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ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνθύπηεη γηα εξγαδόκελν ή 

εηαίξν ή κέηνρν από λνκηθό πξόζωπν ή λνκηθή νληόηεηα κε ηε κνξθή δηθαηωκάηωλ 

πξναίξεζεο απόθηεζεο κεηνρώλ, θαζώο θαη κε ηε κνξθή κεηνρώλ πνπ ηνπ 

ρνξεγνύληαη ζην πιαίζην πξνγξακκάηωλ δωξεάλ δηάζεζεο κεηνρώλ, ζηα νπνία 

ηίζεηαη ωο πξνϋπόζεζε ε επίηεπμε ζπγθεθξηκέλωλ ζηόρωλ ή ε επέιεπζε 

ζπγθεθξηκέλνπ γεγνλόηνο. 

 

Σρεηηθά κε ην αλσηέξσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα θαησηέξσ:   

Α: Γηθαηώκαηα  πξναίξεζεο απόθηεζεο κεηνρώλ  

 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4646/2019 (Α’ 201) αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 13 

ηνπ λ. 4172/2013 (ΚΦΔ) θαη ηξνπνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ ελ ιφγσ 

άξζξνπ ζρεηηθά κε ηηο παξνρέο ζε είδνο πνπ ιακβάλεη έλαο εξγαδφκελνο ή εηαίξνο ή 

κέηνρνο απφ λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα κε ηε κνξθή δηθαησκάησλ πξναίξεζεο 

απφθηεζεο κεηνρψλ.  

2. Ζ βαζηθή ηξνπνπνίεζε πνπ επέξρεηαη ζε ζρέζε κε ηα πξντζρχνληα  είλαη φηη γηα λα 

θνξνινγεζεί σο εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία ε αγνξαία αμία ησλ παξνρψλ ζε είδνο  

http://www.aade.gr/
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πνπ ιακβάλεη έλαο εξγαδφκελνο ή εηαίξνο ή κέηνρνο απφ λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή 

νληφηεηα κε ηε κνξθή δηθαησκάησλ πξναίξεζεο απφθηεζεο κεηνρψλ, ζα πξέπεη νη 

κεηνρέο πνπ απνθηψληαη θαηά ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο λα κεηαβηβαζηνχλ 

πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε θαη' αληηζηνηρία ηνπ  ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ νξίδεηαη, θαηά 

πεξίπησζε, ζην άξζξν 42Α  ηνπ ΚΦΔ (ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 17 ηνπ λ. 4646/2019). Δηδηθφηεξα, γηα λα θνξνινγεζεί σο εηζφδεκα απφ κηζζσηή 

εξγαζία, νη κεηνρέο ζα πξέπεη λα κεηαβηβαζηνχλ πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε είθνζη 

ηεζζάξσλ (24) κελψλ απφ ηελ απφθηεζε ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (άξζξν 42 Α, 

παξ. 1 ) ή πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηξηάληα έμη (36) κελψλ απφ ηελ απφθηεζε ησλ 

δηθαησκάησλ πξναίξεζεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 42Α.  

Ψο ρξφλνο απφθηεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο λνείηαη ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ 

ρνξεγνχληαη ηα δηθαηψκαηα απφ ηελ εηαηξεία κε βάζε ην εθάζηνηε πξφγξακκα δηάζεζεο, 

ρξνληθφ ζεκείν δηεζλψο γλσζηφ κε ηνλ φξν «grant». Ψο κηθξή ή πνιχ κηθξή επηρείξεζε 

νξίδεηαη ε νληφηεηα πνπ πιεξνί ηα θξηηήξηα ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

λ.4308/2014 πεξί Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Σπλαθψο, δηεπθξηλίδεηαη φηη νη 

λενθπείο επηρεηξήζεηο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ ππφςε δηαηάμεσλ (ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 42A) εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο, 

αλεμαξηήησο ηεο εγγξαθήο ηνπο ή κε ζην εζληθφ κεηξψν λενθπψλ επηρεηξήζεσλ (startup) 

ElevateGreece ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο.  

3. Ζ αγνξαία αμία ηεο παξνρήο πξνζδηνξίδεηαη θαηά ην ρξφλν άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο 

πξναίξεζεο, ρξνληθφ ζεκείν γλσζηφ σο exercise, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ πθίζηαηαη ή φρη ε 

εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο σθέιεηαο θαηά ην ρξφλν απηφ. Ζ αγνξαία αμία 

άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ηηο κεηνρέο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ είλαη ε ηηκή 

θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ζην ρξεκαηηζηήξην κεησκέλε θαηά ηελ ηηκή δηάζεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο θαη ην εηζφδεκα πξνζδηνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο 

ηεο κεηνρήο ζην ρξεκαηηζηήξην ηελ εκέξα ηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ηεο ηηκήο 

δηάζεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο (πξνλνκηαθή ηηκή απφθηεζεο κεηνρψλ). Δάλ πξφθεηηαη γηα 

κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Φξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ρξφλνο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο 

πξναίξεζεο είλαη εθείλνο θαηά ηνλ νπνίν κεηαβηβάδνληαη νη κεηνρέο κε κεηαθνξά απηψλ 

ζηηο κεξίδεο ησλ δηθαηνχρσλ ζην Σχζηεκα Άπισλ Τίηισλ (Σ.Α.Τ.), θαζφζνλ θαηά ην ρξφλν 

απηφ κπνξεί λα απνηηκεζεί ε ηπρφλ σθέιεηα, σο ε ηηκή θιεηζίκαηνο κεησκέλε κε ηελ ηηκή 

δηάζεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο (πξνλνκηαθή ηηκή) (ζρεηηθφ ην αξηζκ. πξση. ΓΔΑΦ 1055728 ΔΞ 

2015/23.4.2015 έγγξαθν). Γηα ηηο κε εηζεγκέλεο κεηνρέο ην εηζφδεκα πξνζδηνξίδεηαη σο ε  
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δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο κε βάζε ηελ αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο 

θαηά ηνλ ρξφλν άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο (εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο) θαη ηεο ηηκήο 

δηάζεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο (πξνλνκηαθή ηηκή απφθηεζεο κεηνρψλ). Δζσηεξηθή αμία ηεο 

κεηνρήο είλαη ε ηξέρνπζα αμία ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο 

κεησκέλε θαηά ηηο ππνρξεψζεηο ηεο δηα ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηεο, φπσο απηά 

εκθαλίδνληαη ζηα βηβιία πνπ ηεξεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ. 

Σπλεπψο, είηε πξφθεηηαη γηα κεηνρέο εηζεγκέλεο είηε πξφθεηηαη γηα κεηνρέο κε εηζεγκέλεο 

ζε ρξεκαηηζηήξην, ην εηζφδεκα πξνζδηνξίδεηαη σο ε σθέιεηα ηνπ εξγαδφκελνπ/ εηαίξνπ/ 

κεηφρνπ ιφγσ ηεο απφθηεζεο κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο ζε πξνλνκηαθή ηηκή, ρακειφηεξε απφ 

ηελ αμία ηεο κεηνρήο ηελ ζηηγκή ηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο. 

4. Φξφλνο απφθηεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο απηνχ, σο εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία 

(παξνρή ζε είδνο) είλαη ν ρξφλνο κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρψλ πνπ απνθηήζεθαλ κε ηελ 

άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο, εθφζνλ απηέο κεηαβηβαζηνχλ πξηλ απφ ηε 

ζπκπιήξσζε είθνζη ηεζζάξσλ (24) ή ηξηάληα έμη (36) κελψλ απφ ηελ απφθηεζε ησλ 

δηθαησκάησλ πξναίξεζεο, θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη αλσηέξσ. Ψο 

κεηαβίβαζε, γηα ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, λνείηαη ηφζν ε εμ επαρζνχο 

φζν θαη ε απφ ραξηζηηθή αηηία, ζπλεπψο φρη κφλν ε πψιεζε, αιιά θαη ε δσξεά, γνληθή 

παξνρή ή θιεξνλνκηά. Κη απηφ δηφηη ε ηπρφλ κεηαγελέζηεξε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ άλεπ 

αληαιιάγκαηνο, δελ αίξεη ηελ σθέιεηα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ απφθηεζε ηνπο ζε 

πξνλνκηαθή ηηκή. Σηελ πεξίπησζε ηεο θιεξνλνκηάο, ην εηζφδεκα θνξνινγείηαη ζην φλνκα 

ηνπ ζαλφληνο (δηφηη απνθηήζεθε θαηά ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο φηαλ ήηαλ ελ δσή) κε 

ηελ ππνβνιή δήισζεο πνπ ζα ππνβάινπλ νη θιεξνλφκνη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 

5. Πεξαηηέξσ, κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 4646/2019 πξνζηέζεθε ζηνλ  

ΚΦΔ λέν άξζξν 42Α, ζην νπνίν νξίδεηαη (παξάγξαθνο 1) φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη 

κεηνρέο πνπ απνθηήζεθαλ απφ έλαλ εξγαδφκελν ή εηαίξν ή κέηνρν απφ λνκηθφ πξφζσπν 

ή λνκηθή νληφηεηα κε ηε κνξθή δηθαησκάησλ πξναίξεζεο απφθηεζεο κεηνρψλ, φπσο απηά 

πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηνλ ρξφλν άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο θαη αλεμαξηήησο 

εάλ ζπλερίδεη λα ηζρχεη ε εξγαζηαθή ζρέζε, κεηαβηβαζηνχλ κεηά απφ ηε ζπκπιήξσζε 

είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελψλ απφ ηελ απφθηεζε ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο, θαηά ην 

ρξφλν πψιεζεο ησλ κεηνρψλ πξνθχπηεη εηζφδεκα απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ, 

ην νπνίν θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 15% (πξψην εδάθην άξζξνπ 43 λ.4172/2013), πιένλ 

εηζθνξάο αιιειεγγχεο. 

 

https://www.euretirio.com/2010/07/energitiko-periousiako-stoixeio.html
https://www.euretirio.com/2010/06/ypoxreoseis-xena-kefalaia.html
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Δπηπιένλ, ζηε παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 42Α νξίδεηαη φηη εηδηθά ην εηζφδεκα ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ απηνχ, πνπ πξνθχπηεη απφ λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα πνπ είλαη κε 

εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην λενζχζηαηε κηθξή επηρείξεζε ή θαη πνιχ κηθξή επηρείξεζε 

ππφθεηηαη ζηνλ ζπληειεζηή ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 43, ήηνη 5%, εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη αθφινπζνη φξνη: 

(α) ηα σο άλσ δηθαηψκαηα απνθηψληαη εληφο πέληε (5) εηψλ κεηά απφ ηε ζχζηαζε ηεο 

εηαηξείαο θαη   

(β)ε εηαηξεία δελ έρεη ζπζηαζεί κέζσ ζπγρψλεπζεο, θαη 

(γ) νη κεηνρέο κεηαβηβαζηνχλ κεηά απφ ηε ζπκπιήξσζε ηξηάληα έμη (36) κελψλ απφ ηελ 

απφθηεζε ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη σο άλσ πξνυπνζέζεηο α΄ θαη β΄ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηνλ ρξφλν 

ρνξήγεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 42 Α, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 

απηνχ, σο ππεξαμία νξίδεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ζην 

ρξεκαηηζηήξην θαηά ηελ εκέξα άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ηεο ηηκήο δηάζεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο γηα ηηο κεηνρέο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ. Γηα ηηο κε εηζεγκέλεο εηαηξείεο, σο 

ππεξαμία νξίδεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο κε βάζε ηελ αμία ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο (εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο) θαηά ηνλ ρξφλν άζθεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο θαη ηεο ηηκήο δηάζεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο (πξνλνκηαθή ηηκή απφθηεζεο 

κεηνρψλ). 

6. Δπηπξνζζέησο, κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 4646/2019 πξνζηέζεθε ζηνλ ΚΦΔ λέα πεξίπησζε 

ηδ΄ ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14, κε ηελ νπνία  νξίδεηαη φηη απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηή ππεξεζία θαη ζπληάμεηο εμαηξείηαη, κεηαμχ άιισλ, ε παξνρή ζε 

είδνο κε ηε κνξθή κεηνρψλ πνπ ιακβάλεη έλαο εξγαδφκελνο ή εηαίξνο ή κέηνρνο απφ 

λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα αλεμαξηήησο, εάλ ζπλερίδεη λα ηζρχεη ε εξγαζηαθή 

ζρέζε, εθφζνλ αζθεζεί ην δηθαίσκα πξναίξεζεο θαη νη κεηνρέο πνπ απνθηψληαη, 

κεηαβηβαζηνχλ κεηά απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ, θαηά 

πεξίπησζε, πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 42Α, ήηνη είθνζη ηεζζάξσλ (24) ή ηξηάληα έμη (36) 

κελψλ απφ ηελ απφθηεζή ηνπο.  

7. Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 42Α, φπσο απηή 

δηακνξθψζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4714/2020 (Α’ 148), θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 42 ηνπ ΚΦΔ κφλν φπνπ ππάξρεη   
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παξαπνκπή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ. Σπλεπψο, θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ 

πξνθχπηεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ ΚΦΔ, νη νπνίεο σζηφζν εθαξκφδνληαη θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

θέξδνπο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςεη φηαλ πσιεζνχλ νη κεηνρέο. 

Κη απηφ γηαηί ζηε πεξίπησζε απηή, εθηφο απφ ηελ σθέιεηα ηεο απφθηεζεο κεηνρψλ ζε 

πξνλνκηαθή ηηκή (εηζφδεκα ηνπ άξζξνπ 13 ή 42 Α ηνπ ΚΦΔ, θαηά πεξίπησζε), απνθηάηαη 

θη επηπιένλ εηζφδεκα ιφγσ ηεο πψιεζεο ησλ κεηνρψλ ζε αθφκε πςειφηεξε αμία απφ 

απηή πνπ είραλ φηαλ θαη απνθηήζεθαλ νη κεηνρέο, αζθψληαο ηα δηθαηψκαηα (εηζφδεκα ηνπ 

άξζξνπ 42 ηνπ ΚΦΔ)  

Καηά ην ζηάδην απηφ, φηαλ δειαδή πσιεζνχλ νη κεηνρέο, πξνζδηνξίδεηαη ην ηπρφλ 

επηπιένλ εηζφδεκα ηνπ άξζξνπ 42, σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο πψιεζεο ησλ κεηνρψλ 

θαη ηεο αμίαο πνπ είραλ  θαηά ηνλ ρξφλν θηήζεο ηνπο, δειαδή ηνλ ρξφλν πνπ αζθήζεθε ην 

δηθαίσκα. Ψο ηηκή πψιεζεο ιακβάλεηαη, αλ πξφθεηηαη γηα εηζεγκέλεο κεηνρέο, απηή πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζπλαιιαγψλ πνπ εθδίδεη ε ρξεκαηηζηεξηαθή 

εηαηξεία ή ην πηζησηηθφ ίδξπκα, ελψ αλ πξφθεηηαη γηα κε εηζεγκέλεο κεηνρέο, απηή πνπ 

πξνθχπηεη κε βάζε ηελ αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο πνπ εθδίδεη ηνπο 

κεηαβηβαδφκελνπο ηίηινπο θαηά ην ρξφλν ηεο κεηαβίβαζεο ή ην ηίκεκα ή ηελ αγνξαία αμία 

πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε κεηαβίβαζεο, εθφζνλ απηφ είλαη πςειφηεξν. Ψο αμία 

θηήζεο ησλ πσινχκελσλ  κεηνρψλ, λνείηαη γηα ηηο κελ κεηνρέο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην 

ρξεκαηηζηήξην, ε ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ζην ρξεκαηηζηήξην ηελ εκέξα ηεο άζθεζεο 

ηνπ δηθαηψκαηνο, γηα ηηο δε κεηνρέο πνπ δελ είλαη εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην, ε ηηκή ηεο 

κεηνρήο κε βάζε ηα  ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο (εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο)  θαηά ηνλ 

ρξφλν άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο θη φρη απηή πνπ πξαγκαηηθά θαηέβαιιε ν εξγαδφκελνο 

θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ηελ απφθηεζε ησλ κεηνρψλ. Κη απηφ δηφηη ε 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο θαηαβιεζείζαο αμίαο (ηηκήο δηάζεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο) θαη ηεο αμίαο 

ηεο κεηνρήο θαηά ηελ εκέξα ηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο έρεη ήδε πξνζκεηξεζεί θαηά ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο απφθηεζεο 

κεηνρψλ (άξζξν 13 §4 ή άξζξν 42Α ΚΦΔ, θαηά πεξίπησζε).  

Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42, αλ πξφθεηηαη γηα εηζεγκέλεο κεηνρέο ζε 

ρξεκαηηζηήξην θαη εθφζνλ ν κεηαβηβάδσλ ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο 

κε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 0,5%, ην πην πάλσ πξνζδηνξηδφκελν θέξδνο απφ ηελ πψιεζε 

ησλ κεηνρψλ είλαη αθνξνιφγεην, θαη ππνρξεσηηθά αλαγξάθεηαη ζηε δήισζε θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ, ζηνλ θσδηθφ 659 - 660 ηνπ Πίλαθα 6. Αλ πξφθεηηαη γηα  
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κε εηζεγκέλεο κεηνρέο ζε ρξεκαηηζηήξην ή γηα εηζεγκέλεο, ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ 

νπνίσλ ν κεηαβηβάδσλ ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 0,5%, ην πην πάλσ 

πξνζδηνξηδφκελν θέξδνο απφ ηελ πψιεζε ησλ κεηνρψλ, θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή δέθα 

πέληε ηνηο εθαηφ (15%) φπσο νξίδεη ην άξζξν 43 ηνπ ΚΦΔ θαη αλαγξάθεηαη ζηνπο 

θσδηθνχο 829-830 ή 865-866, θαηά πεξίπησζε, ηνπ Υπνπίλαθα 4.Δ ηνπ εληχπνπ ηεο 

δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ (Δ1).  

Σε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ πψιεζε ησλ κεηνρψλ ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ππεξαμίαο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 42 ΚΦΔ θαηαιήμεη ζε αξλεηηθφ πνζφ, ε ελ ιφγσ δεκία, ζχκθσλα κε 

φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ κεηαθέξεηαη γηα ηα επφκελα πέληε 

(5) έηε θαη ζπκςεθίδεηαη κφλν κε κειινληηθά θέξδε ππεξαμίαο, εάλ ε εηαηξεία είλαη κε 

εηζεγκέλε ζε ρξεκαηηζηήξην ή αλ είλαη εηζεγκέλε θαη ν κεηαβηβάδσλ ζπκκεηέρεη ζην 

κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ κηζνχ ηνηο εθαηφ (0,5%). Αλ πξφθεηηαη 

γηα εηαηξεία εηζεγκέλε ζε ρξεκαηηζηήξην θαη ν κεηαβηβάδσλ ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ ηεο 

θεθάιαην κε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ κηζνχ ηνηο εθαηφ (0,5%), ηφηε ε δεκηά δελ 

αλαγξάθεηαη ζηελ δήισζε θαη δελ κεηαθέξεηαη γηα ζπκςεθηζκφ (ΠΟΛ. 1082/2018). 

 

8. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 

4646/2019,  νη λέεο δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη γηα ηηο παξνρέο ζε είδνο πνπ ιακβάλνληαη ζηα 

θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ 01-01-2020 θαη κεηά. Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 53 ηνπ άξζξνπ 72  ΚΦΔ, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 14 ηνπ λ. 4714/2020, 

νη παξάγξαθνη 1, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 42Α εθαξκφδνληαη γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη 

ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ 01-01-2020 θαη κεηά,   

Οκνίσο ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 42Α, γηα ηηο κε εηζεγκέλεο λενζχζηαηεο κηθξέο 

επηρεηξήζεηο, ηζρχεη γηα ηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ 01-01-2020 θαη κεηά, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 15 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4646/2019.  

9. Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο, δειαδή ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 

άξζξνπ 13 πξηλ απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4646/2019, 

ηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο θνξνινγνχληαλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο άζθεζήο ηνπο,  

(ΠΟΛ.1219/6.10.2014 εγθχθιηνο).  Γεδνκέλνπ φηη ηα δηθαηψκαηα πνπ αζθήζεθαλ κέρξη ηελ 

31.12.2019 έρνπλ ήδε θνξνινγεζεί θαηά ηελ άζθεζή ηνπο, ζπλάγεηαη φηη νη λέεο δηαηάμεηο 

θαηαιακβάλνπλ ηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο πνπ αζθνχληαη κεηά ηελ 1.1.2020, 

αλεμαξηήησο απφ ην πφηε ρνξεγήζεθαλ.  

