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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1082

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ:

Αναγραφή στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των κερδών/ ζημιών από αγοραπωλησίες
εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών, όταν ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών με
ποσοστό μικρότερο του μισού τοις εκατό (0,5%) ή όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2009.

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 , όπως ισχύουν, 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.

Ως µεταβίβαση σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου
εταιρείας.

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 την 1η Ιανουαρίου 2009 και εξής.

2. Με την ΠΟΛ. 1032/2015 ερµηνευτική εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι ειδικά για την υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από τη µεταβίβαση
µετοχών και άλλων κινητών αξιών εισηγµένων σε χρηµατιστηριακή αγορά, εφόσον αυτή αφορά τίτλους που έχουν αποκτηθεί πριν την 1η
Ιανουαρίου 2009, απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήµατος, ανεξάρτητα του ποσοστού συµµετοχής του µεταβιβάζοντος στο µετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας. Αντίθετα, για τίτλους που έχουν αποκτηθεί µετά την 1.1.2009, η απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας παρέχεται µόνον
όταν ο µεταβιβάζων συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µε ποσοστό µικρότερο από µισό τοις εκατό (0,5%).

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, κατά τον χρόνο που πωλεί
µετοχές εισηγµένες στο ΧΑ ή σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο, κατέχει ποσοστό µικρότερο του 0,5% των µετοχών της συγκεκριµένης ΑΕ της
οποίας µεταβιβάζει τις µετοχές, η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση αυτή δεν υπόκειται στη φορολογία του άρθρου 42, ανεξάρτητα
από τον χρόνο απόκτησης των µετοχών, αλλά και τον αριθµό των µετοχών που µεταβιβάζονται.

3. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ. 3 του πιο πάνω άρθρου και 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, ενώ µε την παρ. 4 ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι σε περίπτωση που οι
µεταβιβαζόµενοι τίτλοι είναι εισηγµένοι σε χρηµατιστηριακή αγορά, η τιµή κτήσης και η τιµή πώλησης καθορίζονται από τα δικαιολογητικά
έγγραφα συναλλαγών, τα οποία εκδίδει η χρηµατιστηριακή εταιρεία ή το πιστωτικό ίδρυµα ή οιοσδήποτε φορέας που διενεργεί συναλλαγές.
Επίσης, µε το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου ορίζεται ότι σε περίπτωση διαδοχικών αποκτήσεων τίτλων, ως τιµή κτήσης λαµβάνεται η
µέση τιµή κτήσης που προκύπτει από τη συνολική αξία κτήσης των τίτλων δια της συνολικής ποσότητας αυτών.

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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4. Με την ΠΟΛ. 1032/2015 ερµηνευτική εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι δαπάνες που
 συνδέονται άµεσα µε την αγορά ή την πώληση τίτλων συµπεριλαµβάνονται στην αξία κτήσης ή πώλησης. Εποµένως, έξοδα προµήθειας

χρηµατιστηριακών εταιρειών, µεταβιβαστικά έξοδα Ε.Χ.Α.Ε, έξοδα Χ.Α, φόρος χρηµατιστηριακών συναλλαγών 2%ο, κλπ. διαµορφώνουν το
τελικό αποτέλεσµα που προκύπτει από την πώληση των τίτλων. Αναλυτικότερα, προκειµένου για τίτλους που αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά ή πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης συµπεριλαµβανοµένης και της Εναλλακτικής Αγοράς του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών (π.χ. µετοχές, οµόλογα του Ελληνικού Δηµοσίου, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα), οι τιµές κτήσης και
πώλησης καθορίζονται από τα δικαιολογητικά έγγραφα συναλλαγών που εκδίδουν οι χρηµατιστηριακές εταιρίες, τα πιστωτικά ιδρύµατα ή
οιοσδήποτε φορέας που διενεργεί συναλλαγές, κατά την ηµέρα διακανονισµού της συναλλαγής.

5. Επίσης, µε τις διατάξεις της παρ. 5 του ως άνω άρθρου 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 παρόντος άρθρου και τα οποία προκύπτουν από
συναλλαγές σε τίτλους της παραγράφου 1.

6. Όπως διευκρινίστηκε µε την ΠΟΛ. 1032/2015 εγκύκλιο, για τον προσδιορισµό του τελικού αποτελέσµατος (κέρδος ή ζηµίας) από τις ως άνω
µεταβιβάσεις λαµβάνεται το αλγεβρικό άθροισµα των πράξεων (συναλλαγών) που φορολογούνται βάσει της παρ.1 του άρθρου 42 και έχουν
λάβει χώρα εντός του ίδιου φορολογικού έτους, όλων των κατηγοριών των τίτλων της παραγράφου 1.

