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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΏΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΟΛ 1117/2014
ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.
2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν πριν την κατάργησή τους µε το ν.4172/2013 για τα
ποσά υπεραξίας που αποκτήθηκαν από αλλοδαπούς δικαιούχους χωρίς µόνιµη
εγκατάσταση στην Ελλάδα.
Με αφορµή προφορικά και γραπτά ερωτήµατα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία µας,
αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα και σε συνέχεια της ΠΟΛ.1102/13.5.2013 εγκυκλίου
µας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2238/1994, όπως
αυτές ίσχυαν πριν την κατάργησή τους µε το ν.4172/2013 οριζόταν, ότι ως εισόδηµα
από κινητές αξίες είναι αυτό που αποκτάται κάθε οικονοµικό έτος από τη µεταβίβαση
οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου και εταιρικών οµολόγων σε τιµή ανώτερης της
τιµής κτήσης τους.
2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 2238/1994
οριζόταν ότι, αντικείµενο φόρου σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν µε
οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και στους κάθε είδους αλλοδαπούς οργανισµούς
οι οποίοι αποβλέπουν στην απόκτηση οικονοµικών ωφεληµάτων, ήταν το καθαρό
εισόδηµα και το καθαρό κέρδος το οποίο προέκυπτε από πηγή που βρίσκεται στην
Ελλάδα, καθώς και το καθαρό εισόδηµα ή κέρδος το οποίο προέκυπτε από τη µόνιµη
εγκατάσταση της επιχείρησης στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 100.
3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 2238/1994, οριζόταν
ότι οι διατάξεις του άρθρου 54 εφαρµόζονταν ανάλογα και όταν ο καταβάλλων το
εισόδηµα ή δικαιούχος αυτού ήταν νοµικό πρόσωπο ή επιχείρηση από τα
αναφερόµενα στο άρθρο 101 του νόµου αυτού. Εξαιρετικά, αν ο δικαιούχος του
εισοδήµατος από κινητές αξίες, εκτός µερισµάτων και τόκων από µετοχές και
ιδρυτικούς τίτλους, που προέρχονταν από τα διανεµόµενα κέρδη ηµεδαπής ανώνυµης

εταιρίας, ήταν πρόσωπο από τα αναφερόµενα στην περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 101,
το οποίο όµως δεν είχε µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα, το ποσοστό του
παρακρατούµενου φόρου οριζόταν σε τριάντα τρία τοις εκατό (33%) στο εισόδηµα
αυτό και ο αλλοδαπός δικαιούχος δεν υποχρεούνταν στην υποβολή της ετήσιας
φορολογικής δήλωσης για το πιο πάνω εισόδηµα. Όταν δικαιούχος του εισοδήµατος
από κινητές αξίες, µε εξαίρεση τα µερίσµατα, ήταν φυσικό πρόσωπο κάτοικος
αλλοδαπής, η παρακράτηση φόρου ενεργείτο µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%).
4. Με την ΠΟΛ.1102/13.5.2013 εγκύκλιο µας, µε την οποία δόθηκαν οδηγίες για την
ορθή εφαρµογή των διατάξεων της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.
2238/1994, διευκρινίσθηκε µεταξύ άλλων ο χρόνος και ο υπόχρεος διενέργειας
παρακράτησης φόρου στις πιο πάνω περιπτώσεις. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην
υπόψη εγκύκλιο, η παρακράτηση φόρου διενεργείται από τον καταβάλλοντα
(µεσολαβούσα Τράπεζα ή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών) κατά το
χρόνο καταβολής ή πίστωσης του λογαριασµού του δικαιούχου.
Ωστόσο, δεν αντιµετωπίσθηκε το ζήτηµα παρακράτησης για τους αλλοδαπούς
δικαιούχους χωρίς µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα, οι οποίοι αποκτούν εισόδηµα
από τη µεταβίβαση των ως άνω τίτλων και αναφέρθηκε ότι µε νεότερη διαταγή µας
θα δοθούν οδηγίες για το χειρισµό του υπόψη θέµατος.
5. Ενόψει των ανωτέρω, µε την παρούσα γίνεται δεκτό ότι ο οφειλόµενος φόρος για
τα ποσά της υπεραξίας που αποκτήθηκαν από αλλοδαπούς δικαιούχους (φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα) χωρίς µόνιµη εγκατάσταση στη χώρα µας, µέχρι την έναρξη ισχύος
του ν.4172/2013, όταν δεν έχει µεσολαβήσει ηµεδαπός φορέας πληρωµής ώστε να
έχει προβεί σε παρακράτηση φόρου, θα πρέπει να αποδοθεί από τον ίδιο τον
δικαιούχο. Η απόδοση του φόρου θα γίνει εφάπαξ µε υποβολή δήλωσης µέσα σε δύο
(2) µήνες από την έκδοση της παρούσας. Ο αλλοδαπός δικαιούχος θα πρέπει να
προσκοµίζει βεβαίωση του αρµόδιου αλλοδαπού φορέα πληρωµής, επίσηµα
µεταφρασµένη, από την οποία να προκύπτει το ποσό του κεφαλαιακού κέρδους που
απέκτησε.