 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/13
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/13
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/13
ΑΔΑ: 6ΖΝΣ46ΜΠ3Ζ-ΟΟΟ



7 
 

 

10. Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο, ηίζεληαη ελδεηθηηθά, ηα εμήο 

παξαδείγκαηα: 

Α.  Ζ εηαηξεία «ΑΛΦΑ Α.Δ.» είλαη εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην θαη ρνξεγεί ζηνπο 

εξγαδφκελνπο ηεο ην δηθαίσκα πξναίξεζεο απφθηεζεο  κεηνρψλ ηεο αληί 10 επξψ/κεηνρή. 

Ο εξγαδφκελνο «ΒΖΤΑ» απνθαζίδεη λα αζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ ηνλ επφκελν ρξφλν απφ 

ηε απφθηεζή ηνπ, φηαλ ε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο κεηνρήο αλέξρεηαη ζε 50 επξψ θη έηζη 

απνθηά 100 κεηνρέο ηεο εηαηξείαο «ΑΛΦΑ Α.Δ.», θαηαβάιινληαο φκσο αληί ηνπ πνζνχ 

50Φ100= 5.000 επξψ πνπ είλαη ε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ησλ κεηνρψλ εθείλε ηε ζηηγκή, ην 

πνζφ ησλ 10Φ100= 1.000 επξψ. Τελ ζηηγκή εθείλε πξνζδηνξίδεηαη ε αγνξαία αμία ηεο 

παξνρήο απφ ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο 50-10= 40 επξψ/κεηνρή, δειαδή 

40Φ100= 4.000 επξψ, ε νπνία ζηελ νπζία απνηειεί ηελ σθέιεηά ηνπ εξγαδφκελνπ απφ ηελ 

απφθηεζε κεηνρψλ αμίαο 5.000 επξψ ζηελ πξνλνκηαθή ηηκή ησλ 1.000 επξψ. 

Δίθνζη (20) κήλεο κεηά απφ ηελ απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο, ε 

ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο αλέξρεηαη ζε 70 επξψ/κεηνρή θαη ν εξγαδφκελνο 

απνθαζίδεη λα πνπιήζεη ηηο κεηνρέο ηνπ. Μέρξη εθείλε ηε ζηηγκή, δελ έρεη απνθηεζεί 

εηζφδεκα απφ θακία θαηεγνξία. Καηά ην θνξνινγηθφ έηνο ηεο κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρψλ 

απνθηάηαη εηζφδεκα απφ ηηο εμήο θαηεγνξίεο:  

 Δηζφδεκα ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 4 ηνπ ΚΦΔ (Παξνρή ζε είδνο, δειαδή εηζφδεκα απφ 

κηζζσηή εξγαζία), πνζνχ 4.000 επξψ πνπ πξνζδηνξίζηεθε φπσο αλαιχζεθε πην 

πάλσ, πιένλ εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο. 

 Δηζφδεκα ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ ΚΦΔ (Υπεξαμία απφ κεηαβίβαζε ηίηισλ), πνζνχ (70-

50) 20 επξψ/κεηνρή, ζχλνιν 20Φ100 κεηνρέο = 2.000 επξψ, ην νπνίν ζην 

ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα απαιιάζζεηαη ηνπ θφξνπ επεηδή ν κεηαβηβάδσλ 

ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο κε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 0,5% αιιά 

ππφθεηηαη ζε εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο.  

Σην ίδην παξάδεηγκα, αλ ε εηαηξεία ήηαλ κε εηζεγκέλε ζε ρξεκαηηζηήξην θαη ε 

εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο ζχκθσλα κε ηα ίδηα θεθάιαηα είλαη 50 επξψ θαηά ηελ 

άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο θαη 70 επξψ θαηά ηελ πψιεζε ησλ κεηνρψλ, ζα πξνέθππηαλ 

ηα ίδηα πνζά εηζνδεκάησλ ησλ άξζξσλ 13 παξ. 4 θαη 42, αιιά ην εηζφδεκα ηνπ 

άξζξνπ 42, ζα θνξνινγείην κε ζπληειεζηή 15%, ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ πξψηνπ 

εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΚΦΔ, πιένλ εηζθνξάο αιιειεγγχεο. 
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Β.  Ζ εηαηξεία «ΓΔΛΤΑ Α.Δ.» είλαη εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην θαη ρνξεγεί ζηνπο 

εξγαδφκελνπο ηεο ην δηθαίσκα πξναίξεζεο απφθηεζεο κεηνρψλ ηεο αληί 20 επξψ/κεηνρή. 

Ο εξγαδφκελνο «ΕΖΤΑ» απνθαζίδεη λα αζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ δψδεθα (12) κήλεο κεηά 

απφ ηελ απφθηεζή ηνπ, έρνληαο απνρσξήζεη πιένλ απφ ηελ εηαηξεία. Τελ εκέξα εθείλε ε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο κεηνρήο έρεη αλέιζεη ζε 100 επξψ θη έηζη απνθηά 100 κεηνρέο 

ηεο εηαηξείαο «ΓΔΛΤΑ Α.Δ.», θαηαβάιινληαο φκσο αληί ηνπ πνζνχ ησλ 100Φ100= 10.000 

επξψ πνπ είλαη ε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ησλ κεηνρψλ εθείλε ηε ζηηγκή, ην πνζφ ησλ 

20Φ100= 2.000 επξψ. Αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη ν εξγαδφκελνο έρεη απνρσξήζεη 

απφ ηελ εηαηξεία, ηελ ζηηγκή εθείλε πξνζδηνξίδεηαη γηα απηφλ ε αγνξαία αμία ηεο παξνρήο 

απφ ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο 100-20= 80 επξψ/κεηνρή, δειαδή 80Φ100= 

8.000 επξψ, πνπ ζηελ νπζία απνηειεί ηελ σθέιεηά ηνπ απφ ηελ απφθηεζε κεηνρψλ αμίαο 

10.000 επξψ ζηελ πξνλνκηαθή ηηκή ησλ 2.000 επξψ. 

Τξηάληα (30) κήλεο κεηά απφ ηελ απφθηεζε ησλ δηθαησκάησλ, ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο 

κεηνρήο αλέξρεηαη ζε 500 επξψ/κεηνρή θαη ν εξγαδφκελνο απνθαζίδεη λα πνπιήζεη ηηο 

κεηνρέο ηνπ. Μέρξη εθείλε ηε ζηηγκή, δελ έρεη απνθηεζεί εηζφδεκα απφ θακία θαηεγνξία. 

