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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  
 
ΠΟΛ 1023  
 
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 2, της 
παραγράφου 4 του άρθρου 6 και της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 
4110/2013 (ΦΕΚ 17Α/23.1.2013). 
 
Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 2, της παρ. 4 του άρθρου 
6 και της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4110/2013 και σας παρέχουµε τις ακόλουθες 
οδηγίες για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή τους: 
 
1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4110/2013 αντικαθίσταται το 
πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε.. Με τις νέες διατάξεις αυξάνεται 
από δέκα (10%) σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ο συντελεστής παρακράτησης φόρου 
στα εισοδήµατα από τόκους καταθέσεων και από πράξεις REPOS. Ο νέος 
συντελεστής εφαρµόζεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 28 
του ίδιου νόµου, στα ποσά των τόκων που καταβάλλονται ή πιστώνονται από την 1η 
Ιανουαρίου 2013 και µετά. 
 
2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 12 του 
Κ.Φ.Ε. ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι ο φόρος αυτός παρακρατείται από τον οφειλέτη 
των τόκων κατά το χρόνο που γίνεται ο εκτοκισµός της κατάθεσης. 
 
3. Επίσης, µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 26  του 
Κ.Φ.Ε. ορίζεται, ότι χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τόκους κάθε τίτλου 
έντοκης κατάθεσης τοις µετρητοίς ή εγγύησης, είναι ο χρόνος κατά τον οποίο αυτοί 
καθίστανται ληξιπρόθεσµοι και απαιτητοί. 
 
4. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι τα ποσά των τόκων τα οποία προθεσµιακές 
καταθέσεις που έχουν συναφθεί µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2012 αλλά 
εκτοκίζονται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και µετά, υπάγονται σε φορολόγηση µε 
συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό (15%), ανεξάρτητα αν αφορούν και τόκους της 
περιόδου 2012, στην οποία εφαρµοζόταν ο µειωµένος συντελεστής 10%, καθόσον 
χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος είναι, κατά ρητή διατύπωση του νόµου, ο χρόνος 



 

 

 που οι τόκοι αυτοί καθίστανται ληξιπρόθεσµοι και απαιτητοί, ήτοι ο χρόνος 
εκτοκισµού. 
 
Ειδικά για τα ποσά των τόκων από προθεσµιακές καταθέσεις που εκτοκίσθηκαν από 
την 1η Ιανουαρίου 2013 µέχρι και την 23η Ιανουαρίου 2013 (ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης του ν. 4110/2013), επί των οποίων έχει παρακρατηθεί φόρος µε 
συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), το επιπλέον ποσό φόρου (5%) που οφείλεται µε 
βάση τις κοινοποιούµενες διατάξεις θα πρέπει να εισπραχθεί από οποιονδήποτε 
λογαριασµό τραπεζικού προϊόντος του δικαιούχου, τηρουµένου του πλαισίου 
κανονιστικής συµµόρφωσης που διέπει τη σχέση των τραπεζών µε τους πελάτες τους 
και να αποδοθεί από την ίδια την τράπεζα µε ιδιαίτερη δήλωση µέχρι το τέλος του 
επόµενου µήνα από την έκδοση της παρούσας. Επισηµαίνεται ότι το ποσό του φόρου 
που παρακρατήθηκε στους πιο πάνω τόκους µε το µειωµένο συντελεστή (10%) θα 
αποδοθεί από τις τράπεζες µε ιδιαίτερη δήλωση µέσα στην προβλεπόµενη από το 
άρθρο 60 του Κ.Φ.Ε. προθεσµία, δηλαδή µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του 
επόµενου από την παρακράτηση µήνα, ήτοι µέχρι 15.2.2013. 
 
∆ιαφορετικά, θα πρέπει ο δικαιούχος να καταβάλει ο ίδιος το επιπλέον οφειλόµενο 
ποσό φόρου εφάπαξ µε την υποβολή δήλωσης στη ∆.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται µέχρι 
το τέλος του επόµενου µήνα από την έκδοση της παρούσας. Για το σκοπό αυτό, η 
τράπεζα υποχρεούται να του χορηγήσει βεβαίωση από την οποία να προκύπτει το 
ποσό των τόκων που καταβλήθηκε και ο χρόνος εκτοκισµού αυτών. 
 
