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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΠΟΛ 1141  
 
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1, 3, 4 και 11 του 
άρθρου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α)». 
 
Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4 και 11 του άρθρου 4 και της 
παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν.4038/2012 µε τις οποίες επέρχονται οι ακόλουθες 
µεταβολές στην φορολογία εισοδήµατος: 
 
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 παρέχεται η δυνατότητα 
µεταφοράς των φορολογικά αναγνωρίσιµων ζηµιών των κοινωφελών επιχειρήσεων 
των Ο.Τ.Α ή ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) που 
συγχωνεύονται, µε βάση τις διατάξεις του ν. 3852/2010, σε νέα κοινωφελή 
επιχείρηση ή ∆.Ε.Υ.Α. Το µέρος της ζηµίας αυτής, για το οποίο υπήρχε (προ της 
συγχωνεύσεως) δικαίωµα µεταφοράς από τα συγχωνευόµενα νοµικά πρόσωπα στα 
επόµενα οικονοµικά έτη, µεταφέρεται για συµψηφισµό µε βάση τις προϋποθέσεις που 
ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε. (τήρηση επαρκών 
και ακριβών βιβλίων κ.λπ). 
 
Σηµειώνεται, ότι σε κάθε περίπτωση η µεταφορά του υφιστάµενου ποσού ζηµίας θα 
γίνει από την προερχόµενη από τη συγχώνευση επιχείρηση ή ∆.Ε.Υ.Α µέσα σε µία 
πενταετία. 
 
Ενόψει των ανωτέρω και δεδοµένου ότι µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 4 του νόµου αυτού τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 
3852/2010, µε την παρούσα γίνεται δεκτό, ότι τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή για 
συγχωνεύσεις επιχειρήσεων των οποίων η ολοκλήρωση πραγµατοποιείται από τη 
έναρξη ισχύος του ν. 3852/2010, δηλαδή από 1 Ιανουαρίου 2011 και µετά. 
 
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 καταργείται το τρίτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 54 και το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 
1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε, σχετικά µε τη φορολογική µεταχείριση των µερισµάτων 
και των κερδών που διανέµουν οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες και εταιρείες 



 

 

 περιορισµένης ευθύνης καθώς και οι συνεταιρισµοί, αντίστοιχα, όταν δικαιούχοι είναι 
φυσικά πρόσωπα, κάτοικοι Ελλάδος. 
 
Ειδικότερα, µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του υπόψη άρθρου καταργείται η 
φορολόγηση των πιο πάνω εισοδηµάτων µε τις γενικές διατάξεις για τους δικαιούχους 
φυσικά πρόσωπα και εποµένως, µε την παρακράτηση που προβλέπεται από τα άρθρα 
54 και 55 του Κ.Φ.Ε. εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου φυσικού 
προσώπου. 
 
Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή για διανεµόµενα από τις Α.Ε, Ε.Π.Ε και 
συνεταιρισµούς, µερίσµατα ή κέρδη οικονοµικού έτους 2011 (διαχειριστικής 
περιόδου 2010) και µετά. 
 
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4, επιβάλλεται φόρος µε 
συντελεστή 2‰ κατά το δανεισµό εισηγµένων µετοχών που πραγµατοποιείται 
εξωχρηµατιστηριακά, µη υπαγόµενης της σχετικής σύµβασης και κάθε συναφούς 
πράξης σε τέλος χαρτοσήµου.  
 
Ο φόρος βαρύνει τον δανειστή των µετοχών (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) και 
υπολογίζεται επί της αξίας των µετοχών που δανείζονται. 
 
Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή για δανεισµό µετοχών που πραγµατοποιείται από τη 
δηµοσίευση του νόµου, δηλαδή από 2 Φεβρουαρίου 2012 και µετά. 
 
4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου προστίθεται δεύτερο εδάφιο 
στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του ΚΦΕ. 
 
Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του 
άρθρου 46 του ΚΦΕ, αν ο δικαιούχος εισπράττει καθυστερηµένα δεδουλευµένες 
αποδοχές, σε έτος µεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω έκδηλης 
οικονοµικής αδυναµίας του εργοδότη του και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας 
από τους µισθωτούς ή αν ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος 
απόκτησης αυτών των αποδοχών είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται. 
 
Με βάση τις διατάξεις του προστιθέµενου δεύτερου εδαφίου, οι µισθωτοί που 
απασχολούνται σε επιχειρήσεις και οι οποίοι δεν εισέπραξαν δεδουλευµένες 
αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης του 2011 λόγω αδυναµίας του εργοδότη τους, 
ακόµα και αν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση και εφόσον η χορηγούµενη σε 
αυτούς ετήσια βεβαίωση αποδοχών της ίδιας χρήσης αναγράφει τις ανωτέρω 
ανείσπρακτες δεδουλευµένες αποδοχές σε διακεκριµένη σειρά, θα υποβάλλουν 
δήλωση φόρου εισοδήµατος οικ. έτους 2012 (χρήση 2011) χωρίς να δηλώσουν τις 
αποδοχές αυτές, καθόσον χρόνος απόκτησης αυτών είναι ο χρόνος στον οποίο 
εισπράττονται.  
 
Στην περίπτωση κατά την οποία έχει παρακρατηθεί (αποδοθεί) φόρος και επί των µη 
καταβληθέντων αποδοχών τότε ο αναλογών και παρακρατηθείς φόρος που 
αντιστοιχεί στο σύνολο των αποδοχών της διαχειριστικής χρήσης του 2011 
(εισπραχθείσες και ανείσπρακτες) επιµερίζεται αναλόγως και αναγράφεται αντίστοιχα 
στις δύο διακεκριµένες σειρές της χορηγηθείσας ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών που 



 

 

 αφορούν τις εισπραχθείσες και ανείσπρακτες αποδοχές της ανωτέρω διαχειριστικής 
χρήσης.  
 
Βάσει της βεβαίωσης αυτής ο εργαζόµενος θα υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήµατος 
οικ. έτους 2012 (χρήση 2011) δηλώνοντας στους αντίστοιχους κωδικούς µόνο τις 
εισπραχθείσες αποδοχές της χρήσης αυτής καθώς και τον αναλογούντα και 
παρακρατηθέντα φόρο που αντιστοιχεί σε αυτές.  
 
5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 35 τροποποιούνται οι διατάξεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου 47 του ΚΦΕ και συγκεκριµένα καταργείται η φράση που 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του 
ν.3867/2010 είχε προστεθεί στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του ΚΦΕ. 
 
Με βάση τη ρύθµιση αυτή ως καθαρό εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, υποκείµενο 
σε φόρο, των προσώπων της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του ΚΦΕ (υπάλληλοι του 
Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δηµόσιων πολιτικών υπηρεσιών που 
υπηρετούν στο εξωτερικό) λαµβάνεται ποσό ίσο µε το καθαρό ποσό αποδοχών τις 
οποίες αυτοί θα έπαιρναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό. Συνεπώς, ολόκληρο το 
«επιµίσθιο αλλοδαπής» που λαµβάνουν τα ανωτέρω πρόσωπα εξαιτίας της υπηρεσίας 
τους στο εξωτερικό απαλλάσσεται του φόρου και συνεπώς κατά την καταβολή του 
δεν θα διενεργείται παρακράτηση φόρου. 
 
Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή για το «επιµίσθιο αλλοδαπής» που καταβάλλεται στα 
ανωτέρω πρόσωπα από 1 Ιανουαρίου 2012 και µετά. 
 
 
 
Ακριβές αντίγραφο  
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας  
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ 