Καηά ην θνξνινγηθφ έηνο ηεο κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρψλ απνθηάηαη εηζφδεκα απφ ηηο εμήο 

θαηεγνξίεο:  

 Δηζφδεκα ηνπ άξζξνπ 42Α ηνπ ΚΦΔ (Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο), πνζνχ 8.000 επξψ 

πνπ πξνζδηνξίζηεθε κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαιχζεθε πην πάλσ. Τν εηζφδεκα απηφ 

θνξνινγείηαη κε ηνλ ζπληειεζηή πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 43 ηνπ ΚΦΔ γηα ηελ 

πεξίπησζε απηή (15%), θαζψο έρεη παξέιζεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ είθνζη 

ηεζζάξσλ (24) κελψλ απφ ηελ απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ππφθεηηαη ζε εηζθνξά 

αιιειεγγχεο. 

 Δηζφδεκα ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ ΚΦΔ (Υπεξαμία απφ κεηαβίβαζε ηίηισλ), πνζνχ 

(500-100) 400 επξψ/κεηνρή, ζχλνιν 400Φ100 κεηνρέο = 40.000 επξψ, ην νπνίν ζην 

ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα απαιιάζζεηαη ηνπ θφξνπ επεηδή ν κεηαβηβάδσλ 

ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο κε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 0,5%. 

Σην ίδην παξάδεηγκα, αλ ε εηαηξεία ήηαλ κε εηζεγκέλε ζε ρξεκαηηζηήξην θαη ε εζσηεξηθή 

αμία ηεο κεηνρήο ζχκθσλα κε ηα ίδηα θεθάιαηα είλαη 100 επξψ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο θαη 500 επξψ θαηά ηελ πψιεζε ησλ κεηνρψλ, ζα πξνέθππηαλ ηα ίδηα πνζά 

εηζνδεκάησλ  ησλ άξζξσλ 42Α θαη 42, αιιά ζα άιιαδε ε θνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο 

ηνπ άξζξνπ 42, ην νπνίν δελ ζα ήηαλ απαιιαζζφκελν ηνπ θφξνπ αιιά ζα θνξνινγείην κε 

ζπληειεζηή 15%, πιένλ εηζθνξάο αιιειεγγχεο.    
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Γ. Αλ ε κε εηζεγκέλε εηαηξεία ηνπ παξαπάλσ παξαδείγκαηνο ήηαλ λενζύζηαηε κηθξή ή 

πνιύ κηθξή επηρείξεζε (αλ δειαδή πιεξνχληαλ νη πξνυπνζέζεηο α’ θαη β’ ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 42Α), ηφηε δεδνκέλνπ φηη δελ ζα είρε παξέιζεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηξηάληα έμη 

(36) κελψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 42Α ηνπ ΚΦΔ, ζα 

πξνέθππηε εηζφδεκα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΚΦΔ (παξνρή ζε είδνο, δειαδή 

εηζφδεκα απφ κηζζσηή  εξγαζία) πνζνχ 8.000 επξψ θαη εηζφδεκα ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ 

ΚΦΔ (εηζφδεκα απφ ππεξαμία θεθαιαίνπ) πνζνχ 40.000 επξψ, ην νπνίν θνξνινγείηαη  κε 

ζπληειεζηή 15% πιένλ εηζθνξάο αιιειεγγχεο. 

Τέινο αλ ζην ίδην παξάδεηγκα νη κεηνρέο κεηαβηβαζηνχλ ζαξάληα (40) κήλεο απφ ηελ 

άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο (δειαδή πιεξείηαη θαη ε πξνυπφζεζε γ΄, ζπλεπψο  φιεο νη 

πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 42Α) ζα πξνέθππηε εηζφδεκα ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 42Α πνζνχ 8.000 επξψ, ζην νπνίν ζα επηβαιιφηαλ θφξνο κε βάζε ην δεχηεξν 

εδάθην ηνπ άξζξνπ 43 κε ζπληειεζηή 5% θη φρη 15%, πιένλ εηζθνξάο αιιειεγγχεο θαη 

επηπιένλ εηζφδεκα  ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ ΚΦΔ (εηζφδεκα απφ ππεξαμία θεθαιαίνπ) πνζνχ 

40.000 επξψ ην νπνίν θνξνινγείηαη  κε ζπληειεζηή 15% πιένλ εηζθνξάο αιιειεγγχεο.  

11. Δπηπιένλ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαζηαχξσζεο θαη ηεο παξαθνινχζεζεο 

ησλ εηζνδεκάησλ απηψλ κέρξη ηελ θαηά πεξίπησζε θνξνιφγεζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζεη ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ, απαηηείηαη νη 

εηαηξείεο πνπ ρνξεγνχλ ηα δηθαηψκαηα, είηε είλαη εθδφηξηεο ησλ ηίηισλ είηε φρη (ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ηα δηθαηψκαηα αθνξνχλ ηίηινπο άιιεο ζπλδεδεκέλεο Διιεληθήο ή 

αιινδαπήο εηαηξείαο), θαηά ην θνξνινγηθφ έηνο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο λα 

ρνξεγνχλ ζηνπο εξγαδφκελνπο/εηαίξνπο/κεηφρνπο δηαθξηηή βεβαίσζε απνδνρψλ, ζε 

έληππε κνξθή, κε ην πνζφ πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 

ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΚΦΔ, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο θαη ε εκεξνκελία 

ρνξήγεζεο ησλ δηθαησκάησλ. Παξάιιεια, νθείινπλ λα πεξηιακβάλνπλ ην πνζφ απηφ ζηελ 

κεληαία ειεθηξνληθή δήισζε απφδνζεο ηνπ παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ θαη ηεο εηδηθήο 

εηζθνξάο αιιειεγγχεο (Α.1099/2019 Απφθαζε Γηνηθεηή ΑΑΓΔ) δίρσο λα πξνβαίλνπλ 

ζηελ παξαθξάηεζε θαη απφδνζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ θφξσλ. Τν πνζφ απηφ ζα 

πξνζπκπιεξψλεηαη ζηελ δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ δηθαηνχρσλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ ζην νηθείν θνξνινγηθφ έηνο, γηα πιεξνθνξηαθνχο ζθνπνχο, θαζψο ηειεί ππφ 

αίξεζε ην πφηε θαη ην πψο ζα θνξνινγεζεί ην εηζφδεκα απηφ.  

12. Τέινο, απνζαθελίδεηαη θαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 13, παξ. 4, θαη ηνπ 

άξζξνπ 42 Α ΚΦΔ εκπίπηεη κφλν ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο απφθηεζεο  
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κεηνρψλ Α.Δ. θαη φρη ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο απφθηεζεο εηαηξηθψλ 

κεξηδίσλ Η.Κ.Δ., ε νπνία θνξνινγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 

ηνπ ΚΦΔ. 

