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δικηγόρου

Προβληματισμοί ως προς το εύρος του πεδίου
εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 42 ΚΦΕ, για
την υπεραξία μεταβίβασης εισηγμένων σε
χρηματιστηριακή αγορά τίτλων
Το άρθρο 42 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), που αφορά σε φυσικά πρόσωπα, αναφέρεται σε εισόδημα «που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης» των τίτλων που
απαριθμούνται στη διάταξη αυτή.
Ως μία γενική παρατήρηση, η έκφραση «υπεραξία μεταβίβασης» δεν καλύπτει πλήρως
τη γενεσιουργό αιτία των εισοδημάτων που εμπίπτουν εντός του πεδίου εφαρμογής της διάταξης αυτής. Τούτο διότι η διάταξη αυτή καταλαμβάνει και παράγωγα όπως συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) και, σε μικρότερο βαθμό, συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options), σχετικά με τα οποία είναι προφανές ότι το εισόδημα προκύπτει όχι από τη μεταβίβαση κάποιου δικαιώματος, αλλά από την εκπλήρωση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων και άσκηση των δικαιωμάτων των συμβαλλομένων μερών. Έτσι, ορθώς
κατά τη γνώμη μας και εντός των αποδεκτών ερμηνευτικών ορίων φορολογικής διάταξης
αποσαφηνίζει η ΠΟΛ 1032/2015 ότι «Στην έννοια του εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης παραγώγων, όμως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 42, εμπίπτει και η υπεραξία κατά το κλείσιμο θέσης επενδυτή η οποία προκύπτει κατά τη λήξη ή πριν τη λήξη όμως
σύμβασης.».
Δυσκολία όμως ανακύπτει σχετικά με το εάν το εισόδημα από κάποια είδη εισηγμένων
τίτλων φορολογείται ή απαλλάσσεται κατά το άρθρο 42. Ειδικά:
Ο ΚΦΕ ακολουθεί «κλειστό» σύστημα φορολόγησης εισοδήματος, κατά το ότι αντικείμενο φόρου είναι οι κατηγορίες εισοδήματος που περιγράφονται στο άρθρο 7 αυτού, ενώ οτιδήποτε δεν εμπίπτει σε αυτές, έστω και έχει το χαρακτήρα εισοδήματος ή θα εθεωρείτο τέτοιο νοηματικά στην καθομιλουμένη, δεν φορολογείται1. Συνεπώς, το εισόδημα από υπεραξία τίτλων που μένει εκτός του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 42, είτε διότι ρητώς απαλ1
Αυτό αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του ΚΦΕ (άρθρο 7) δηλαδή «Τέλος, διευκρινίζεται ότι σε φόρο υπόκεινται μόνο τα εισοδήματα που εμπίπτουν σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες που αναγνωρίζονται στο άρθρο αυτό και συνεπώς ό,τι δεν εμπίπτει στο εννοιολογικό πεδίο κανενός από τα αναφερόμενα εισοδήματα δεν υπόκειται
σε φόρο.»
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λάσσεται είτε διότι δεν περιγράφεται εκεί ως αντικείμενο φόρου, δεν φορολογείται. Σκοπός
αυτού του άρθρου είναι να περιγράψει ποιων εισηγμένων τίτλων το εισόδημα από την υπεραξία αποτελεί αντικείμενο φόρου εισοδήματος, ποιών δεν αποτελεί και σε σχέση με ποιους υπάρχει, κατά την άποψή μας, αμφιβολία. Το παρόν άρθρο αφορά σε φυσικά πρόσωπα.
Δεν εξετάζει εξαιρέσεις από τη φορολόγηση με βάση τη φορολογική κατοικία, ούτε τυχόν
δυσκολίες στην οριοθέτηση της έννοιας του τίτλου «εισηγμένου σε χρηματιστηριακή αγορά»,
ή του τίτλου που είναι «αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή σε πολυμερή
μηχανισμό διαπραγμάτευσης». Επίσης, δεν υπεισέρχεται στις συνθήκες υπό τις οποίες ενδεχομένως εισόδημα κατ’ αρχήν υπαγόμενο στο άρθρο 42 θα χαρακτηριζόταν ως εισόδημα
από επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 ΚΦΕ.

◗ Έννοια του «τίτλου»
Η έννοια του τίτλου υπό άρθρο 42 ΚΦΕ δεν είναι προβληματική, καθώς κατ’ ουσίαν περιορίζεται στα είδη των τίτλων που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 της διάταξης αυτής.

