για µεταβιβάσεις εταιρικών µεριδίων Ε.Π.Ε. που λαµβάνουν 
χώρα από τη δηµοσίευση του νόµου, δηλαδή από 31.03.2011 και µετά. 
 
4. Με την παράγραφο 17 του άρθρου 21 του νόµου αυτού τροποποιήθηκε η 
παράγραφος 10 του πέµπτου άρθρου του ν.3845/2010, σχετικά µε την επιβολή της 
έκτακτης εισφοράς σε βάρος των επιχειρήσεων. Η τροποποίηση αυτή έγινε ώστε να 



 

 

 αποφευχθεί η επιβολή έκτακτης εισφοράς στα έσοδα των επιχειρήσεων από 
συµµετοχές, για τα οποία έχει καταβληθεί εισφορά από τη θυγατρική εταιρεία µε 
βάση τις διατάξεις του ν.3808/2009, καθόσον σε διαφορετική περίπτωση θα υπήρχε 
διπλή επιβολή εισφοράς στα ίδια κέρδη (κέρδη από συµµετοχές). 
 
Οι επιχειρήσεις που εµπίπτουν στην πιο πάνω περίπτωση πρέπει να υποβάλουν, 
αίτηση προς την αρµόδια ∆.Ο.Υ και να ζητήσουν νέα εκκαθάριση. Στην συνέχεια, οι 
∆.Ο.Υ. θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, προκειµένου να 
βεβαιώσουν το ορθό ποσό της έκτακτης εισφοράς, εφόσον βέβαια τα στοιχεία που 
τεθούν υπόψη τους ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. 
 
Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόµενα στην 
ΠΟΛ.1181/14.12.2010, ερµηνευτική εγκύκλιο του ν.3845/2010. 
 
5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του ιδίου άρθρου αντικαταστάθηκε η 
παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α'). Με τις νέες διατάξεις 
παρατείνεται το δικαίωµα των φυσικών και νοµικών προσώπων που είναι φορολογικά 
υπόχρεα στην Ελλάδα να µεταφέρουν ή να δηλώσουν µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου 
2011 κεφάλαια τα οποία είναι κατατεθειµένα ή επενδεδυµένα στους αντίστοιχους 
λογαριασµούς που τηρούνται ή παρακολουθούνται στην αλλοδαπή. 
 
6. Σε περίπτωση που το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο επιλέγει τη µεταφορά και όχι την 
παραµονή των υπόψη κεφαλαίων στο εξωτερικό τα κεφάλαια αυτά πρέπει να 
µεταφερθούν σε προθεσµιακό λογαριασµό κατάθεσης στην Ελλάδα διάρκειας 
τουλάχιστον ενός έτους. Για το λόγο αυτό θα πρέπει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο να 
διαθέτει ΑΦΜ, σύµφωνα µε τις οδηγίες που ήδη δόθηκαν µε την αριθµ. 
ΠΟΛ.1135/4.10.2010 ερµηνευτική εγκύκλιο µας. 
 
7. Σε αντίθεση µε τα οριζόµενα αρχικά από το ν. 3842/2010, οφείλεται πλέον φόρος 
µε συντελεστή 8%, ανεξάρτητα αν τα κεφάλαια µεταφέρονται στην Ελλάδα, ή αν 
παραµένουν στην αλλοδαπή. Έτσι οι διατάξεις περί επαναπατρισµού είναι πλέον 
συµβατές µε την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων (άρθρα 56 και 63 της Συνθήκης για 
τη Λειτουργία της Ε. Ε. - ΣΛΕΕ και άρθρα 36 και 40 της Συµφωνίας για τον ΕΟΧ). 
 
8. Υπενθυµίζουµε, ότι στις υπόψη διατάξεις υπάγονται εκείνα τα κεφάλαια που δεν 
δηλώθηκαν από τον υπόχρεο ή για τα οποία δεν καταβλήθηκε φόρος στην ηµεδαπή, 
καίτοι συνέτρεχε υποχρέωση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Κεφάλαια για τα 
οποία είχε καταβληθεί φόρος εισοδήµατος στην Ελλάδα ή είχαν απαλλαγεί από το 
φόρο εισοδήµατος νόµιµα, δεν εµπίπτουν στη ρύθµιση του άρθρου αυτού και 
µπορούν να εισαχθούν χωρίς την καταβολή φόρου.  
 