Β: Γωξεάλ κεηνρέο πνπ δηαηίζεληαη ζην πιαίζην πξνγξακκάηωλ ζηα νπνία ηίζεηαη 

ωο πξνϋπόζεζε ε επίηεπμε ζπγθεθξηκέλωλ ζηόρωλ ή επέιεπζε ζπγθεθξηκέλνπ 

γεγνλόηνο  

 

13. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4714/2020 (Α΄ 148) πξνζηέζεθε λέν εδάθην ηδ΄, 

ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ ΚΦΔ, ζχκθσλα κε ην νπνίν απφ ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο εμαηξείηαη ε παξνρή ζε είδνο κε ηε 

κνξθή δσξεάλ κεηνρψλ πνπ ιακβάλεη έλαο εξγαδφκελνο ή εηαίξνο ή κέηνρνο απφ λνκηθφ 

πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ ζηα νπνία ηίζεηαη σο 

πξνυπφζεζε ε επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ ή ε επέιεπζε ζπγθεθξηκέλνπ γεγνλφηνο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηάζεζε ησλ κεηνρψλ. Πεξαηηέξσ, κε ην άξζξν 14 ηνπ 

λ. 4714/2020 πξνζηέζεθε παξάγξαθνο 52 ζην άξζξν 72 ηνπ ΚΦΔ, ε νπνία νξίδεη φηη ε 

πεξ. ηδ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14, εθαξκφδεηαη γηα ηηο παξνρέο ζε είδνο πνπ ιακβάλνληαη 

ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ 01-01-2020 θαη κεηά. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 53 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ΚΦΔ, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 14 ηνπ λ. 

4714/2020, ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 42Α εθαξκφδεηαη γηα εηζνδήκαηα πνπ 

απνθηψληαη ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ 01-01-2020 θαη κεηά. 

14. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 42Α  ΚΦΔ, φπσο απηέο 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4714/2020, ην εηζόδεκα πνπ 

πξνθύπηεη γηα έλαλ εξγαδόκελν ή εηαίξν ή κέηνρν κε ηε κνξθή κεηνρώλ πνπ ηνπ 

ρνξεγνύληαη από λνκηθό πξόζωπν ή λνκηθή νληόηεηα  ζην πιαίζην πξνγξακκάηωλ 

δωξεάλ δηάζεζεο κεηνρώλ (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα θάησζη ζπλαθή πξνγξάκκαηα 

θηλήηξσλ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο: restricted Stock Units (RSUs), performance shares ή 

performance units, restricted shares plan, matching shares ή employee stock purchase 

plan, deferred stock θ.α.), ζηα νπνία ηίζεηαη σο πξνυπφζεζε ε επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηφρσλ ή ε επέιεπζε ζπγθεθξηκέλνπ γεγνλφηνο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

δηάζεζε ησλ κεηνρψλ, απνηειεί εηζόδεκα από ππεξαμία εθόζνλ νη κεηνρέο 

κεηαβηβαζηνύλ νπνηεδήπνηε κεηά ηελ απόθηεζή ηνπο, από ηνλ δηθαηνύρν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  
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Σηηο πεξηπηψζεηο ηεο δσξεάλ δηάζεζεο κεηνρψλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 42Α ηνπ ΚΦΔ, ε 

ππεξαμία ηζνχηαη: 

α) γηα ηηο κεηνρέο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ κε ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ζην 

ρξεκαηηζηήξην θαηά ηελ εκέξα φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δσξεάλ δηάζεζε ησλ κεηνρψλ, 

εθφζνλ ε ηηκή πψιεζεο ησλ κεηνρψλ είλαη ίζε ή κηθξφηεξε απηήο. Σε πεξίπησζε πνπ ε 

ηηκή πψιεζεο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ζην ρξεκαηηζηήξην 

θαηά ηελ εκέξα ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε δσξεάλ δηάζεζε ησλ κεηνρψλ, ην 

ππεξβάιινλ πνζφ θνξνινγείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 42 ηνπ ΚΦΔ, 

β) γηα ηηο κεηνρέο ησλ κε εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ, κε ηελ ηηκή πψιεζεο, εθφζνλ απηή 

ππεξβαίλεη ηελ αμία ηεο κεηνρήο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο δσξεάλ 

δηάζεζήο ηεο, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή πψιεζεο είλαη κηθξφηεξε, κε ηελ αμία ηεο 

κεηνρήο θαηά ηνλ ρξφλν ηεο δσξεάλ δηάζεζεο. 

Πεξαηηέξσ, πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 14 ηνπ λ. 4714/2020 παξάγξαθνο 53 ζην άξζξν 72 

ηνπ ΚΦΔ, ε νπνία νξίδεη φηη νη παξ. 1, 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 42Α ηνπ ΚΦΔ εθαξκφδνληαη 

γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ 01-01-2020 θαη 

κεηά. 

15. Σπλεπψο, κε βάζε ηηο λέεο δηαηάμεηο, απφ 01-01-2020 θαη εμήο επηβάιιεηαη θαηά ηελ 

πψιεζε εηζεγκέλσλ ζε ρξεκαηηζηήξην κεηνρψλ πνπ ρνξεγήζεθαλ δσξεάλ ζε εξγαδφκελν 

ή εηαίξν ή κέηνρν, θφξνο κε ηνλ ζπληειεζηή πνπ νξίδεη ην άξζξν 43 ηνπ ΚΦΔ, δέθα πέληε 

ηνηο εθαηφ (15%), επί ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ζην ρξεκαηηζηήξην θαηά ηελ εκέξα 

φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δσξεάλ δηάζεζε ησλ κεηνρψλ.  

Σηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή πψιεζεο ησλ κεηνρψλ, φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηα 

δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζπλαιιαγψλ πνπ εθδίδεη ε ρξεκαηηζηεξηαθή εηαηξεία ή ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ή νπνηνζδήπνηε θνξέαο πνπ δηελεξγεί ζπλαιιαγέο, είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ζην ρξεκαηηζηήξην θαηά ηελ εκέξα ηελ 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε δσξεάλ δηάζεζε ησλ κεηνρψλ θαη ν εξγαδφκελνο - 

κεηαβηβάδσλ ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο κε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 0,5%, ην 

ππεξβάιινλ πνζφ δειψλεηαη σο απαιιαζζφκελν ηνπ θφξνπ εηζφδεκα, ζηνπο θσδηθνχο 

659-660 ηνπ Πίλαθα 6 ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ (Δ1) 

θαη ηνπ επηβάιιεηαη εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο.  

Αλ ν εξγαδφκελνο/εηαίξνο/κέηνρνο - κεηαβηβάδσλ ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο 

κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 0,5%, ην ππεξβάιινλ πνζφ δειψλεηαη ζηνπο θσδηθνχο 829-

830 ή 865-866, θαηά πεξίπησζε, ηνπ Υπνπίλαθα 4.Δ ηνπ εληχπνπ ηεο δήισζεο  
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θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ (Δ1), σο εηζφδεκα ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ 

ΚΦΔ. Τν εηζφδεκα απηφ θνξνινγείηαη κε ηνλ ζπληειεζηή δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηνπ 

πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΚΦΔ θαη επηβάιιεηαη ζε απηφ θαη εηδηθή εηζθνξά 

αιιειεγγχεο. 