◗ Έννοια των «κινητών αξιών»
Η περ. β) της παραγράφου 1 του άρθρου 42 ΚΦΕ (ορ. κατωτέρω) αναφέρεται στην έννοια
των «κινητών αξιών». Προϋπόθεση για να απαντηθεί το ερώτημα που τίθεται στο παρόν άρθρο είναι να ορισθεί η έννοια αυτή. Ο ΚΦΕ δεν περιέχει ορισμό, όμως πρόκειται για έννοια
που χρησιμοποιείται ευρέως στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς. Ο πλέον πρόσφορος ορισμός
είναι μάλλον αυτός της διάταξης του άρθρου 2 του Ν.3606/2007 (μεταφορά οδηγίας MiFID I)
και της διάδοχου και σήμερα ισχύουσας διάταξης του άρθρου 4 του νόμου 4514/2018 (μεταφορά οδηγίας MiFID II), οι οποίοι είναι ουσιωδώς ίδιοι και έχουν ως εξής2:
Άρθρο 2 παρ. 13 Ν.3606/2007:
(α) μετοχές και άλλοι τίτλοι ισοδύναμοι με μετοχές εταιριών, προσωπικών εταιριών και
άλλων οντοτήτων, καθώς και πιστοποιητικά κατάθεσης αυτών,
(β) ομόλογα ή άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους, καθώς και πιστοποιητικά κατάθεσης αυτών,
(γ) κάθε άλλη κινητή αξία που παρέχει δικαίωμα αγοράς ή πώλησης παρόμοιων μεταβιβάσιμων κινητών αξιών ή που είναι δεκτική διακανονισμού με ρευστά διαθέσιμα και που
προσδιορίζεται με αναφορά προς κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις, εμπορεύματα ή άλλους δείκτες ή μεγέθη.
Άρθρο 4 παρ. 44 Ν.4514/2018:
α) μετοχές και άλλοι τίτλοι ισοδύναμοι με μετοχές εταιρειών, προσωπικών εταιρειών και
άλλων οντοτήτων, καθώς και αποθετήρια έγγραφα για μετοχές,
β) ομόλογα ή άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους, καθώς και αποθετήρια έγγραφα για
τέτοιες κινητές αξίες,
2
Σημειώνουμε ότι οι ανωτέρω ορισμοί αναφέρονται σε κινητές αξίες «που επιδέχονται διαπραγμάτευσης στην κεφαλαιαγορά», αυτό, όμως, δεν αποτελεί εννοιολογικό στοιχείο της έννοιας των κινητών αξιών αλλά σχετίζεται με
το σκοπούμενο ρυθμιστικό πεδίο των οδηγιών MiFID Ι και ΙΙ. Επιπλέον, σημειώνουμε ότι κινητές αξίες δεν αποτελούν τα ίδια τα μέσα πληρωμής, σε αντίθεση με τα παράγωγα επί αυτών.
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γ) κάθε άλλη κινητή αξία που παρέχει δικαίωμα αγοράς ή πώλησης παρόμοιων κινητών
αξιών ή επιδεχόμενη διακανονισμού με ρευστά διαθέσιμα προσδιοριζόμενο κατ’ αναφορά προς κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις, εμπορεύματα ή άλλους δείκτες
ή μεγέθη.
Συνεπώς, με απλούς όρους η έννοια των κινητών αξιών περιλαμβάνει πρώτον μετοχές
και άλλους τίτλους που ενσωματώνουν δικαιώματα συμμετοχής σε νομικά πρόσωπα και οντότητες, δεύτερον ομόλογα και άλλους τίτλους που ενσωματώνουν απαιτήσεις είσπραξης χρέους και τρίτον παράγωγα κάθε είδους.

◗ Από ποιους εισηγμένους τίτλους η υπεραξία φορολογείται κατ’ άρθρο 42 ΚΦΕ
και για ποιους απαλλάσσεται ρητά:
Ως εισαγωγική παρατήρηση, σημειώνεται ότι το εισόδημα πρέπει να γεννάται από μεταβίβαση με επαχθή αιτία, καθώς εάν η αιτία ήταν χαριστική δεν θα αποτελούσε αντικείμενο
του ΚΦΕ3. Επιπλέον, απαιτείται μεταβίβαση της κυριότητας του τίτλου, και όχι σύσταση ή μεταβίβαση επικαρπίας, αφού οι τελευταίες δεν εμπίπτουν στο άρθρο 42 ΚΦΕ4.