Επισηµαίνεται, ότι µε τη νέα ρύθµιση τα εισαγόµενα κεφάλαια έπρεπε να υπήρχαν 
στην αλλοδαπή κατά την 31η Μαρτίου 2011. 
 
9. Τα κεφάλαια που υπάγονται στον επαναπατρισµό τηρούνται σε καταθετικούς ή 
επενδυτικούς λογαριασµούς σε τράπεζα στην αλλοδαπή (περιλαµβάνονται και τα 
υποκαταστήµατα ηµεδαπών τραπεζών στην αλλοδαπή) ή παρακολουθούνται από 
αυτή ή από ασφαλιστική εταιρεία που εδρεύει στην αλλοδαπή, προκειµένου για 
ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής που συνδέονται µε επενδύσεις. Σε περίπτωση 
επενδυτικού λογαριασµού που είτε δηλώνεται µε σκοπό την παραµονή του κεφαλαίου 



 

 

 στην αλλοδαπή είτε το κεφάλαιο αυτού εισάγεται στην ηµεδαπή, φόρος επιβάλλεται 
επί της αξίας του σχετικού χρηµατοπιστωτικού µέσου και ειδικότερα προκειµένου για 
χρηµατοπιστωτικό µέσο που διαπραγµατεύεται στην οργανωµένη αγορά χώρας - 
πλήρους µέλους του ΟΟΣΑ λαµβάνεται υπόψη η τιµή κλεισίµατος του κατά την 
προηγούµενη µέρα αυτής που καταβάλλεται ο οφειλόµενος φόρος, ενώ αν δεν είναι 
εισηγµένο στην παραπάνω αγορά λαµβάνεται υπόψη η ονοµαστική του αξία. 
 
10. Περαιτέρω, µε τις νέες διατάξεις ορίζεται ρητά, ότι σε περίπτωση επενδυτικών 
λογαριασµών της αλλοδαπής δεν είναι υποχρεωτική η ρευστοποίηση των κεφαλαίων 
που είναι επενδεδυµένα σε χρηµατοπιστωτικά µέσα και η εισαγωγή τους στην 
Ελλάδα σε αντίθεση µε τις προϊσχύσασες διατάξεις. Κατόπιν των ανωτέρω, 
συνάγεται ότι κεφάλαια υπαγόµενα στο πεδίο εφαρµογής των υπόψη διατάξεων τα 
οποία είναι επενδεδυµένα σε χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία είναι εισηγµένα σε 
οργανωµένη αγορά χώρας - πλήρους µέλους του ΟΟΣΑ ή µη και των οποίων ο 
κάτοχος επιλέγει την διατήρηση τους στην αλλοδαπή δεν απαιτούν ρευστοποίηση. Σε 
περίπτωση που ο κάτοχος επιλέξει την µεταφορά των υπόψη κεφαλαίων σε 
προθεσµιακό λογαριασµό στην ηµεδαπή, η ρευστοποίηση τους µπορεί να γίνεται και 
µετά την 31η Μαρτίου 2011. 
 
Με τη ρύθµιση αυτή είναι προφανές ότι διευκολύνονται οι κάτοχοι κεφαλαίων 
εξωτερικού οι οποίοι µε τις προγενέστερες διατάξεις δεν ήταν σε θέση να υπαχθούν 
στη ρύθµιση αυτή (π.χ. κεφάλαια λόγω κληρονοµιάς σε επενδυτικούς λογαριασµούς 
κλπ.) 
 
11. Όσον αφορά τη διαδικασία επιστροφής του ποσού φόρου (50%) που έχει 
καταβληθεί λόγω επαναπατριζόµενων κεφαλαίων εξακολουθούν να ισχύουν οι 
διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν.3842/2010. 
 
Με την αριθµ. 10733/Β0012/ΠΟΛ.1059/14.5.2010 ΑΥΟ του Υπουργού Οικονοµικών 
ορίζεται, ότι ως επένδυση επιχειρηµατικής δραστηριότητας νοείται και η αγορά 
µετοχών ηµεδαπής ανώνυµης εταιρείας, µεριδίων ηµεδαπής εταιρείας περιορισµένης 
ευθύνης, η αγορά ολόκληρης 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 το πέρας δύο (2) ετών. 
 