16. Πεξαηηέξσ, θαηά ηελ πψιεζε κε εηζεγκέλσλ ζε ρξεκαηηζηήξην κεηνρψλ πνπ 

ρνξεγήζεθαλ δσξεάλ ζε εξγαδφκελν ή εηαίξν ή κέηνρν, απφ 01-01-2020 θαη εμήο 

επηβάιιεηαη, θφξνο κε ηνλ ζπληειεζηή πνπ νξίδεη ην άξζξν 43 ηνπ ΚΦΔ, δέθα πέληε ηνηο 

εθαηφ (15%) επί: 

 ηεο ηηκήο πψιεζεο ησλ κεηνρψλ, ε νπνία είλαη απηή πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε 

κεηαβίβαζήο ηνπο, αλ απηή ππεξβαίλεη ηελ αμία ησλ κεηνρψλ πνπ πξνζδηνξίζηεθε 

θαηά ηνλ ρξφλν ηεο δσξεάλ δηάζεζήο ηνπο ή 

 ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο δσξεάλ δηάζεζήο ηνπο, ε νπνία 

πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο (εζσηεξηθή αμία 

ηεο κεηνρήο), αλ ε ηηκή πψιεζήο ηνπο είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ αμία πνπ 

πξνζδηνξίζηεθε θαηά ηνλ ρξφλν ηεο δσξεάλ δηάζεζήο ηνπο. 

 

17. Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο, ηίζεληαη ηα εμήο παξαδείγκαηα: 

Α. Σην πιαίζην πξνγξάκκαηνο δσξεάλ δηάζεζεο κεηνρψλ ν εξγαδφκελνο «Δ» έιαβε ην 

2020 απφ ηελ εηαηξεία πνπ εξγάδεηαη «ΘΖΤΑ Α.Δ.» 100 δσξεάλ κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην 

ρξεκαηηζηήξην, ιφγσ επίηεπμήο ησλ ζηφρσλ πνπ ηνπ είραλ ηεζεί, αμίαο 30 επξψ ε κία. Σην 

ζεκείν απηφ δελ απνθηάηαη εηζφδεκα απφ ηνλ εξγαδφκελν. Ο εξγαδφκελνο απνθαζίδεη λα 

πνπιήζεη ηηο κεηνρέο απηέο εληφο ηνπ 2022, φηαλ ε αμία ηεο κεηνρήο αλέξρεηαη ζε 50 επξψ. 

Απνθηά ινηπφλ εηζφδεκα ηνπ άξζξνπ 42Α ηνπ ΚΦΔ (Δηζφδεκα απφ ππεξαμία) ην νπνίν 

θνξνινγείηαη εληφο ηνπ 2022 θαη πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο: 100 κεηνρέο Φ 30 επξψ = 3.000 

επξψ αμία ησλ κεηνρψλ ζην ρξεκαηηζηήξην θαηά ηελ εκέξα φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

δσξεάλ δηάζεζε ησλ κεηνρψλ, ε νπνία θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 15%, πιένλ εηζθνξάο 

αιιειεγγχεο. 

Δπηπιένλ, ν εξγαδφκελνο απηφο απνθηά θαη εηζφδεκα ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ ΚΦΔ (50-30) Φ 

100 κεηνρέο = 2.000 επξψ, επεηδή ε ηηκή πψιεζεο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή 

θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ζην ρξεκαηηζηήξην θαηά ηελ εκέξα ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε 

ε δσξεάλ δηάζεζε ησλ κεηνρψλ. 

Δπεηδή ην ππεξβάιινλ απηφ πνζφ ησλ 2.000 επξψ θνξνινγείηαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ ΚΦΔ, εμεηάδεηαη ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαδφκελνπ ζηελ εηαηξεία θαη θαηά πεξίπησζε είηε θνξνινγείηαη κε  
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ζπληειεζηή 15% είηε απαιιάζζεηαη ηνπ θφξνπ (φρη φκσο θαη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο 

αιιειεγγχεο). 

Β. Σην πιαίζην πξνγξάκκαηνο δσξεάλ δηάζεζεο κεηνρψλ ν εξγαδφκελνο «Μ» έιαβε ην 

2020 απφ ηελ εηαηξεία πνπ εξγάδεηαη «ΣΗΓΜΑ Α.Δ.» 100 δσξεάλ κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην 

ρξεκαηηζηήξην, ιφγσ επίηεπμήο ησλ ζηφρσλ πνπ ηνπ είραλ ηεζεί, αμίαο 50 επξψ ε κία. Σην 

ζεκείν απηφ δελ απνθηάηαη εηζφδεκα απφ ηνλ εξγαδφκελν. Ο εξγαδφκελνο απνθαζίδεη λα 

πνπιήζεη ηηο κεηνρέο απηέο εληφο ηνπ ίδηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, αιιά ε αμία ηεο κεηνρήο 

είρε πέζεη ζε 30 επξψ. Απνθηά ινηπφλ εηζφδεκα ηνπ άξζξνπ 42Α ηνπ ΚΦΔ (Δηζφδεκα απφ 

ππεξαμία) ην νπνίν θνξνινγείηαη εληφο ηνπ 2020  θαη πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο: 100 κεηνρέο 

Φ 50 επξψ = 5.000 αμία ησλ κεηνρψλ ζην ρξεκαηηζηήξην θαηά ηελ εκέξα φπνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε δσξεάλ δηάζεζε ησλ κεηνρψλ, ην νπνίν θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 

15%, πιένλ εηζθνξάο αιιειεγγχεο. 

Ο εξγαδφκελνο απηφο δελ απνθηά επηπιένλ εηζφδεκα ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ ΚΦΔ, ιφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ε ηηκή πψιεζεο είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ζην 

ρξεκαηηζηήξην θαηά ηελ εκέξα ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε δσξεάλ δηάζεζε ησλ 

κεηνρψλ. 

Γ. Σην πιαίζην πξνγξάκκαηνο δσξεάλ δηάζεζεο κεηνρψλ ν εξγαδφκελνο «Ε» έιαβε ην 

2020 απφ ηελ εηαηξεία πνπ εξγάδεηαη «ΚΑΠΠΑ Α.Δ.» 100 δσξεάλ κεηνρέο κε εηζεγκέλεο 

ζην ρξεκαηηζηήξην, ιφγσ επίηεπμήο ησλ ζηφρσλ πνπ ηνπ είραλ ηεζεί, αμίαο 30 επξψ ε κία. 

Σην ζεκείν απηφ δελ απνθηάηαη εηζφδεκα απφ ηνλ εξγαδφκελν. Ο εξγαδφκελνο απνθαζίδεη 

λα πνπιήζεη ηηο κεηνρέο απηέο  ηελ επφκελε εκέξα, ζε ηηκή 50 επξψ/ κεηνρή, ε νπνία είλαη 

πςειφηεξε απφ ηελ αμία πνπ είραλ νη κεηνρέο φηαλ ηηο απέθηεζε. Πξνζδηνξίδεηαη, ινηπφλ, 

κφλν εηζφδεκα ηνπ άξζξνπ 42Α ηνπ ΚΦΔ (Δηζφδεκα απφ ππεξαμία),  ην νπνίν 

θνξνινγείηαη εληφο ηνπ 2020, σο εμήο: 100 κεηνρέο Φ 50 επξψ = 5.000 επξψ αμία 

πψιεζεο, ην νπνίν θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 15%. 

