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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2017

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Αρ.Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1125763 ΕΞ 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: Α΄

ΘΕΜΑ:

Φορολογική μεταχείριση ζημιάς από αποτίμηση τίτλων φυσικού προσώπου.

Με αφορµή ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία µας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν. 4172/2013 , κάθε εισόδηµα που προκύπτει από υπεραξία µεταβίβασης των
ακόλουθων τίτλων, καθώς και µεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων:

α) µετοχές σε εταιρεία µη εισηγµένη σε χρηµατιστηριακή αγορά,

β) µετοχές «και άλλες κινητές αξίες» εισηγµένες σε χρηµατιστηριακή αγορά, εφόσον ο µεταβιβάζων συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας µε ποσοστό τουλάχιστον µισό τοις εκατό (0,5%),

γ) µερίδια ή µερίδες σε προσωπικές εταιρείες,

δ) κρατικά οµόλογα και έντοκα γραµµάτια ή εταιρικά οµόλογα,

ε) παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα.

Ειδικά για τίτλους που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά ή πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης, οι διατάξεις
της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή, εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί από την1η Ιανουαρίου 2009 και εξής.

Το πιο πάνω εισόδηµα, φορολογείται, όπως προβλέπεται από το άρθρο 43 του ίδιου νόµου µε συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό (15%).

2. Επιπλέον, µε την ΠΟΛ. 1032/2015 εγκύκλιό µας διευκρινίστηκε ότι ως µετοχές των περιπτώσεων α΄ και β΄ των πιο πάνω διατάξεων νοούνται
τόσο αυτές των ηµεδαπών όσο και των αλλοδαπών εταιρειών (διαπραγµατεύσιµες και µη σε χρηµατιστηριακή αγορά), καθόσον ο νόµος δεν
κάνει διάκριση. Επίσης, διευκρινίστηκε ότι στο πεδίο εφαρµογής της περίπτωσης γ΄ εµπίπτει, αν και δεν αναφέρεται ρητά στο νόµο, και η
µεταβίβαση µεριδίων εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, κοινωνιών και αστικών εταιριών.

3. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 42 του πιο πάνω νόµου ορίζεται ότι ως υπεραξία νοείται η διαφορά µεταξύ της τιµής
κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούµενος και της τιµής πώλησης που εισέπραξε. Τυχόν δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε την αγορά ή την
πώληση των τίτλων συµπεριλαµβάνονται στην τιµή κτήσης και την τιµή πώλησης και δεν προστίθενται ή αφαιρούνται, αντίστοιχα.

4. Επίσης, µε τις διατάξεις της παρ. 5 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόµου, ορίζεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο προσδιορισµός της
υπεραξίας σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους καταλήγει σε αρνητικό ποσό, η εν λόγω ζηµία µεταφέρεται για τα επόµενα πέντε (5) έτη και
συµψηφίζεται µόνο µε µελλοντικά κέρδη υπεραξίας, τα οποία υπολογίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού και τα οποία
προκύπτουν από συναλλαγές σε τίτλους της παραγράφου 1.

5. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι η φορολόγηση της υπεραξίας ή αντίστοιχα η µεταφορά ζηµίας για πέντε έτη, αφορά
µόνο στις πραγµατοποιηθείσες µεταβιβάσεις τίτλων και όχι στην υπερτίµηση ή υποτίµηση αυτών, καθόσον το κέρδος ή η ζηµιά από την
αποτίµηση των τίτλων που κατέχει φυσικό πρόσωπο, δεν αποτελεί αντικείµενο του φόρου εισοδήµατος. Συνεπώς, η εν λόγω ζηµία, είτε
προέρχεται από αποτίµηση τίτλων ηµεδαπής είτε από τίτλους αλλοδαπής προέλευσης, δεν αναγνωρίζεται φορολογικά και δεν εκπίπτει από το
εισόδηµα φυσικού προσώπου, ως µη προβλεπόµενη από τις κείµενες διατάξεις.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
 Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:


