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Φορολογική Επισκόπηση Υπεραξίας από Πώληση Μετοχών 
Εισηγμένων σε Χρηματιστηριακή Αγορά

Στην περίπτωση κατά την οποία φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος 
Ελλάδος, κατά το χρόνο που πωλεί μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. ή σε 

αλλοδαπό χρηματιστήριο, κατέχει ποσοστό μικρότερο του 0,50% του 
συνόλου των μετοχών της συγκεκριμένης Α.Ε. της οποίας μεταβιβάζει τις 

μετοχές, 

η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση αυτή, δεν υπόκειται σε 
φορολόγηση ανεξάρτητα από το χρόνο απόκτησης και τον αριθμό των 

μετοχών που μεταβιβάζονται.

Η απαλλαγή ορίζεται με βάση τον Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος» όπως
ερμηνεύτηκε με τις ΠΟΛ 1032/2015 και ΠΟΛ 1082/2018. Η απαλλαγή αυτή ίσχυε
και έως την 31/12/2013 με βάση το άρθρο 38 του Ν. 2238/94.

Προσοχή:

Τα παραπάνω ποσά επιβαρύνονται με ειδικό φόρο εισφοράς αλληλεγγύης.
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Φορολογική Επισκόπηση Υπεραξίας από Πώληση Μετοχών 
Εισηγμένων σε Χρηματιστηριακή Αγορά

Στην περίπτωση κατά την οποία φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος 
Ελλάδος, κατά το χρόνο που πωλεί μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. ή σε 

αλλοδαπό χρηματιστήριο, κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 0,50% 
του συνόλου των μετοχών της συγκεκριμένης Α.Ε. της οποίας μεταβιβάζει 

τις μετοχές, 

η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση αυτή φορολογείται με 

συντελεστή 15% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 
4172/2013.

Σημειώσεις:

✓ Δεν απαιτείται κατά το χρόνο της μεταβίβασης η υποβολή δήλωσης (όπως ίσχυε με τις διατάξεις του Ν. 2238/1994),
καθόσον το εν λόγω εισόδημα θα συμπεριληφθεί στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος και θα φορολογηθεί
στο τέλος του έτους (Δ12A 1049253 ΕΞ 17.3.2014).

✓ Στην ιδιαίτερη περίπτωση μετόχων, με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 0,50% του μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένης
εταιρείας (κατά το χρόνο πώλησης), οι οποίοι είχαν αποκτήσει μετοχές της εταιρείας αυτής τόσο πριν όσο και μετά την
1.1.2009 (ΠΟΛ 1032/2015), θα εφαρμόζεται η μέθοδος της F.I.F.O. (First In First Out) για το καθορισμό του ποσού που
θα φορολογείται με 15%.

Προσοχή: Τα παραπάνω ποσά επιβαρύνονται με ειδικό φόρο εισφοράς αλληλεγγύης.
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Φορολογική Επισκόπηση Υπεραξίας από Πώληση Μετοχών 
Εισηγμένων σε Χρηματιστηριακή Αγορά

Καθορισμός Υπεραξίας 

με βάση την Τιμή Κτήσης και την Τιμή Πώλησης:

Οι τιμές κτήσης και πώλησης των κινητών αξιών καθορίζονται από τα 
δικαιολογητικά έγγραφα των συναλλαγών που εκδίδουν οι αρμόδιοι φορείς 

που διενεργούν τις σχετικές συναλλαγές (π.χ. χρηματιστηριακές εταιρίες, τα 
πιστωτικά ιδρύματα και άλλοι φορείς).

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά ή την πώληση τίτλων (μεταβιβαστικά 
έξοδα Ε.Χ.Α.Ε, έξοδα Χ.Α, φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών 2‰, κ.λπ.) 

συμπεριλαμβάνονται στην αξία κτήσης και πώλησης. 

Στην περίπτωση δωρεάς ή κληρονομίας μετοχών, ως «τιμή κτήσης» θα λαμβάνεται η 
αξία επί της οποίας υπολογίστηκε ο καταβληθέν φόρος λόγω της αιτίας 

απόκτησης αυτών. Όλες οι δαπάνες που συνδέονται με την αγορά των τίτλων και 
γενικότερα την απόκτηση αυτών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή κτήσης των 

τίτλων.
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Φορολογική Επισκόπηση Υπεραξίας από Πώληση Μετοχών 
Μη Εισηγμένων σε Χρηματιστηριακή Αγορά
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Καθορισμός Υπεραξίας 

με βάση την Τιμή Κτήσης και την Τιμή Πώλησης:

Ως τιμή πώλησης θα λαμβάνεται η τιμή που δηλώνεται στη σύμβαση μεταβίβασης η 
οποία όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αξία των Ιδίων Κεφαλαίων της 

εταιρίας κατά το χρόνο μεταβίβασης. 

Ως τιμή κτήσης, θα λαμβάνεται η χαμηλότερη τιμή μεταξύ αυτής που 
προσδιορίζεται με βάση την αξία των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας κατά το 

χρόνο απόκτησης των τίτλων και του τιμήματος που αναγράφεται στη σύμβαση 
μεταβίβασης (H τιμή κτήσης εάν δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα θεωρείται ότι 

είναι μηδενική). 

Στην περίπτωση δωρεάς ή κληρονομίας μετοχών, ως «τιμή κτήσης» θα λαμβάνεται η 
αξία επί της οποίας υπολογίστηκε ο καταβληθέν φόρος λόγω της αιτίας απόκτησης 

αυτών.
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Μετοχές
Φορολογική Επισκόπηση Μερισμάτων
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Χρήση
Συντελεστής παρ. 

φόρου στα μερίσματα

2017 15% (ΠΟΛ1068/2016)

2016 10%

2015 10%

2014 10%

2013 10%

2012 25%

2011 21%

2010 10%

2009 10%
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Προσοχή: Τα παραπάνω ποσά δεν απαλλάσσονταν από τον ειδικό φόρο εισφοράς αλληλεγγύης για τα έτη επιβολής του.

Πριν από την 1/1/2009:

Τα Μερίσματα Αλλοδαπής Προέλευσης
φορολογούνταν με τις γενικές διατάξεις
καθώς δεν υπήρχε ρητή αναφορά στο
νόμο σχετικά με ειδικό τρόπο
φορολόγησής τους.

Τα Μερίσματα Ημεδαπής Προέλευσης
φορολογούνταν με αυτοτελή
φορολόγηση (εξάντληση φορολογικής
υποχρέωσης από τη νομική οντότητα
προέλευσης των μερισμάτων).

Από την 1/1/2009 και ύστερα:

Στην αυτοτελή φορολόγηση πέρα από τα
Μερίσματα Ημεδαπής Προέλευσης,
εντάσσονται πλέον και τα Μερίσματα
Αλλοδαπής Προέλευσης με τον Ν.3697/2008,
παρ.2 άρ.18., σύμφωνα με το παρακάτω
πίνακα:



Φορολογική Επισκόπηση Υπεραξίας Εταιρικών Ομολόγων 
μετά την 1/1/2014

Από την 1η Ιανουαρίου 2014 το εισόδημα από υπεραξία κεφαλαίου εταιρικών ομολόγων 
φορολογείται. Ας δούμε αναλυτικά όμως υποπεριπτώσεις που υπάρχουν:

✓ Εταιρικά Ομόλογα ημεδαπής προέλευσης και προέλευσης από χώρες ΕΕ-ΕΟΧ/ΕΖΕΖ, 
απαλλάσσονται του φόρου υπεραξίας (παρ.1 του άρθρου 14 του Ν. 3156/2003, ΠΟΛ. 
1032/2015), καθόσον οι διατάξεις αυτές ως ειδικότερες κατισχύουν του άρθρου 42 του 
ν.4172/2013.

✓ Ομόλογα Εταιρειών αλλοδαπής προέλευσης (εκτός των χωρών ΕΕ-ΕΟΧ/ΕΖΕΖ) υπόκεινται σε 
φορολογία υπεραξίας της τάξεως του 15%, εκτός αν διακρατούνται έως τη λήξη επομένως 
και απαλλάσσονται.

Προσοχή:

• Εάν η αγορά των ομολόγων (των οποίων η πώληση λαμβάνει χώρα μετά από την 1/1/2014) έχει 
πραγματοποιηθεί πριν από την 1/1/2009, τότε η τυχόν υπεραξία από την σχετική πώληση απαλλάσσεται 
της φορολόγησης - ΠΟΛ1032/2015 παρ.1.

• Σύμφωνα με την παρ.2, iii, ΠΟΛ 1032/2015, ως υπεραξία δεν νοείται η τυχόν διαφορά που προκύπτει 
μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της αξίας κτήσης ομολόγων κατά την ημερομηνία λήξης τους, λόγω 
απόκτησής τους στη δευτερογενή αγορά.

• Τα παραπάνω ποσά επιβαρύνονται με ειδικό φόρο εισφοράς αλληλεγγύης.
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Φορολογική Επισκόπηση Υπεραξίας Κρατικών Ομολόγων 
μετά την 1/1/2014

Από τη 1η Ιανουαρίου 2014 το εισόδημα από υπεραξία κεφαλαίου κρατικών ομολόγων 
φορολογείται. Ας δούμε αναλυτικά όμως υποπεριπτώσεις που υπάρχουν:

✓ Ομόλογα – Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου – EFSF, απαλλάσσονται από το φόρο 
υπεραξίας μόνο αν προέκυψαν από την ανταλλαγή στο PSI. Σε διαφορετική περίπτωση 
επιβάλλεται 15% φόρος. 

✓ Ομόλογα Κρατικά Ε.Ε. (Ε.Ο.Χ. & Ε.Ζ.Ε.Σ.) απαλλάσσονται από φόρο υπεραξίας υπό την 
προϋπόθεση της διακράτησης έως τη λήξη. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται 15% φόρος. 

✓ Ομόλογα Κρατικά Τρίτων Χωρών απαλλάσσονται από φόρο υπεραξίας υπό την προϋπόθεση της 
διακράτησης έως τη λήξη. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται 15% φόρος.

Προσοχή:

• Εάν η αγορά των ομολόγων (των οποίων η πώληση λαμβάνει χώρα μετά από την 1/1/2014) έχει 
πραγματοποιηθεί πριν από την 1/1/2009, τότε η τυχόν υπεραξία από την σχετική πώληση απαλλάσσεται 
της φορολόγησης - ΠΟΛ1032/2015 παρ.1.

• Σύμφωνα με την παρ.2, iii, ΠΟΛ 1032/2015, ως υπεραξία δεν νοείται η τυχόν διαφορά που προκύπτει 
μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της αξίας κτήσης ομολόγων κατά την ημερομηνία λήξης τους, λόγω 
απόκτησής τους στη δευτερογενή αγορά.

• Τα παραπάνω ποσά επιβαρύνονται με ειδικό φόρο εισφοράς αλληλεγγύης.

TZIGKOS I BANTRAS 
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Φορολογική Επισκόπηση Υπεραξίας Ομολόγων 
πριν από την 1/1/2014

Για τις οικονομικές χρήσεις από 2003 έως 2011:

Πριν ισχύσουν οι διατάξεις της περ. θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε., για την περίοδο 
2003-2011 η υπεραξία που τυχόν υπήρχε κατά τη μεταβίβαση ημεδαπών και ΕΕ-ΕΟΧ/ΕΖΕΖ 

εταιρικών ομολόγων ήταν αφορολόγητη, λόγω των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 
3156/2003. Όσον αφορά τα αλλοδαπά εταιρικά ομόλογα (εκτός από χώρες ΕΕ-ΕΟΧ/ΕΖΕΖ), αυτά 
φορολογούνταν με τις γενικές διατάξεις, διότι δεν υπήρχε διευκρινιστική διάταξη περί σχετικής 

απαλλαγής ή φορολόγησης με ειδικό τρόπο.

