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ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΜΗΜΑ Β΄
Σατ.Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10
Σατ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΖΝΑ

ΠΟΛ. 1074

Πληροθορίες: Φ. Φαλάξα, Δ. Καπνύηζνπ

ΠΡΟ : Ωο Π.Γ.

Σηλέθωνο: 210 – 3375311, 312
ΦΑΞ: 210 - 3375001
ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων άρθρων 45 έως και 49 και 206 ηοσ ν.4389/2016 (ΦΔΚ Α΄ 94).
αο θνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 45 έσο θαη 49 ηνπ λ.4389/2016 (ΦΔΚ Α’
94) πεξί ηξνπνπνίεζεο ησλ δηαηάμεσλ γηα Οξγαληζκνύο πιινγηθώλ Δπελδύζεσλ (άξζξα 39
ηνπ λ.3371/2005, 31 ηνπ λ.2778/1999, 20 ηνπ λ.2778/1999, 103 ηνπ λ.4099/2012), θαζώο θαη
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 κε ηηο νπνίεο δίδνληαη ππνθεηκεληθέο θνξνινγηθέο απαιιαγέο
ζηελ Διιεληθή Δηαηξεία πκκεηνρώλ θαη Πεξηνπζίαο Α.Δ. θαη ζηηο άκεζεο ζπγαηξηθέο ηεο θαη
ζαο παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηνπο.
Άρθρο 45
Φορολογικές ρσθμίζεις για ηις Δηαιρείες Δπενδύζεων Υαρηοθσλακίοσ
(άρθρο 39 ν.3371/2005)
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνύ θαηαξγείηαη ε παξάγξαθνο 2
ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 3371/2005, ζρεηηθά κε ηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ εηζνδεκάησλ
από θηλεηέο αμίεο θαη ηόθνπο νκνινγηαθώλ δαλείσλ πνπ απνθηνύλ νη Δηαηξείεο Δπελδύζεσλ
Υαξηνθπιαθίνπ. Ζ θαηάξγεζε απηή απνηειεί νπζηαζηηθά λνκνηερληθή ηαθηνπνίεζε, θαζόζνλ
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ’ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 4172/2013 έρεη ήδε θαζηεξσζεί γεληθή
ππνθεηκεληθή απαιιαγή γηα ηηο εηαηξείεο απηέο. Γειαδή, κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ.
4172/2013, νη αλώλπκεο εηαηξείεο επελδύζεσλ ραξηνθπιαθίνπ πνπ δηέπνληαη από ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 3371/2005 απαιιάζζνληαη από ηνλ θόξν εηζνδήκαηνο πνπ επηβάιιεηαη κε
1