5. Όσον αφορά τα ποσά τόκων από προείσπραξη προθεσµιακών καταθέσεων καθώς 
και των τόκων µε µηνιαία καταβολή που εκτοκίσθηκαν µέχρι και την 31η 
∆εκεµβρίου 2012, αυτά υπάγονται σε φορολόγηση µε συντελεστή δέκα τοις εκατό 
(10%), ανεξάρτητα αν αφορούν προθεσµιακές καταθέσεις που λήγουν µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2013, καθόσον µε βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του 
Κ.Φ.Ε., χρόνος κατά τον οποίο αυτοί καθίστανται ληξιπρόθεσµοι και απαιτητοί είναι 
εντός του έτους 2012. 
 
6. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4110/2013 αντικαθίστανται το 
δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε.. Με τις νέες διατάξεις 
αυξάνεται από δέκα (10%) σε δεκαπέντε (15%) τοις εκατό ο συντελεστής 
παρακράτησης φόρου στο ποσό των τόκων που προκύπτουν από οµόλογα ή έντοκα 
γραµµάτια του Ελληνικού ∆ηµοσίου από την 1η Ιανουαρίου 2013, ανεξάρτητα από 
το χρόνο έκδοσης των τίτλων. Μάλιστα, ο νέος συντελεστής παρακράτησης 
καταλαµβάνει και τους τόκους τίτλων που έχουν ανανεωθεί και προκύπτουν από την 
ηµεροµηνία αυτή και µετά. 
 
7. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 12 του µεταξύ άλλων, ότι για τα 
οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου ο φόρος παρακρατείται κατά το χρόνο της 
εξαργύρωσης των τοκοµεριδίων τους ή κατά τη λήξη τους, όταν πρόκειται για 
οµόλογα χωρίς τοκοµερίδια (ZERO COUPON). 
 
8. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της περιπτ. δ' της παρ. 6 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε., 
ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι η παρακράτηση φόρου ενεργείται για εισοδήµατα από 
οµολογίες και χρεόγραφα των ηµεδαπών νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου, κατά την εξαργύρωση των τοκοµεριδίων. 
 



 

 

 9. Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 2789/2000 ορίζεται, ότι, οι τόκοι, 
οι οποίοι προκύπτουν από οµολογίες που εκδίδουν στην ηµεδαπή επιχειρήσεις που 
εδρεύουν στην Ελλάδα έχουν την ίδια φορολογική αντιµετώπιση µε τους τόκους που 
προκύπτουν από οµολογίες τις οποίες εκδίδει το Ελληνικό ∆ηµόσιο στην Ελλάδα. 
 
10. Επίσης, µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται, ότι, 
χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος για τοκοµερίδια είναι ο χρόνος που έχει ορισθεί 
για την εξαργύρωσή τους. 
 
11. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι, οι τόκοι οµολόγων (Ελληνικού ∆ηµοσίου και 
εταιρικών) που προκύπτουν από την 1η Ιανουαρίου 2013 και µετά, υπόκεινται σε 
παρακράτηση φόρου µε συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό (15%), ανεξάρτητα αν 
αφορούν και τόκους της περιόδου 2012, καθόσον χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος 
είναι, κατά ρητή διατύπωση του νόµου, ο χρόνος εξαργύρωσης των τοκοµεριδίων. 
 
Ειδικά, για τα ποσά των τόκων από οµόλογα που εξαργυρώθηκαν από 1.1.2013 έως 
και 23.1.2013, επί των οποίων έχει παρακρατηθεί φόρος µε συντελεστή 10%, το 
επιπλέον ποσό φόρου (5%) που οφείλεται µε βάση τις κοινοποιούµενες διατάξεις, θα 
πρέπει να παρακρατηθεί και να αποδοθεί από τον ίδιο τον καταβάλλοντα τους τόκους 
ή να καταβληθεί από τον δικαιούχο, κατά περίπτωση, κατ' ανάλογη εφαρµογή των 
αναφεροµένων στην παράγραφο 4 της παρούσας. 
 
Στις περιπτώσεις που τα ποσά των τόκων αφορούν οµόλογα ηµεδαπών επιχειρήσεων 
(εταιρικά οµόλογα), το επιπλέον ποσό φόρου θα πρέπει να καταβληθεί από τον ίδιο 
τον δικαιούχο (οµολογιούχο) εφάπαξ µε την υποβολή της δήλωσης στη ∆.Ο.Υ. στην 
οποία υπάγεται µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από την έκδοση της παρούσας, 
χωρίς προσαυξήσεις. Για το σκοπό αυτό, η εκδότρια εταιρία υποχρεούται να του 
χορηγήσει βεβαίωση από την οποία να προκύπτει το ποσό των τόκων που 
καταβλήθηκε και ο χρόνος εκτοκισµού αυτών. Τέτοια υποχρέωση δεν υφίσταται όταν 
ο οµολογιούχος έχει ήδη καταβάλει στην εκδότρια εταιρία το επιπλέον ποσό φόρου 
(5%). 
 
12. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4110/2013 αντικαθίσταται η παρ. 
4 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. και αυξάνεται από δέκα πέντε (15%) σε είκοσι τοις 
εκατό (20%) ο συντελεστής παρακράτησης στα εισοδήµατα από συµβάσεις ή πράξεις 
επί παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων (περ. η' παρ. 1 άρθρου 24 Κ.Φ.Ε.). Ο 
νέος συντελεστής εφαρµόζεται, σύµφωνα µε την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 28 του 
ίδιου νόµου, για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από το οικονοµικό έτος 2014 (χρήση 
2013) και µετά. 
 
13. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4110/2013 
καταργείται η περ. θ' της παρ. 3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε., δεδοµένου ότι οι 
αποδόσεις από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα θεωρούνται πλέον εισόδηµα 
από κινητές αξίες και για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία µε τη διπλογραφική 
µέθοδο πλην των εξαιρέσεων που ορίζονται µε τις διατάξεις της περ. η' της παρ. 1 του 
άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε. (πιστωτικά ιδρύµατα κ.ο.κ). Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται, 
σύµφωνα µε την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 28 του ίδιου νόµου, για τα εισοδήµατα 
που αποκτώνται από το οικονοµικό έτος 2014 (χρήση 2013) και µετά. 
 
14. Με τις διατάξεις της περ. στ' της παρ. 6 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται, 



 

 

 µεταξύ άλλων, ότι η παρακράτηση φόρου για τα εισοδήµατα της περ. η' της παρ. 1 
του άρθρου 24 ενεργείται κατά το χρόνο λήξης έκαστης σύµβασης ή κατά την 
καταβολή τους εφόσον αυτό συµφωνείται να γίνει πριν από το χρόνο λήξης της 
σύµβασης και περαιτέρω, υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου ορίζεται, σύµφωνα µε 
την περ. δ' της παρ. 7 του ίδιου άρθρου και νόµου, το πρόσωπο που τα καταβάλλει. 
 
15. Επίσης, µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται, ότι χρόνος 
απόκτησης για τα εισοδήµατα που αναφέρονται στην περ. η' της παρ. 1 του άρθρου 
24 θεωρείται ο χρόνος λήξης της σύµβασης. 
 
16. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι τα εισοδήµατα από συµβάσεις ή πράξεις επί 
παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που αποκτώνται από το οικονοµικό έτος 
2014 (χρήση 2013) και µετά, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 
είκοσι τοις εκατό (20%). 
 
Ειδικά για τις συµβάσεις παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που έληξαν 
από την 1η Ιανουαρίου 2013 µέχρι και την 23η Ιανουαρίου 2013 επί των 
εισοδηµάτων των οποίων δεν παρακρατήθηκε φόρος ή παρακρατήθηκε φόρος µε 
συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό (15%), ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 
4 του παρόντος. 
 
 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 