Για τις οικονομικές χρήσεις 2012 και 2013:

Τα Ημεδαπά και Ευρωπαϊκά ΕΕ-ΕΟΧ/ΕΖΕΖ εταιρικά ομόλογα καθώς και τα αντίστοιχα προϊόντα 
Ο.Σ.Ε.Κ.Α., εμπίπτουν στη φορολογία κινητών αξιών (με την ΠΟΛ 1102/2013 ανατρέπεται ο 
Ν.3156/2003 όσον αφορά τα ομόλογα και η σχετική υπεραξία φορολογείται με βάση την 

κλίμακα; αυτό βέβαια είναι σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του 
ν.3156/2003, που απάλλασσε την υπεραξία των ημεδαπών εταιρικών ομολόγων κατά την 

μεταβίβαση τους - προσοχή όχι κατά την λήξη των κινητών αξιών όπου ίσχυε πάντα η 
απαλλαγή φορολόγησης της υπεραξίας). Με βάση όμως την πραγματική αντιμετώπιση από τις αρμόδιες 

φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2012 και 2013 τα σχετικά προϊόντα φορολογούνται σύμφωνα με τις γενικές 
διατάξεις.

TZIGKOS I BANTRAS 
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Φορολογική Επισκόπηση 
Τόκων Ομολόγων και Τραπεζικών Καταθέσεων

Οι τόκοι ομολόγων φορολογούνται ως εξής:

(Τόκοι καταθέσεων στην Ελλάδα: Παρακράτηση 15% επί του εσόδου τόκου)

(Τόκοι καταθέσεων στην αλλοδαπή: Φόρος 15% επί του εσόδου τόκου)

Προσοχή: Τα παραπάνω ποσά δεν απαλλάσσονταν από τον ειδικό φόρο εισφοράς αλληλεγγύης για τα έτη επιβολής του.
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Χρήση
Συντελεστής παρ. φόρου 

στους τόκους

2017 15%

2016 15%

2015 15%

2014 15%

2013 15%

2012 10%

2011 10%

2010 10%

2009 10%

2008 10%
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Ομόλογα: Zero Coupon

Σύμφωνα με την ΔΕΑΦ Β 1065393 ΕΞ 2018 «Φορολογική μεταχείριση του 
εισοδήματος που προκύπτει κατά τη λήξη ομολόγων χωρίς τοκομερίδια                         
(Zero Coupon) ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης» προκύπτει πως:

Η τυχόν διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και τιμή λήξης ή μεταβίβασης θα θεωρείται 
και θα αντιμετωπίζεται φορολογικά ως «τόκος» και όχι ως «υπεραξία». Επομένως θα 
φορολογείται κανονικά ως κέρδη από τόκους για τα φυσικά πρόσωπα και ως έσοδο 

από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις νομικές οντότητες.

ΔΕΑΦ Β 1065393 ΕΞ 2018: «6. Τα αναφερόμενα πιο πάνω σχετικά με τον χαρακτηρισμό την απόδοσης που 
προκύπτει κατά τη λήξη των ομολόγων χωρίς τοκομερίδια ως τόκων έχουν εφαρμογή, πέραν των ομολόγων 

του Ελληνικού Δημοσίου, και στα ημεδαπά εταιρικά ομόλογα, καθώς και στα αλλοδαπά κρατικά και εταιρικά 
ομόλογα χωρίς τοκομερίδια, δεδομένου ότι αυτά δεν διαφοροποιούνται ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά 

τους (έλλειψη τοκομεριδίων και απουσία ενδιάμεσων πληρωμών) από τα ομόλογα του Ελληνικού 
Δημοσίου, και περαιτέρω ο χαρακτηρισμός αυτός είναι ανεξάρτητος από τον τρόπο απόκτησης των πιο 

πάνω τίτλων, ήτοι στην πρωτογενή ή τη δευτερογενή αγορά.»

Προσοχή: Τα παραπάνω ποσά επιβαρύνονται με ειδικό φόρο εισφοράς αλληλεγγύης.

.
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Ο.Σ.Ε.Κ.Α.: Φορολογική Επισκόπηση μετά την 1/1/2014

✓ Η Υπεραξία που προκύπτει από Ημεδαπά και Ευρωπαϊκά ΕΕ-ΕΟΧ/ΕΖΕΖ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 
(Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες), απαλλάσσεται του φόρου 
(παρ.5 του άρθρου 103 του ν.4099/2012, οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί με το 
ν.4172/2013).

✓ Η Υπεραξία που προκύπτει από Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Τρίτων Χωρών υπόκεινται σε φορολογία της 
τάξεως του 15% εφόσον αποκτήθηκαν μετά την 1/1/2009.

✓ Τα κέρδη με τη μορφή μερισμάτων Ημεδαπών Ο.Σ.Ε.Κ.Α. απαλλάσσονται από φόρο.

✓ Τα κέρδη με τη μορφή μερισμάτων Αλλοδαπών Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με έδρα όμως την Ε.Ε. (Ε.Ο.Χ. 
& Ε.Ζ.Ε.Σ.) απαλλάσσονται από φόρο (π.χ. Απαλλαγή υπεραξίας για Κρατικά Ομόλογα 
Ρωσίας με έδρα έκδοσης Ο.Σ.Ε.Κ.Α. στο Λουξεμβούργο).

✓ Τα κέρδη με τη μορφή μερισμάτων Αλλοδαπών Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Τρίτων Χωρών, υπόκεινται 
σε 15% φόρο.

Προσοχή:

• Αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας που αποκτούν οι μεριδιούχοι από την εκποίηση μεριδίων από ΟΣΕΚΑ Ε.Ε ή
ΕΟΧ/ΕΖΕΣ γίνεται δεκτό, σύμφωνα και με την πάγια νομολογία ΔΕΕ (C-370/11, Επιτροπή κατά Βελγίου) ότι αυτή εξομοιώνεται με αυτή
των μεριδιούχων των ημεδαπών ΟΣΕΚΑ (ΠΟΛ. 1032/15). Το ίδιο ισχύει και για τα κέρδη με τη μορφή μερισμάτων ή άλλων
ωφελημάτων εκ των μεριδίων ή μετοχών που αποκτούν οι μεριδιούχοι ή μέτοχοι από ημεδαπούς ΟΣΕΚΑ και τα μερίσματα που
αποκτούν οι μεριδιούχοι από ΟΣΕΚΑ Ε.Ε. ή ΕΟΧ/ΕΖΕΣ (Απόφαση ΔΕΕ C-35/98, Verkooijen).

• Τα παραπάνω ποσά επιβαρύνονται με ειδικό φόρο εισφοράς αλληλεγγύης.

TZIGKOS I BANTRAS 
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ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Η προσαύξηση εισοδήματος (ακόμη και από απαλλασσόμενες φορολογικά πηγές) εμπίπτει 
στη φορολογία εισφοράς αλληλεγγύης. Όσον αφορά την επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης 

από το 2010 και ύστερα επισυνάπτεται παρακάτω η αναλυτική φορολόγηση:
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Εισόδημα (ευρώ)
Συντελεστής εισφοράς 

αλληλεγγύης
Εισόδημα (ευρώ)

Συντελεστής 

εισφοράς 

αλληλεγγύης

Εισόδημα (ευρώ)

Συντελεστής 

εισφοράς 

αλληλεγγύης

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ (2016-

Σήμερα(ΠΟΛ.1064/2016 (υπολογισμός κλιμακωτά)

ΧΡΗΣΗ 2015 (αυτοτελής 

υπολογισμός, όχι κλιμακωτά)

ΧΡΗΣΕΙΣ 2010-2014 (αυτοτελής 

υπολογισμός, όχι κλιμακωτά)

0,00 - 12.000,00 0% 0,00 - 12.000,00 0% 0,00 - 12.000,00 0%

12.000,01 - 20.000,00 2,20% 12.000,01 - 20.000,00 0,70% 12.000,01 - 20.000,00 1,00%

20.000,01 - 30.000,00 5,00% 20.000,01 - 30.000,00 1,40% 20.000,01 - 50.000,00 2,00%

30.000,01 - 40.000,00 6,50% 30.000,01 - 50.000,00 2,00% 50.000,01 - 100.000,00 3,00%

40.000,01 - 65.000,00 7,50% 50.000,01 - 100.000,00 4,00% 100.000,01 - 4,00%

65.000,01 - 220.000,00 9,00% 100.000,01 - 500.000,00 6,00%

220.000,01 - 10,00% 500.000,01 - 8,00%
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Εισαγωγή - Συμπλήρωση Χρηματοοικονομικών 
Προϊόντων στη Δήλωση Ε1

ΔΗΛΩΣΗ Ε1, ΠΙΝΑΚΑΣ 4, Δ.1 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:
ΚΩΔ. 291-292: Μερίσματα, εγκεκριμένα προμερίσματα και εγκεκριμένες προσωρινές απολήψεις (μεικτά ποσά – πριν την
αφαίρεση φόρου) ελληνικών εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

ΚΩΔ. 431-432: Τα μερίσματα από εταιρείες Ο.Ε. – Ε.Ε.

ΚΩΔ. 295-296: Μερίσματα και εγκεκριμένα προμερίσματα εξωτερικού (μικτά ποσά) από εταιρίες εξωτερικού (αδιάφορο
αν εισάγονται στην Ελλάδα).

ΚΩΔ. 667-668: Οι τόκοι καταθέσεων, τόκοι χορήγησης δανείου σε επιχείρηση, τόκοι εταιρικών ομολόγων, κ.λπ. σε
ελληνικούς λογαριασμούς (μικτά ποσά).

ΚΩΔ. 669-670: Οι τόκοι καταθέσεων, τόκοι χορήγησης δανείου σε επιχείρηση, τόκοι εταιρικών ομολόγων, κ.λπ. σε
λογαριασμούς εξωτερικού (μικτά ποσά).

ΚΩΔ. 671-672: Δικαιώματα στην Ελλάδα (μικτά ποσά).

ΚΩΔ. 673-674: Δικαιώματα από το εξωτερικό (μικτά ποσά).

ΚΩΔ. 293-294: Φόρος που έχει παρακρατηθεί από μερίσματα κερδών που προέρχονται από την Ελλάδα.

ΚΩΔ. 297-298: Φόρος που έχει παρακρατηθεί από μερίσματα κερδών που προέρχονται από το εξωτερικό.

ΚΩΔ. 675-676: Φόρος που έχει παρακρατηθεί από τόκους που προέρχονται από την Ελλάδα.

ΚΩΔ. 677-678: Φόρος που έχει παρακρατηθεί από τόκους που προέρχονται από το εξωτερικό.

ΚΩΔ. 679-680: Φόρος που έχει παρακρατηθεί από δικαιώματα στην Ελλάδα.

ΚΩΔ. 681-682: Φόρος που έχει παρακρατηθεί από δικαιώματα στο εξωτερικό.