ΑΔΑ: ΩΣΠ2Η-Α3Μ

ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4172/2013, γηα ηα θάζε είδνπο εηζνδήκαηά ηνπο, κε εθαξκνδνκέλσλ ησλ
δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 3371/2005, ελώ εμαθνινπζνύλ λα ππνρξενύληαη
ζε θαηαβνιή θόξνπ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ ίδηνπ
λόκνπ (ζρεη. ε ΠΟΛ.1044/2015 εγθύθιηόο καο).
2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ αληηθαζίζηαηαη ε
παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 3371/2005, ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θόξνπ πνπ
ππνρξενύληαη λα θαηαβάιινπλ νη Δηαηξείεο Δπελδύζεσλ Υαξηνθπιαθίνπ. πγθεθξηκέλα, κε
ηηο λέεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη όηη ν νθεηιόκελνο θόξνο θάζε εμαµήλνπ δελ µπνξεί λα είλαη
µηθξόηεξνο ηνπ 0,375% ηνπ εμακεληαίνπ κέζνπ όξνπ ησλ επελδύζεώλ ηνπο, πιένλ ησλ
δηαζεζίµσλ, ζε ηξέρνπζεο ηηµέο. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη δεδνκέλνπ όηη ην Δπηηόθην
Αλαθνξάο είλαη κεηαβιεηό, ζπλάγεηαη όηη κε ηηο δηαηάμεηο απηέο επηβιήζεθε θαηώηεξν όξην
νθεηιόκελνπ θόξνπ γηα ηηο Δηαηξείεο Δπελδύζεσλ Υαξηνθπιαθίνπ, ην όπνην ππνινγίδεηαη σο
ην 0,375% ηνπ εμακεληαίνπ κέζνπ όξνπ ησλ επελδύζεώλ ηνπο, πιένλ ησλ δηαζεζίκσλ ζε
ηξέρνπζεο ηηκέο.
Δπίζεο, κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο θαηαξγήζεθαλ νη πξντζρύζαζεο δηαηάμεηο ηνπ ηέηαξηνπ
θαη πέκπηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 3371/2005, θαζόζνλ κεηά ηελ έλαξμε
ηζρύνο ηνπ λ. 4172/2013 δελ επηβάιιεηαη πιένλ θόξνο επί ηεο ππεξαμίαο θαηά ηελ πώιεζε
εηζεγκέλσλ κεηνρώλ, αιιά θαη νύηε δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε θόξνπ επί ησλ θηεζέλησλ
κεξηζκάησλ, ιόγσ ηεο γεληθήο ππνθεηκεληθήο απαιιαγήο πνπ ηζρύεη γηα ηηο εηαηξείεο απηέο κε
βάζε ηα νξηδόκελα ζηελ πεξ. γ’ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 4172/2013.
Λνηπέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ εηζαρζεί κε ην άξζξν 45 ηνπ λ.4389/2016 θαη
αθνξνύλ ζηνλ ηξόπν βεβαίσζεο ηνπ θόξνπ ησλ Α.Δ.Δ.Υ. απνηεινύλ λνκνηερληθέο
βειηηώζεηο, θαζόζνλ γίλεηαη κλεία ζε αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4174/2013
(Κ.Φ.Γ.) όπσο πξνθύπηεη θαη από ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ ςεθηζζέληνο λόκνπ.
3. Σα αλσηέξσ ηζρύνπλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ.4389/2016,
από 01.06.2016 θαη κεηά. Καηά ζπλέπεηα, ν θόξνο πνπ πξόθεηηαη λα απνδνζεί από ηηο
Δηαηξείεο Δπελδύζεσλ Υαξηνθπιαθίνπ ηνπ λ.3371/2005 κέζα ζην πξώην δεθαπελζήκεξν
ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 2016 θαη κεηά ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο λέεο δηαηάμεηο.
Άρθρο 46
Φορολογικές ρσθμίζεις για ηις Δηαιρείες Δπενδύζεων ζε Ακίνηηη Περιοσζία
(άρθρο 31 ν.2778/1999)
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνύ ηξνπνπνηείηαη ην πξώην
εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.2778/1999. Δηδηθόηεξα, κε βάζε ηηο λέεο δηαηάμεηο, νη
εηαηξείεο επελδύζεσλ ζε αθίλεηε πεξηνπζία δελ απαιιάζζνληαη από ηελ παξαθξάηεζε
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θόξνπ εηζνδήκαηνο επί ησλ κεξηζκάησλ εκεδαπήο, ιόγσ ηεο ξεηήο δηαηύπσζεο ζηελ παξ. 3
ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πεξί δπλαηόηεηαο ζπκςεθηζκνύ ηνπ παξαθξαηεζέληνο απηνύ θόξνπ από
ηνλ νθεηιόκελν θόξν πνπ πξνθύπηεη κε βάζε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν απηή.
2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ αληηθαζίζηαηαη ε
παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 2778/1999, ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θόξνπ πνπ
ππνρξενύληαη

λα

θαηαβάιινπλ

νη

Δηαηξείεο

Δπελδύζεσλ

ζε

Αθίλεηε

Πεξηνπζία.

