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Σηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ 
ειιεληθνχ ρξένπο (PSI)  ςεθίζηεθαλ πξνζθάησο νη Ν.4046/2012, Ν.4050/2012, 
θαη ν Ν.4051/2012.  Μεηαμχ ησλ δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ απηψλ πεξηιακβάλνληαη θαη 
νη αθφινπζεο θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο ζε ζρέζε κε ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ην 
πξφγξακκα απηφ, αιιά θαη πνπ εηζάγνπλ θαη θάπνηα λέα δεδνκέλα ζηε 
θνξνιφγεζε νκνιφγσλ θαη παξαγψγσλ. Σεκεηψλεηαη φηη δελ έρνπλ αθφκα εθδνζεί 
δηεπθξηληζηηθέο νδεγίεο επί ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, ελψ δελ απνθιείεηαη λα 
πξνζηεζνχλ θαη ζπκπιεξσκαηηθέο ξπζκίζεηο ζην άκεζν κέιινλ: 
 
 

1. Φνξνινγηθή αληηκεηώπηζε ηόθσλ νκνιόγσλ θαζώο θαη ησλ 
θεθαιαηαθώλ θεξδώλ ή δεκηώλ από ηελ αληαιιαγή νκνιόγσλ ζηα 
πιαίζηα ηνπ PSI 

 

 Πξνβιέπεηαη φηη ε  αληαιιαγή νκνιφγσλ απφ ηνλ αξρηθφ θάηνρν ηνπο κε 
άιινπο ηίηινπο, θαη’ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο PSI,  ζεσξείηαη 
δηαθξάηεζε κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ησλ αξρηθψλ νκνιφγσλ θαηά ηελ 
έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο 
Εηζνδήκαηνο (ΚΦΕ), έηζη ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε ζρεηηθή απαιιαγή 
απφ ην θφξν ησλ ηφθσλ ησλ νκνιφγσλ πνπ πξνβιέπεηαη κε ηε δηάηαμε 
απηή. 
 

 Εμνκνηψλεηαη ε θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ ηφθσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
νκφινγα πνπ εθδίδνληαη απφ ην Επξσπατθφ Τακείν Οηθνλνκηθήο 
Σηαζεξφηεηαο (Ε.Τ.Χ.Σ.), θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ  πξνγξάκκαηνο PSI, κε 
απηή ησλ ηφθσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ νκφινγα πνπ εθδίδεη ην Ειιεληθφ 
Δεκφζην ζηελ Ειιάδα.  
 

 Εηζάγεηαη πξφβιεςε φηη, φηαλ νη θάηνρνη  νκνιφγσλ ηνπ Ειιεληθνχ 
Δεκνζίνπ ή εηαηξηθψλ νκνιφγσλ γηα ηα νπνία ππάξρεη εγγχεζε ηνπ 
Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα PSI, ζηα 
πιαίζηα απηήο απνθηνχλ λέα νκφινγα ηνπ Επξσπατθνχ Τακείνπ 
Χξεκαηννηθνλνκηθήο Σηαζεξφηεηαο,  ε  παξαθξάηεζε θφξνπ πνπ 
νθείιεηαη ιφγσ πξνεμφθιεζεο ησλ ηφθσλ κε λέα νκφινγα δηελεξγείηαη 
θαηά ην ρξφλν ιήμεο ησλ λέσλ νκνιφγσλ απφ ηε κεζνιαβνχζα ηξάπεδα.  
 

Θα πξέπεη πάλησο λα δηεπθξηληζηεί αλ ηέηνηα πεξίπησζε παξαθξάηεζεο 
πξνθύπηεη θαη γηα νκόινγα πνπ δηαθξαηνύληαη κέρξη ηε ιήμε ηνπο 
 

 Απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο ηα θεθαιαηαθά θέξδε πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ αληαιιαγή θαη’ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο PSI.  

 
 H ρξεσζηηθή δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη ζε βάξνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

απφ ηελ αληαιιαγή θαη’ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο PSI ζα εθπίπηεη απφ 
ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ δηαρεηξηζηηθψλ πεξηφδσλ πνπ κεζνιαβνχλ κέρξη 
ηε ιήμε ησλ αληαιιαζζφκελσλ νκνιφγσλ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηε ρξήζε, 
θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε ελ ιφγσ αληαιιαγή θαη αλεμάξηεηα 
απφ ην ρξφλν δηαθξάηεζεο ηνπο. Η ελ ιφγσ έθπησζε ζα δηελεξγείηαη ζε 
ίζεο δφζεηο.  
 

 Τα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ εθδίδνληαη απφ ην Δεκφζην βάζεη ηνπ 
πξνγξάκκαηνο PSI θαη ησλ νπνίσλ ε απφδνζε ζπλδέεηαη κε ην ΑΕΠ 
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Οι νέερ διαηάξειρ 

πποβλέποςν μεηαξύ 
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εμνκνηψλνληαη κε παξάγσγα γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο. Οη λέεο δηαηάμεηο 
πνπ εηζάγνληαη γηα ηα παξάγσγα αλαθέξνληαη θαησηέξσ. 
 