ΚΩΔ. 683-684: Φόρος που έχει παρακρατηθεί στο εξωτερικό από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα. Συμπληρώνεται μόνο
όταν για τα εισοδήματα αυτά έχει δικαίωμα φορολόγησης και η Ελλάδα και κάποια άλλη χώρα (διακρατικές συμβάσεις).
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Εισαγωγή - Συμπλήρωση Χρηματοοικονομικών 
Προϊόντων στη Δήλωση Ε1

ΔΗΛΩΣΗ Ε1, ΠΙΝΑΚΑΣ 4, Ε ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:
ΚΩΔ. 829-830: Δηλώνεται η υπεραξία τίτλων στο εσωτερικό που φορολογείται.

ΚΩΔ. 865-866: Δηλώνεται η υπεραξία τίτλων στο εξωτερικό που φορολογείται.

ΚΩΔ. 867-868: Φόρος που έχει παρακρατηθεί στο εξωτερικό στο κέρδος από μεταβίβαση τίτλων. Συμπληρώνεται μόνο
όταν για τα εισοδήματα αυτά έχουν δικαίωμα φορολόγησης και η Ελλάδα και άλλη άλλη χώρα (διακρατικές συμβάσεις).

ΚΩΔ. 871-872: Συμπληρώνεται η ζημία από πώληση τίτλων στη Ελλάδα ή στο εξωτερικό (μεταφορά ζημία έως και 5 έτη
προς συμψηφισμό μόνο με μελλοντικά κέρδη από την ίδια κατηγορία – υπεραξία τίτλων). Οι τίτλοι αφορούν μόνο όσους
ορίζει η παρ.1, του άρθρου 42 του ν.4172/2013. Προσοχή: τα Φ.Π. δεν μεταφέρουν ζημία που αφορά τίτλους των οποίων η υπεραξία
δεν φορολογείται (π.χ. εισηγμένες μετοχές με ποσοστό <0,5%).

ΔΗΛΩΣΗ Ε1, ΠΙΝΑΚΑΣ 6, ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
ΚΩΔ. 659-660: Συμπληρώνεται για εισοδήματα που αποκτήθηκαν και απαλλάσσονται της φορολογίας ή φορολογούνται με
ειδικό τρόπο και για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση από στοιχεία που υποβάλλουν διάφοροι φορείς.
Τυχόν φόρος που έχει παρακρατηθεί αφαιρείται και δηλώνεται το καθαρό ποσό. Ο φόρος που τυχόν έχει παρακρατηθεί,
δηλώνεται στο ΚΩΔ. 433-434. Ενδεικτικές περιπτώσεις σχετικών εισοδημάτων αποτελούν τα εξής: Διατροφές συζύγων,
Κέρδη από πώληση εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο του 0,50%, Κέρδη
μεταβίβασης εισηγμένων αξιών που αποκτήθηκαν πριν την 1/1/2009, Ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων
συνταξιοδοτικών συμβολαίων ημεδαπής, Κέρδη από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων (ν.3156/2003, ΠΟΛ.1068/2018) ή
εταιρειών ΕΕ, ΕΟΧ/ΕΖΕΖ, Λοιπές αγροτικές επιδοτήσεις, Εισοδήματα αλλοδαπής που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή
βάσει ΣΑΔΦ, Τόκοι ομολόγων ή έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου, Κέρδη από διάθεση παραγόμενης ηλεκτρική
ενέργειας μέχρι 10KW, κ.λπ.

TZIGKOS I BANTRAS 

16



Στοιχεία Επικοινωνίας:

Αθανάσιος Φ. Τζίγκος

Διεύθυνση Μέρλιν 7
106 71 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο +30 210 36 14 719 
+30 210 36 30 251
+30 210 36 14 543

Fax +30 210 36 14 719

Email a.tzigkos@tzigkos-bantras.gr

Website www.tzigkos-bantras.gr

Επικοινωνία

Η Παρουσίαση αποτελεί βοηθητική ύλη προς 
ενημέρωση και εξυπηρέτηση των συνεργατών 
και πελατών μας