Τα ίδια ισχύουν και όταν έχει µεσολαβήσει ηµεδαπός φορέας πληρωµής, αλλά όµως
οι µεταβιβάσεις των τίτλων είχαν λάβει χώρα µέσω συλλογικών λογαριασµών
πελατείας που τηρούνται ανά αλλοδαπό θεµατοφύλακα και όχι ατοµικά ανά
επενδυτή.
Τα έσοδα από το φόρο (33% ή 20%) που καταβάλλεται σύµφωνα µε τα ανωτέρω
καταχωρούνται στον ΚΑΕ 0144.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πραγµατικός δικαιούχος (beneficial owner) είναι
φορολογικός κάτοικος κράτους µε το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει Σύµβαση
Αποφυγής της ∆ιπλής Φορολογίας του Εισοδήµατος (Σ.Α.∆.Φ.Ε), αυτός µπορεί να
επικαλεστεί τις ευνοϊκότερες διατάξεις της οικείας Σ.Α.∆.Φ.Ε, µε την υποβολή στην
αρµόδια ∆.Ο.Υ, της ΑΙΤΗΣΗΣ για την εφαρµογή της συγκεκριµένης Σ.Α.∆.Φ.Ε,
δεόντως συµπληρωµένης, καθώς και υπογεγραµµένης και σφραγισµένης από την
αρµόδια αλλοδαπή φορολογική Αρχή.
Σηµειώνεται ότι, στην ιστοσελίδα της ∆ιεύθυνσης ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων,
στην ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/ddos, βρίσκονται
αναρτηµένα, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, τα κείµενα των Σ.Α.∆.Φ.Ε

που έχει συνάψει η Ελλάδα µε άλλα κράτη και βρίσκονται σε ισχύ, καθώς και τα
Έντυπα Εφαρµογής των Σ.Α.∆.Φ.Ε. Στην ίδια παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση
βρίσκονται αναρτηµένα και τα Έντυπα της Αίτησης Επιστροφής Φόρου Εισοδήµατος
βάσει των Σ.Α.∆.Φ.Ε.
6. Οι αλλοδαποί δικαιούχοι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα), οι οποίοι υποβάλλουν τη
δήλωση της περ. 5 της παρούσας, που δε διαθέτουν ταχυδροµική διεύθυνση στην
Ελλάδα, υποχρεούνται να ορίσουν φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ.1283/30.12.2013 (ΦΕΚ 3367Β') του Γενικού
Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, µε την υποβολή στη Φορολογική ∆ιοίκηση της
σχετικής για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. δήλωσης, συνυποβάλλοντας το έντυπο Μ7
«∆ήλωση Σχέσεων Φορολογουµένου» και απλή έγγραφη δήλωση µε βεβαιωµένο το
γνήσιο της υπογραφής τους, για τον ορισµό του.
Ειδικότερα για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπό δικαιούχο, φυσικό πρόσωπο
υποβάλλεται το έντυπο Μ1 «∆ήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ./Μεταβολής ατοµικών
στοιχείων», ενώ σε νοµικό πρόσωπο υποβάλλεται το έντυπο Μ3 «∆ήλωση Έναρξης
/Μεταβολής µη Φυσικού Προσώπου» και συνυποβάλλονται κατά περίπτωση, εκτός
των αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο, τα δικαιολογητικά του άρθρου 3
και της παρ.ζ) της περ. 6 του άρθρου 6 της απόφασης ΠΟΛ.1006/31.12.2013 (ΦΕΚ
19Β') του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων. Επίσης από τα νοµικά πρόσωπα
συνυποβάλλεται και το έντυπο Μ9 «∆ήλωση Στοιχείων Έδρας Αλλοδαπής
Επιχείρησης».
Οι ανωτέρω δηλώσεις παραλαµβάνονται από όργανα της Φορολογικής ∆ιοίκησης,
της στήλης 5 της περ. 115, στα οποία µεταβιβάστηκαν αρµοδιότητες, σύµφωνα µε
την Απόφαση ∆6Α 1036682 ΕΞ 25.2.2014 (ΦΕΚ 478Β') του Γενικού Γραµµατέα
∆ηµοσίων Εσόδων, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή της µε την Απόφαση ∆6Α
1054391ΕΞ 1.4.2014 (ΦΕΚ 796Β').
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