2. Λνηπέο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο πνπ εηζάγνληαη ζε ζρέζε κε 
θνξνινγία νκνιόγσλ 
 

 Εηζάγεηαη ξεηή πξφβιεςε φηη ζεσξείηαη σο εηζφδεκα απφ θηλεηέο αμίεο 
ηνπ άξζξνπ 24 ΚΦΕ, ε ζεηηθή  δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο 
ηηκήο θηήζεο, πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ κεηαβίβαζε νκνιφγσλ ηνπ 
Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ θαη εηαηξηθψλ νκνιφγσλ.   
 
Οη πξαθηηθέο ζπλέπεηεο ηεο δηάηαμεο απηήο πξέπεη λα εμεηαζηνύλ 
δηεμνδηθά, θαζώο δελ είλαη ζαθέο αλ ε πξόβιεςε απηή δεκηνπξγεί 
ππνρξέσζε παξαθξάηεζεο θόξνπ βάζεη ησλ άξζξσλ 54 θαη 114 ΚΦΕ ζε 
θάζε πεξίπησζε πώιεζεο νκνιόγσλ κε θέξδνο, θαη πώο απηή ζα 
εθαξκνζηεί πξαθηηθά, αλ πξνθύπηεη δήηεκα θόξνπ θαη γηα αιινδαπνύο 
νκνινγηνύρνπο θιπ. 
 

 Τν πηζησηηθφ ππφινηπν πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 θαη κεηά ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ζηελ Ειιάδα, θαηά ην κέξνο πνπ νθείιεηαη ζε θφξν πνπ έρεη 
παξαθξαηεζεί επί ηφθσλ νκνιφγσλ ή έληνθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Ειιεληθνχ 
Δεκνζίνπ θαη νκνιφγσλ εκεδαπψλ επηρεηξήζεσλ, ζπκςεθίδεηαη κε ην 
θφξν εηζνδήκαηνο δηαδνρηθά ζηα επφκελα πέληε (5) νηθνλνκηθά έηε απφ ηε 
δεκηνπξγία ηνπ ππνινίπνπ, κε ην ππφινηπν πνπ απνκέλεη θάζε θνξά. 

          
3.  Φνξνινγηθή αληηκεηώπηζε ζπλαιιαγώλ ζε παξάγσγα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα 
 

 Σην άξζξν 38 ηνπ ΚΦΕ φπνπ πξνβιέπεηαη απαιιαγή ππφ πξνυπνζέζεηο 
ζηα εηζεγκέλα παξάγσγα πξνζηίζεληαη θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 
ηνπ Δεκνζίνπ κε ξήηξα ΑΕΠ. Πεξαηηέξσ φκσο, ηα ελ ιφγσ κέζα 
εληάζζνληαη ξεηά ζηελ έλλνηα ησλ παξαγψγσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ΚΦΕ, 
ζην εηζφδεκα εθ ησλ νπνίσλ επηβάιιεηαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 
παξαθξάηεζε κε ζπληειεζηή 15% θαηά ην άξζξν 54 ηνπ ΚΦΕ. 
 
Με ηε λέα δηαηύπσζε θαίλεηαη όηη ε απαιιαγή αθνξά κόλν θέξδε από 
εηζεγκέλα κέζα έθδνζεο ηνπ Δεκνζίνπ κε ξήηξα ΑΕΠ, ελώ ζε θάζε άιιε 
πεξίπησζε ζα ηζρύεη ε γεληθή δηάηαμε. Πάλησο ην ζρεηηθό πιέγκα 
δηαηάμεσλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζύγρπζε σο πξνο ηελ έλλνηα ηνπ 
εηζνδήκαηνο, ηεο απόδνζεο θαη ηνπ θεθαιαηαθνύ θέξδνπο από παξάγσγα. 
 

 Χαξαθηεξίδεηαη πιένλ ξεηά σο εηζφδεκα απφ θηλεηέο αμίεο ην εηζφδεκα 
πνπ απνθηά θάηνηθνο αιινδαπήο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν απφ 
παξάγσγα, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ε΄ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 
άξζξνπ 24 ΚΦΕ.  
 

Καη ε δηάηαμε απηή δεκηνπξγεί πξαθηηθέο θαη εξκελεπηηθέο δπζρέξεηεο σο 

πξνο ην πώο ζα εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 54 θαη 114 ηνπ ΚΦΕ 

πεξί παξαθξάηεζεο θόξνπ ζε πεξίπησζε αιινδαπώλ δηθαηνύρσλ. 
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www.pwc.gr 

Τν θείκελν απνζθνπεί κόλν ζε 

γεληθή ελεκέξσζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ θαη δελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε γηα ιήςε 

απνθάζεσλ. Γηα πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο απεπζπλζείηε ζηελ 

PwC:  

Λεσθ. Κεθηζίαο 268,  

15232 Χαιάλδξη 

ηει. +30 210 6874400 

 

© 2012 PricewaterhouseCoopers Business Solutions AE. Με επηθχιαμε φισλ ησλ λνκίκσλ δηθαησκάησλ. 
Η επσλπκία ‘PwC’ αλαθέξεηαη ζηελ εηαηξεία κέινο ηνπ δηθηχνπ ζηελ Ειιάδα, θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο 
κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζην δίθηπν ησλ εηαηξεηψλ κειψλ ηεο PwC. Κάζε εηαηξεία κέινο απνηειεί κηα 
μερσξηζηή λνκηθή νληφηεηα. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαινχκε επηζθεθζείηε ην 
www.pwc.com/structure.   

file:///C:/Documents%20and%20Settings/fsideris001/Local%20Settings/Temp/notesE1EF34/www.pwc.com/structure