Οι τίτλοι που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 42 του ΚΦΕ και θα μπορούσαν να είναι εισηγμένοι σε χρηματιστηριακοί αγορά είναι οι εξής:
Άρθρο 42. παρ. 1 περ. β):
μετοχές και άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον μισό
τοις εκατό (0,5%),
Άρθρο 42. παρ. 1 περ. δ):
κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ή εταιρικά ομόλογα,
Άρθρο 42. παρ. 1 περ. ε):
παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα ορίζονται εξαντλητικά στην παράγραφο 2 του
άρθρου 42 ως ακολούθως:
α) Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι
συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), και οι προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) που σχετίζονται με υποκείμενους τίτλους και ιδίως με:
1. κινητές αξίες ή άλλα περιουσιακά στοιχεία,
2. συναλλαγματικές ισοτιμίες,
3. επιτόκια ή αποδόσεις,
4. χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη,
5. εμπορεύματα,
6. ναύλους,
7. πιστωτική διαβάθμιση ή γεγονός,
8. ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές στατιστικές,
ορ. Ε.2028/2019 παρ. 2 και ΠΟΛ 1068/2018 παρ. 5 υπό τμήμα για υποπίνακα 4ε.
ορ. Ε.2028/2019, όπου γίνεται και μνεία για την ενδεχόμενη υπαγωγή εισοδήματος από σύσταση ή μεταβίβαση
επικαρπίας στο άρθρο 21 ΚΦΕ.

3
4
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9. κλιματικές μεταβλητές,
10. εκπομπές ρύπων,
11. μεταβολές στην τιμή οποιουδήποτε οικονομικού, φυσικού, περιβαλλοντολογικού, στατιστικού ή άλλου μεγέθους ή γεγονότος (πλην αθλητικών γεγονότων), ή
12. άλλα παράγωγα μέσα.
β) Κάθε άλλη σύμβαση που προσιδιάζει στις ανωτέρω, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, στο
κατά πόσον προσδιορίζεται με αναφορά σε άλλους υποκείμενους τίτλους, είναι διαπραγματεύσιμη σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ),
υπόκειται σε εκκαθάριση με μετρητά διαθέσιμα ή φυσική παράδοση (πλην παραδόσεων
λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύμβασης, καθώς και παραδόσεων που προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς) ή διακανονισμό μέσω
αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων.
Παρατηρούμε τα εξής, με βάση τα ανωτέρω:
Πρώτον, εάν σταθεί κάποιος στο λεκτικό της περίπτωσης β) παρ. 1 άρθρο 42 ΚΦΕ, και
ειδικά στο συσχετισμό της πρώτης με τη δεύτερη φράση που την αποτελούν, παρατηρεί ότι
αυτό απέχει μακράν του ιδανικού. Είναι σαφές ότι η περίπτωση αυτή αφορά σε μετοχές «και
άλλες κινητές αξίες» εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά. Τίθεται όμως και περιορισμός
στο πεδίο εφαρμογής της, εφαρμόζεται δηλαδή η περίπτωση αυτή «εφόσον ο μεταβιβάζων
συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον μισό τοις εκατό
(0,5%)».
Το πρόβλημα είναι ότι λεκτικά, όπως έχει καταλήξει η διατύπωση έπειτα από τροποποίηση, δεν συσχετίζονται οι πωλούμενες μετοχές και άλλες κινητές αξίες με την εταιρεία στην
οποία ο μεταβιβάζων πρέπει να έχει συμμετοχή άνω του 0,5%. Τελεολογικά όμως, και από
το ιστορικό της διάταξης, η οποία αρχικά εισήχθη με το άρθρο πρώτο παράγραφο Δ.Δ1.8 του
Ν.4254/2014 και αναφερόταν μόνον σε μετοχές, με την προσθήκη των κινητών αξιών να έρχεται μεταγενέστερα με το άρθρο 88 του Ν.4316/2014, μπορεί να συναχθεί ότι η περίπτωση
αυτή αφορά σε μετοχές που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 0,50% του μετοχικού κεφαλαίου
της εκδότριας, ή σε άλλες κινητές αξίες που δίδουν δικαίωμα απόκτησης συμμετοχής στο
μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 0,50%, ή σε συνδυασμό των δύο. Άρα, στην περίπτωση αυτή μπορεί να εμπίπτουν, πέραν των μετοχών, κινητές αξίες όπως δικαιώματα προαίρεσης
αγοράς μετοχών (options), δικαιώματα κτήσης μετοχών (warrants), αλλά και μετατρέψιμες
σε μετοχές ομολογίες.