7. Με βάση όλα όσα προαναφέρθηκαν και κατ΄ ανάλογη εφαρµογή των όσων ισχύουν για µε τις µεταβιβάσεις τίτλων που υπάγονται σε φόρο
εισοδήµατος, για τον υπολογισµό της υπεραξίας από τις µεταβιβάσεις τίτλων που απαλλάσσονται από τον φόρο και συνεπώς για τον
προσδιορισµό του τελικού αποτελέσµατος που αναγράφεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος ως απαλλασσόµενο του φόρου εισόδηµα,
δεδοµένου ότι από κάποιες µετοχές µπορεί να προέκυψε κέρδος, ενώ από κάποιες άλλες ζηµιά, λαµβάνεται υπόψη το τελικό ποσό που
προκύπτει (αξία πώλησης µείον αξία αγοράς) από όλες τις πωλήσεις εισηγµένων σε Χρηµατιστήριο µετοχών που έχουν λάβει χώρα εντός του
ίδιου φορολογικού έτους, είτε είναι κέρδος είτε είναι ζηµιά. Δηλαδή, από τα κέρδη από την πώληση εισηγµένων µετοχών, αφαιρούνται οι
ζηµιές που τυχόν προέκυψαν από την ίδια αιτία µέσα στο ίδιο φορολογικό έτος (από άλλες µετοχές, εφόσον πρόκειται για χαρτοφυλάκιο
διαφόρων µετοχών) και µόνο αν αποµένει θετικό ποσό, αυτό αναγράφεται στους κωδικούς 659-660 του Πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατος (έντυπο Ε1).

Εφόσον το θετικό αποτέλεσµα (κέρδος) από αυτές τις συναλλαγές δεν φορολογείται, το αρνητικό αποτέλεσµα (ζηµιά) δεν λαµβάνεται υπόψη
στον υπολογισµό εισοδήµατος του τρέχοντος έτους, ούτε µεταφέρεται για τα επόµενα πέντε (5) έτη και συνεπώς η εν λόγω ζηµία δεν
αναγράφεται στη δήλωση.

8. Επισηµαίνεται ότι από το αποτέλεσµα από αγοραπωλησίες εισηγµένων σε χρηµατιστήριο µετοχών, αφαιρούνται και οι προµήθειες - φόροι
των συναλλαγών και τα έξοδα µεταβίβασης του Χρηµατιστηρίου, καθόσον αποτελούν ποσά που µειώνουν τα εισοδήµατα αυτά. Συνεπώς, οι
δαπάνες αγορές προστίθενται στην αξία κτήσης και οι δαπάνες πώλησης αφαιρούνται από την αξία πώλησης.

Παράδειγµα: Φυσικό πρόσωπο αποκτά µετοχές ανώνυµης εταιρίας αξίας 1.000 ευρώ, βάσει πινακιδίου αγοράς, οι οποίες αντιπροσωπεύουν
συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας µε ποσοστό µικρότερο του (0,5%). Επιπρόσθετα, καταβάλει προµήθεια της χρηµατιστηριακής
εταιρίας και λοιπά έξοδα χρηµατιστηρίου που συνδέονται µε την αγορά τους συνολικού ποσού 200 ευρώ. Στη συνέχεια πουλά τις ως άνω
µετοχές έναντι 2.000 ευρώ καθαρή αξία πώλησης και ταυτόχρονα επιβαρύνεται µε προµήθεια της χρηµατιστηριακής εταιρίας, λοιπά έξοδα
χρηµατιστηρίου και φόρο επί των χρηµατιστηριακών πωλήσεων ποσού 300 ευρώ. Το τελικό πόσο της υπεραξίας που αναγράφει στον κωδικό
659-660 της δήλωσης Ε1 ανέρχεται στο ποσό των 500 ευρώ {(2.000 - 300) - (1.000 + 200)}.

9. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση διαδοχικών αποκτήσεων τίτλων, ως τιµή κτήσης λαµβάνεται η µέση τιµή κτήσης που προκύπτει
από τη συνολική αξία κτήσης των τίτλων δια της συνολικής ποσότητας αυτών.

10. Τέλος, για την απόδειξη της απόκτησης των κερδών αυτών προσκοµίζονται, εφόσον ζητηθούν από τη Φορολογική Διοίκηση, τα πινακίδια
αγοράς και πώλησης των συγκεκριµένων µετοχών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
 Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:


