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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28/11/2017

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1189

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Θέμα:

Εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου στις πράξεις στις οποίες συμβάλλεται ιδιωτική κεφαλαιουχική
εταιρεία.

Με αφορµή προφορικά ερωτήµατα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία µας, αναφορικά µε το ανωτέρω θέµα διευκρινίζονται τα εξής:

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1α του Κώδικα Νόµων Τελών Χαρτοσήµου (Π.Δ. της 28 Ιουλίου 1931 όπως ισχύει) ορίζεται ότι
κάθε σύµβαση, οποιουδήποτε αντικειµένου, συναπτόµενη µεταξύ εµπόρων, µεταξύ εµπόρου και εµπορικής εταιρείας πάσης φύσεως, µεταξύ
εµπορικών εταιρειών πάσης φύσεως, η οποία αφορά αποκλειστικά την από αυτούς ασκούµενη εµπορία, και µεταξύ τρίτου εν γένει και
ανώνυµης εταιρείας, υπόκεινται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήµου σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ιδίου νόµου, µε συντελεστή 2,4% (χαρτόσηµο
πλέον ΟΓΑ χαρτοσήµου).

Σύµφωνα µε το άρθρο 56 παρ. 2 του Ν.3190/1955 (ΦΕΚ Α΄ 91/16.04.1955) "Περί εταιρειών περιορισµένης ευθύνης" οι διατάξεις του Κώδικα
περί τελών χαρτοσήµου οι οποίες προβλέπουν µειωµένο φορολογικό συντελεστή για τις ανώνυµες εταιρείες εφαρµόζονται αναλόγως και επί
των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012) "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος -
Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις" εισάγεται νέα
εταιρική µορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, η οποία είναι εκ του νόµου εµπορική και έχει νοµική προσωπικότητα. Πιο συγκεκριµένα,
στο άρθρο 116 παρ. 11 του Ν.4072/2012 "Προσαρµογή στις γενικές διατάξεις" προβλέπεται πως οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές
διατάξεις για τις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) εφαρµόζονται και στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες (Ι.Κ.Ε.).

Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, οι ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν.Τ.Χ. για τις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) εφαρµόζονται και στις
ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες (Ι.Κ.Ε.).

Παράδειγμα:

1. Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συµβάλλεται σε δανειακή σύµβαση µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο πλην του Δηµοσίου,
Δήµων, Κοινοτήτων και Ν.Π.Δ.Δ.. Για την πράξη αυτή οφείλεται χαρτόσηµο µε συντελεστή 2,4% (χαρτόσηµο πλέον ΟΓΑ χαρτοσήµου).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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