Επίσης, µε την αριθµ. πρωτ. ∆12Β 1175150 ΕΞ2010/29.12.2010 διαταγή µας έγινε 
δεκτό, ότι προκειµένου για τα µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων και όλες γενικά τις 
επενδύσεις, που ορίζονται µε την παραπάνω ΑΥΟ, στις οποίες τοποθετούνται τα 
επαναπατριζόµενα κεφάλαια, αυτές πρέπει να διακρατούνται υποχρεωτικά για µία 
διετία από το χρόνο που πραγµατοποιούνται, όπως ισχύει και για τα οµόλογα του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
 
12. Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται ότι προκειµένου για την άτοκη επιστροφή του 
50% του φόρου που έχει επιβληθεί επί των κεφαλαίων που µεταφέρονται στην 
ηµεδαπή και επενδύονται είτε σε τίτλους δανείων Ελληνικού ∆ηµοσίου, είτε σε 
αµοιβαία κεφάλαια ή άλλες επενδύσεις όπως αυτές ορίζονται στην αριθµ. 
πρωτ.10733/Β0012/ΠΟΛ.1059/14.5.2010 ΑΥΟ του Υπουργού Οικονοµικών, οι 
υπόψη επενδύσεις θα πρέπει να διακρατούνται έως το πέρας της διετίας από την 



 

 

 πραγµατοποίησή τους και στη συνέχεια θα επιστρέφεται άτοκα το 50% του φόρου 
που καταβλήθηκε. Όσον αφορά τα κεφάλαια εκείνα που επενδύθηκαν σε αγορά 
ακινήτου ή στην ανέγερση οικοδοµής το 50% του φόρου που καταβλήθηκε θα 
επιστρέφεται άτοκα από την ηµεροµηνία αγοράς του ακινήτου που προκύπτει από το 
συµβολαιογραφικό έγγραφο ή προκειµένου για ανέγερση οικοδοµής την ηµεροµηνία 
κατάθεσης δικαιολογητικών για την ηλεκτροδότηση της νέας οικοδοµής. Για την 
επιστροφή του φόρου, το υπόχρεο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση στην 
αρµόδια για τη φορολογία του ∆ΟΥ προσκοµίζοντας τα δικαιολογητικά που 
ορίζονται στην αριθµ. 10733/Β0012/ΠΟΛ.1059/14.5.2010 ΑΥΟ. 
 
13. Για την υλοποίηση της επιστροφής του φόρου θα ακολουθείται η ακόλουθη 
διαδικασία: Οι Τράπεζες θα χορηγούν στους υπόψη φορολογούµενους βεβαίωση, από 
την οποία θα προκύπτει το ποσό φόρου που παρακρατήθηκε και αποδόθηκε στο 
∆ηµόσιο, ο αριθµός του διπλοτύπου είσπραξης, καθώς και η ∆.Ο.Υ στην οποία έχει 
αποδοθεί ο σχετικός φόρος, προκειµένου στη συνέχεια ο φορολογούµενος να την 
υποβάλει στη ∆.Ο.Υ που ανήκει µαζί µε την αίτηση επιστροφής του φόρου και τα 
υπόλοιπα δικαιολογητικά που ορίζονται στην αριθµ. 
10733/Β0012/ΠΟΛ.1059/14.5.2010 ΑΥΟ. Ακολούθως, το τµήµα Φορολογίας 
Εισοδήµατος της αρµόδιας ∆ΟΥ αφού διαπιστώσει την ακρίβεια των υποβληθέντων 
στοιχείων θα προβαίνει στη σύνταξη του ατοµικού φύλλου έκπτωσης (ΑΦΕΚ). 
 
14. Κατά τα λοιπά και κατά το µέρος που δεν αντιβαίνουν µε την παρούσα 
εξακολουθούν να εφαρµόζονται η αριθµ. 10733/Β0012/ΠΟΛ.1059/14.5.2010 ΑΥΟ, 
όπως ισχύει µετά την τροποποίησή της µε την 
αριθµ.11491/Β0012/ΠΟΛ.1134/4.10.2010 ΑΥΟ, η αριθµ. 
10732/Β0012/ΠΟΛ.1058/14.5.2010 ΑΥΟ και η αριθµ. ΠΟΛ.1135/4.10.2010. 
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Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας     
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