πγθεθξηκέλα, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη όηη ν νθεηιόκελνο θόξνο θάζε εμακήλνπ δελ
κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο ηνπ 0,375% ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ επελδύζεώλ ηνπο, πιένλ ησλ
δηαζεζίκσλ, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο, όπσο απεηθνλίδνληαη ζηνπο εμακεληαίνπο πίλαθεο
επελδύζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 2778/1999.
Από ηα αλσηέξσ θαη δεδνκέλνπ όηη ην Δπηηόθην Αλαθνξάο είλαη κεηαβιεηό, ζπλάγεηαη όηη κε
ηηο δηαηάμεηο απηέο επηβιήζεθε θαηώηεξν όξην νθεηιόκελνπ θόξνπ γηα ηηο Δηαηξείεο
Δπελδύζεσλ ζε Αθίλεηε Πεξηνπζία, ην νπνίν ππνινγίδεηαη σο ην 0,375% ηνπ εμακεληαίνπ
κέζνπ όξνπ ηνπ θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ.
Δπίζεο, κε ίδηεο δηαηάμεηο ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 31 ηνπ λ.2778/1999 θαζόζνλ
γίλεηαη αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4172/2013 (Κ.Φ.Δ.) θαη ηνπ λ.4174/2013
(Κ.Φ.Γ.) όπσο πξνθύπηεη θαη από ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ ςεθηζζέληνο λόκνπ θαζώο θαη
ιόγσ ηνπ όηη πιένλ δελ πξνβιέπεηαη θόξνο επί ηεο ππεξαμίαο θαηά ηελ πώιεζε εηζεγκέλσλ
κεηνρώλ.
3. Σέινο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ απηνύ αληηθαηαζηάζεθε ε
παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.2778/1999 πξνθεηκέλνπ απηή λα επηθαηξνπνηεζεί κε
βάζε ηα νξηδόκελα ζηνλ λέν Κώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (λ. 4172/2013) θαη λα
εμαθνινπζεί ε κεηαβίβαζε κεηνρώλ ησλ Δηαηξεηώλ Δπελδύζεσλ ζε Αθίλεηε Πεξηνπζία κε
εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ λα απαιιάζζεηαη από ηνλ θόξν εηζνδήκαηνο.
4. Σα αλσηέξσ ηζρύνπλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ.4389/2016,
από 01.06.2016 θαη κεηά. Καηά ζπλέπεηα, ν θόξνο πνπ βαξύλεη ηηο Δηαηξείεο Δπελδύζεσλ
ζε Αθίλεηε Πεξηνπζία ηνπ λ.2778/1999 θαη πξόθεηηαη λα απνδνζεί κέζα ζην πξώην
δεθαπελζήκεξν ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 2016 θαη κεηά ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο λέεο δηαηάμεηο.
Άρθρο 47
Φορολογικές ρσθμίζεις για ηα Αμοιβαία Κεθάλαια Ακινήηων
(άρθρο 20 ν.2778/1999)
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνύ αληηθαζίζηαηαη ην ηξίην
εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.2778/1999, ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκό ηνπ
θόξνπ πνπ βαξύλεη ηα Ακνηβαία Κεθάιαηα Αθηλήησλ. πγθεθξηκέλα, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο
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πξνβιέπεηαη όηη ν νθεηιόκελνο θόξνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο ηνπ 0,375% ηνπ
εμακεληαίνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ. Από ηα
αλσηέξσ θαη δεδνκέλνπ όηη ην Δπηηόθην Αλαθνξάο είλαη κεηαβιεηό, ζπλάγεηαη όηη κε ηηο
δηαηάμεηο απηέο επηβιήζεθε θαηώηεξν όξην γηα ηα Ακνηβαία Κεθάιαηα Αθηλήησλ, ην όπνην
ππνινγίδεηαη σο ην 0,375% ηνπ εμακεληαίνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ
ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ.
2. Σέινο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πξνζηέζεθε λέα
παξάγξαθνο 5 ζην άξζξν 20 ηνπ λ. 2778/1999 ζύκθσλα κε ηελ νπνία, νη δηαηάμεηο ηνπ λ.
4174/2013 (Κ.Φ.Γ.) εθαξκόδνληαη αλάινγα θαη γηα ηνλ θόξν πνπ νθείιεηαη µε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ.
3. Σα αλσηέξσ ηζρύνπλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ.4389/2016,
από 01.06.2016 θαη κεηά. Καηά ζπλέπεηα, ν θόξνο πνπ βαξύλεη ηα Ακνηβαία Κεθάιαηα
Αθηλήησλ θαη πξόθεηηαη λα απνδνζεί κέζα ζην πξώην δεθαπελζήκεξν ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 2016
θαη κεηά ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο λέεο δηαηάμεηο.
Άρθρο 48
Φορολογικές ρσθμίζεις για ηοσς ΟΔΚΑ (άρθρο 103 ν.4099/2012)
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνύ θαηαξγείηαη ε παξάγξαθνο 2
ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4099/2012, ζρεηηθά κε ηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ εηζνδεκάησλ
από θηλεηέο αμίεο θαη ηόθνπο νκνινγηαθώλ δαλείσλ πνπ απνθηνύλ νη Οξγαληζκνί πιινγηθώλ
Δπελδύζεσλ ζε Κηλεηέο Αμίεο. Ζ θαηάξγεζε απηή απνηειεί νπζηαζηηθά λνκνηερληθή
ηαθηνπνίεζε, θαζόζνλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ’ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 4172/2013 έρεη ήδε
θαζηεξσζεί γεληθή ππνθεηκεληθή απαιιαγή γηα ηνπο νξγαληζκνύο απηνύο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνη ζηελ εκεδαπή ή ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ
Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (ΔΟΥ). Γειαδή, κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ. 4172/2013,
νη νξγαληζκνί ζπιινγηθώλ επελδύζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο (ΟΔΚΑ), απαιιάζζνληαη από ηνλ
θόξν εηζνδήκαηνο πνπ επηβάιιεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4172/2013, γηα ηα θάζε είδνπο
εηζνδήκαηα πνπ απνθηνύλ, κε εθαξκνδνκέλσλ ησλ όζσλ νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ
103 ηνπ λ. 4099/2012, ελώ εμαθνινπζνύλ λα ππνρξενύληαη ζε θαηαβνιή θόξνπ ζύκθσλα κε
ηα αλαθεξόκελα ζηηο παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4099/2012. Σα ίδηα ηζρύνπλ θαη γηα
ηνπο ΟΔΚΑ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή
ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (ζρεη. ε ΠΟΛ.1044/2015 εγθύθιηόο καο).
2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηξνπνπνηείηαη ε
παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ.4099/2012, ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θόξνπ πνπ
βαξύλεη ηνπο ΟΔΚΑ. πγθεθξηκέλα, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη όηη ν νθεηιόκελνο
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θόξνο θάζε εμακήλνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο: α) ηνπ 0,025% ηνπ εμακεληαίνπ κέζνπ