Δηζφδεκα ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ ΚΦΔ δελ απνθηάηαη, θαζψο απηφ δελ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ πεξ. β’ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 42Α ΚΦΔ. 

Γ. Σην πιαίζην πξνγξάκκαηνο δσξεάλ δηάζεζεο κεηνρψλ ν εξγαδφκελνο «Φ» έιαβε ην 

2020 απφ ηελ εηαηξεία πνπ εξγάδεηαη «ΥΧΗΛΟΝ Α.Δ.» 100 δσξεάλ κεηνρέο κε εηζεγκέλεο 

ζην ρξεκαηηζηήξην, ιφγσ επίηεπμήο ησλ ζηφρσλ πνπ ηνπ είραλ ηεζεί, αμίαο 30 επξψ ε κία. 

Σην ζεκείν απηφ δελ απνθηάηαη εηζφδεκα απφ ηνλ εξγαδφκελν. Ο εξγαδφκελνο απνθαζίδεη 

λα πνπιήζεη ηηο κεηνρέο απηέο εληφο ηνπ 2021, σζηφζν ηηο πνχιεζε ζε ηηκή ρακειφηεξε  
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απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαηά ηελ εκέξα πνπ ηηο απέθηεζε, ζε ηηκή 20 επξψ / κεηνρή. 

Πξνζδηνξίδεηαη, ινηπφλ, κφλν εηζφδεκα ηνπ άξζξνπ 42Α ηνπ ΚΦΔ (Δηζφδεκα απφ 

ππεξαμία)  ην νπνίν θνξνινγείηαη εληφο ηνπ ίδηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο θαη πξνζδηνξίδεηαη 

σο εμήο: 100 κεηνρέο Φ 30 επξψ = 3.000 επξψ αμία ησλ κεηνρψλ θαηά ηελ εκέξα φπνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε δσξεάλ δηάζεζε ησλ κεηνρψλ, ην νπνίν θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 

15%. 

18. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαζηαχξσζεο θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ 

εηζνδεκάησλ απηψλ κέρξη ηελ θαηά πεξίπησζε θνξνιφγεζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζεη ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ, απαηηείηαη νη 

εηαηξείεο είηε είλαη εθδφηξηεο ησλ ηίηισλ είηε φρη (ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα δηθαηψκαηα 

αθνξνχλ ηίηινπο άιιεο ζπλδεδεκέλεο Διιεληθήο ή αιινδαπήο εηαηξείαο), θαηά ην 

θνξνινγηθφ έηνο πνπ δηαηίζεληαη νη δσξεάλ κεηνρέο, λα ρνξεγνχλ ζηνπο 

εξγαδφκελνπο/εηαίξνπο/κεηφρνπο δηαθξηηή βεβαίσζε απνδνρψλ, ζε έληππε κνξθή, κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ ρνξήγεζαλ θαη ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο 

δσξεάλ δηάζεζήο ηνπο. 

Παξάιιεια, νθείινπλ λα πεξηιακβάλνπλ ην πνζφ απηφ ζηελ κεληαία ειεθηξνληθή δήισζε 

απφδνζεο ηνπ παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ θαη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο 

(Α.1099/2019 Απφθαζε Γηνηθεηή ΑΑΓΔ, φπσο ηζρχεη) δίρσο λα πξνβαίλνπλ ζε 

παξαθξάηεζε θαη απφδνζε θφξνπ. Τν πνζφ απηφ ζα πξνζπκπιεξψλεηαη ζηελ δήισζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ δηθαηνχρσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ζην νηθείν θνξνινγηθφ έηνο 

γηα πιεξνθνξηαθνχο ιφγνπο, θαζψο ηειεί ππφ αίξεζε ην πφηε θαη ην πψο ζα θνξνινγεζεί 

ην εηζφδεκα απηφ.  

Γ. Χνξήγεζε δηθαηωκάηωλ πξναίξεζεο θαη δωξεάλ κεηνρώλ ζε εξγαδόκελνπο 

ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ 

 19. Ψο εηζφδεκα θαηά πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 13 ή ηνπ άξζξνπ 42Α 

ηνπ ΚΦΔ ζεσξείηαη θαη απηφ πνπ πξνέξρεηαη απφ πξνγξάκκαηα δηάζεζεο δηθαησκάησλ  

πξναίξεζεο απφθηεζεο κεηνρψλ ζπλδεδεκέλσλ (εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ) εηαηξεηψλ 

θαη’ αλαινγία ησλ φζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 32 ηνπ λ. 4308/2014 (ζρεη. ΓΔΑΦ Α 

1061179 ΔΞ 2015/5.5.2015). Οκνίσο, σο εηζφδεκα ηνπ άξζξνπ 42Α  ζεσξείηαη θαη απηφ 

πνπ πξνέξρεηαη απφ πξνγξάκκαηα δηάζεζεο δσξεάλ κεηνρψλ ζε 

εξγαδφκελνπο/εηαίξνπο/κεηφρνπο ζπλδεδεκέλσλ (εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ) εηαηξεηψλ 

θαη’ αλαινγία ησλ φζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 32 ηνπ λ. 4308/2014.  

 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/32
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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20. Δπηζεκαίλεηαη γηα φια ηα αλσηέξσ νξηδφκελα (παξ. 1-19 ηεο παξνχζαο) φηη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 298 ηνπ λ. 4738/2020 (Α’ 207), εηδηθά γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2020, 

απαιιάζζνληαη απφ ηελ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο ηα εηζνδήκαηα απφ θεθάιαην θαη απφ 

ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ. 

 

                                                                                  Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΑΑΓΔ 

 

                                                                                  ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ: 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 

2. Γεληθή Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

3. Γηεχζπλζε Σηξαηεγηθήο Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί  

      ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄, Β΄ (εθηφο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνχ), Ε΄, Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΒ΄, ΗΣΤ΄, ΗΕ΄ 

2. Υπνπξγείν Αλάπηπμεο & Δπελδχζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο 

Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηψλ, Πι. Κάληγγνο - 101 81, Αζήλα 

3. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΤΔ) 

    Βνπιήο 7 - 105 62, Αζήλα 

4. ΓΤΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 

5. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε  ΣΓΟΔ  Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΣΓΟΔ Μαθεδνλίαο 

6. Γξαθείν θνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

7. Γξαθείν θνπ Υθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ  

8. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο  

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ  

1. Γξαθείν θνπ Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ  

2. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γ/ληξηαο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γηεπζπληψλ  

4. Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο  

5. Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνχ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

6. Γηεχζπλζε  Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο  
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