όξνπ ηνπ θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ πξνθεηκέλνπ γηα ΟΔΚΑ ρξεκαηαγνξάο, β) ηνπ 0,175% ηνπ
εμακεληαίνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ πξνθεηκέλνπ γηα νκνινγηαθνύο ΟΔΚΑ, γ)
ηνπ 0,25% ηνπ εμακεληαίνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ πξνθεηκέλνπ γηα κηθηνύο
ΟΔΚΑ, δ) ηνπ 0,375% ηνπ εμακεληαίνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ πξνθεηκέλνπ
γηα κεηνρηθνύο θαη ινηπνύο ΟΔΚΑ. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη δεδνκέλνπ όηη ην Δπηηόθην
Αλαθνξάο είλαη κεηαβιεηό, ζπλάγεηαη όηη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ επηβιήζεθε γηα
ηνπο ΟΔΚΑ θαηώηεξν όξην νθεηιόκελνπ θόξνπ αλά θαηεγνξία ΟΔΚΑ, ην νπνίν
ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα νξηδόκελα ζηηο λέεο απηέο δηαηάμεηο.
3. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ αληηθαζίζηαηαη ε
παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4099/2012, πξνθεηκέλνπ λα επηθαηξνπνηεζνύλ νη
ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πνζά ηνπ θόξνπ πνπ εθπίπηνπλ από ηνλ θόξν πνπ
νθείιεηαη µε βάζε ηε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ.4099/2012, θαζόζνλ
δελ πξνβιέπεηαη πιένλ θόξνο επί ηεο ππεξαμίαο θαηά ηελ πώιεζε εηζεγκέλσλ κεηνρώλ θαη
πεξαηηέξσ, νη ΟΔΚΑ απαιιάζζνληαη από ηνλ θόξν εηζνδήκαηνο γηα ηα θάζε είδνπο
εηζνδήκαηά ηνπο.
Δπηζεκαίλεηαη, όηη ηπρόλ πηζησηηθό ππόινηπν πνπ είρε ζρεκαηηζηεί κέρξη ηελ έλαξμε
ηζρύνο ηνπ παξόληνο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 103, όπσο ίζρπαλ
πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ην άξζξν 48 ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ λόκνπ, κεηαθέξεηαη γηα
έθπησζε εθ ηνπ θόξνπ πνπ νθείιεηαη κε ηηο επόκελεο δειώζεηο.
Λνηπέο λνκνηερληθέο βειηηώζεηο έγηλαλ ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ.
4099/2012 κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ λόκνπ, πξνθεηκέλνπ γηα
ηελ αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4172/2013 (Κ.Φ.Δ.).
4. Σέινο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ απηνύ πξνζηέζεθε λέα
παξάγξαθνο 8 ζην άξζξν 103 ηνπ λ. 4099/2012, κε ηελ νπνία νξίδεηαη όηη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.
4174/2013 (Κ.Φ.Γ.) εθαξκόδνληαη αλάινγα θαη γηα ηνλ θόξν πνπ νθείιεηαη µε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ.
5. Σα αλσηέξσ ηζρύνπλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ.4389/2016,
από 01.06.2016 θαη κεηά. Καηά ζπλέπεηα, γηα ηνπο ΟΔΚΑ γηα ηνπο νπνίνπο, κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4099/2012 ν θόξνο ινγίδεηαη θαζεκεξηλά επί ηνπ
εμακεληαίνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ ΟΔΚΑ ή ηπρόλ επί κέξνπο
επελδπηηθώλ ηνπ ηκεκάησλ, ν θόξνο πνπ πξόθεηηαη λα απνδνζεί ζην πξώην δεθαπελζήκεξν
ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 2016 θαη κεηά ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο λέεο δηαηάμεηο. Δίλαη πξνθαλέο όηη
κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ππόςε δηαηάμεσλ επηβαξύλνληαη νη κεξηδηνύρνη πνπ ιακβάλνπλ
κέξηζκα από ηνπο ΟΔΚΑ από ηελ 01.06.2016 θαη κεηά.
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Άρθρο 206
Φορολογικές απαλλαγές ηης «Δλληνικής Δηαιρείας σμμεηοτών και Περιοσζίας
Α.Δ.» και ηων άμεζων θσγαηρικών ηης
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ λ.4389/2016 ζπληζηάηαη αλώλπκε εηαηξεία κε
ηελ επσλπκία «Διιεληθή Δηαηξεία πκκεηνρώλ θαη Πεξηνπζίαο Α.Δ.» (παξ. 1). Ζ εηαηξεία
απνθηά λνκηθή πξνζσπηθόηεηα κε ηελ θαηαρώξηζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ (παξ. 2).
Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 188 ηνπ ίδηνπ λόκνπ νξίδεηαη όηη
από ηελ απόθηεζε ηεο λνκηθήο πξνζσπηθόηεηαο ηεο Δηαηξείαο ηα πην θάησ λνκηθά
πξόζσπα, ησλ νπνίσλ ην κεηνρηθό θεθάιαην ή νη ηίηινη πνπ ην ελζσκαηώλνπλ
κεηαβηβάδνληαη ζηελ Δηαηξεία ή ζπζηήλνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ απηνύ,
ζεσξνύληαη γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ ίδηνπ λόκνπ άκεζεο ζπγαηξηθέο (νη «άκεζεο ζπγαηξηθέο»):
α. Σν Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξόηεηαο («ΣΥ»),
β. Σν Σακείν Αμηνπνίεζεο ηεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ηνπ λ. 3986/2011
(«ΣΑΗΠΔΓ»),
γ. Ζ Δηαηξεία Αθηλήησλ Γεκνζίνπ Α.Δ. («ΔΣΑΓ»),
δ. Ζ Δηαηξεία Γεκνζίσλ πκκεηνρώλ Α.Δ., ε νπνία ζπζηήλεηαη ζύκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 188.
Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4389/2016 νξίδεηαη όηη ε Δηαηξεία θαη νη
άκεζεο ζπγαηξηθέο ηεο (εθηόο από ην ΣΥ θαη ην ΣΑΗΠΔΓ γηα ηα νπνία εμαθνινπζνύλ λα
εθαξκόδνληαη νη εηδηθέο δηαηάμεηο ησλ ηδξπηηθώλ ηνπο λόκσλ), απνιακβάλνπλ όισλ ησλ
δηνηθεηηθώλ, νηθνλνκηθώλ, θνξνινγηθώλ, δηθαζηηθώλ, νπζηαζηηθνύ θαη δηθνλνκηθνύ δηθαίνπ
πξνλνκίσλ θαη αηειεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ, πιελ ηνπ ΦΠΑ.
2. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη δεδνκέλνπ όηη ην Διιεληθό Γεκόζην δελ ππόθεηηαη ζε
θόξν εηζνδήκαηνο γηα ην θάζε κνξθήο εηζόδεκά ηνπ, ε Διιεληθή Δηαηξεία πκκεηνρώλ θαη
Πεξηνπζίαο Α.Δ., θαζώο θαη νη άκεζεο ζπγαηξηθέο ηεο, κε εμαίξεζε ην ΣΥ θαη ην ΣΑΗΠΔΓ,
ήηνη ε ΔΣΑΓ θαη ε Δηαηξεία Γεκνζίσλ πκκεηνρώλ Α.Δ., απαιιάζζνληαη από ηνλ θόξν
εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ νληνηήησλ. Ωζηόζν, δεδνκέλνπ όηη ηα πην
πάλσ πξόζσπα ππάγνληαη θαη’ αξρήλ ζηα πξόζσπα ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Κ.Φ.Δ., πξνθύπηεη
όηη ππνρξενύληαη ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη
ζην άξζξν 68 ηνπ Κ.Φ.Δ.. Δμάιινπ, ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζεο ησλ θεξδώλ
ηνπο, γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θόξνο εηζνδήκαηνο, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ δεύηεξνπ
εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη όζα έρνπλ δηεπθξηληζηεί κε ηελ ΠΟΛ. 1059/2015
εγθύθιηό καο.

6

ΑΔΑ: ΩΣΠ2Η-Α3Μ

Ζ αλσηέξσ θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο πκκεηνρώλ θαη
Πεξηνπζίαο Α.Δ. ηζρύεη από ηνλ ρξόλν θαηαρώξεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο ζην ΓΔΜΖ ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο ηνπ Δκπνξίνπ (ρξόλνο απόθηεζεο λνκηθήο πξνζσπηθόηεηαο). Όζνλ
αθνξά ζηηο άκεζεο ζπγαηξηθέο ηεο θαη εηδηθόηεξα ζηελ πθηζηάκελε ΔΣΑΓ ε αλσηέξσ
θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηζρύεη από ηνλ ρξόλν ηεο κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρώλ ηεο ζηελ
Διιεληθή Δηαηξεία πκκεηνρώλ θαη Πεξηνπζίαο Α.Δ., ελώ όζνλ αθνξά ζηε λενζπζηαζείζα
Δηαηξεία Γεκνζίσλ πκκεηνρώλ ε σο άλσ θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηζρύεη από ηε ζύζηαζή
ηεο. Όζνλ αθνξά ζηελ ΔΣΑΓ θαη δεδνκέλνπ όηη ε θνξνινγηθή κεηαρείξηζή ηεο ελδέρεηαη λα
κεηαβιεζεί εληόο ηνπ ίδηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο, κε απνηέιεζκα, ζηε ζπλνιηθή δηάξθεηα απηνύ,
κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξείαο λα ππόθεηηαη ζε θόξν (όζα πξνθύπηνπλ ζε ρξόλν
πξνγελέζηεξν ηεο κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρώλ ηεο ζηελ Διιεληθή Δηαηξεία πκκεηνρώλ θαη
Πεξηνπζίαο Α.Δ.) θαη κέξνο απηώλ λα απαιιάζζεηαη (όζα πξνθύπηνπλ ζε ρξόλν
κεηαγελέζηεξν ηεο πην πάλσ κεηαβίβαζεο), ε εηαηξεία ζα ππνβάιεη κηα εληαία δήισζε
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ απνηειεζκάησλ ηεο,
ππνθείκελα ζε θόξν θαη απαιιαζζόκελα, ρσξίο δηάζπαζε ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο ζε δύν
πεξηόδνπο θαη ππνβνιή μερσξηζηώλ δειώζεσλ.
Σα αλαθεξόκελα πην πάλσ δελ ηζρύνπλ γηα ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο
ηαζεξόηεηαο (ΣΥ) θαη ην ΣΑΗΠΔΓ, ηα νπνία εμαθνινπζνύλ λα απνιακβάλνπλ εηδηθήο
θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο βάζε ησλ ηδξπηηθώλ ηνπο λόκσλ. Δηδηθόηεξα, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο
ηεο πεξ. ε’ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.4172/2013, ην ΣΑΗΠΔΓ απαιιάζζεηαη από ηνλ θόξν
εηζνδήκαηνο κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ λ.3986/2011 πνπ ην δηέπνπλ (ζρεη. ε
ΠΟΛ.1044/2015 εγθύθιηόο καο). Αλαθνξηθά κε ην ΣΥ, θαηηζρύνπλ νη εηδηθόηεξεο δηαηάμεηο
ηνπ ηδξπηηθνύ ηνπ λόκνπ λ.3864/2010 (άξζξν 15), κε βάζε ηηο νπνίεο ην ΣΥ απνιακβάλεη
όισλ ησλ δηνηθεηηθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη δηθαζηηθώλ αηειεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ, απαιιαζζόκελν
από ηελ θαηαβνιή άκεζσλ ή έκκεζσλ θόξσλ, εηζθνξώλ ππέξ ηξίησλ θαη ηειώλ
νπνηαζδήπνηε θύζεο, εμαηξνπκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.

Ακριβές Ανηίγραθο

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

Η Προϊζηαμένη ηοσ Ασηοηελούς

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

Σμήμαηος Γιοίκηζης
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1.

Απνδέθηεο πίλαθα Β΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)

2.

Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηνπ

3.

Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ.

4.

Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ (γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα

ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.)
5.

Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.

Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Σ’ (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε’ (εθηόο ησλ αξηζκώλ 3, 4

θαη 7), Ζ’, Θ’, Η’, ΗΑ’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’, ΗΔ’, ΗΣ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’
2.

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνύ, Γηεύζπλζε Δηαηξεηώλ & Γ.Δ.ΜΖ.,

Πι. Κάληγγνο - 101 81 ΑΘΖΝΑ
3.

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ),

Βνπιήο 7 - 105 62 ΑΘΖΝΑ
4.

ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ»

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1.

Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ

2.

Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ

3.

Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ

4.

Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο

5.

Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ

6.

Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο

7.

Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.

8.

Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Σκήκα Β΄ (10)
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