Εάν απαιτούσε κανείς να ερμηνευθεί η διάταξη ώστε οι εισηγμένες κινητές αξίες να δίδουν συμμετοχή, και όχι απλώς δικαίωμα απόκτησης συμμετοχής, άνω του 0,50%, θα έπρεπε να γίνει δεκτό ότι η χωριστή μεταγενέστερη προσθήκη των λέξεων «κινητές αξίες», η
οποία συνέβη με το άρθρο 8 του Ν.4316/2014 στερείτο νοήματος. Αυτό διότι εισηγμένες κινητές αξίες πλην μετοχών που να δίδουν συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας (και
όχι δικαίωμα απόκτησης συμμετοχής) δεν υπάρχουν, κατά βάση. Και ο νομοθέτης δεν νομοθετεί μάταια.
Δεύτερον υπάρχει κάποια αλληλοεπικάλυψη των περιπτώσεων β), δ) και ε), δεδομένου
ότι:
– Μετατρέψιμα εισηγμένα εταιρικά ομόλογα θα μπορούσαν να εμπίπτουν τόσο στην περίπτωση β) όσο και στην περίπτωση δ),
– Εισηγμένα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών (call options) ως προς τον δικαι-
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ούχο και εισηγμένοι τίτλοι κτήσης (warrants) ως προς τον δικαιούχο θα μπορούσαν να
εμπίπτουν τόσο στην περίπτωση β) όσο και στην περίπτωση ε). Σημειώνουμε ότι, κατά την άποψή μας, εισηγμένα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών (call options)
ως προς τον υπόχρεο και δικαιώματα προαίρεσης πώλησης μετοχών (put options) δεν
μπορούν να ενταχθούν στην περίπτωση β), διότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν αποκτούν
δικαίωμα συμμετοχής στην εταιρεία, αν και ο υπόχρεος σε ένα put option αποκτά υποχρέωση (αλλά όχι δικαίωμα) απόκτησης μετοχών5
Τα ζητήματα που δημιουργεί η αλληλοεπικάλυψη αυτή θα εξεταστούν κατωτέρω.
Ως προς το πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 42 ΚΦΕ, υπάρχουν απαλλαγές εισηγμένων τίτλων που προβλέπονται ρητά ή/και γίνονται ρητά δεκτές από τη διοίκηση, δηλαδή:
– εισηγμένα ελληνικά εταιρικά ομόλογα6 και εισηγμένα εταιρικά ομόλογα χωρών ΕΕ και
ΕΟΧ/ΕΖΕΣ7,
– εισηγμένα μερίδια ελληνικών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες
(ΟΣΕΚΑ) και εισηγμένα μερίδια ΟΣΕΚΑ ΕΕ και ΕΟΧ/ΕΖΕΣ8,
– εισηγμένες μετοχές όταν ο πωλητής έχει συμμετοχή μικρότερη του 0,50% στην εκδότρια εταιρεία, αφού οι μετοχές αυτές δεν καταλαμβάνονται ούτε από την περίπτωση β),
ούτε από άλλη περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 42 ΚΦΕ9,
5
Λίγα λόγια για τα εισηγμένα call και put options επί μετοχών:
Αυτά είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε πολλές οργανωμένες αγορές. Συνηθέστερα είναι τα αμερικάνικου τύπου, τα οποία ασκούνται θεωρητικά οποιαδήποτε στιγμή και κατά κανόνα δίδουν δικαίωμα/γεννούν υποχρέωση φυσικής παράδοσης, δηλαδή μπορεί να ζητηθεί από τον υπόχρεο να πωλήσει ή να αγοράσει συγκεκριμένο αριθμό μετοχών. Στην πράξη όμως, για τους περισσότερους συναλλασσόμενους η εκκαθάριση γίνεται συνήθως χρηματικά, δηλαδή σε μεγάλες οργανωμένες αγορές μπορούν να πωληθούν στην αγορά μέχρι και την ημερομηνία λήξης τους.
Από οικονομικής πλευράς λειτουργούν περίπου ως εξής: Call option: ο αγοραστής (purchaser) αγοράζει δικαιώματα (συνήθως σε ομάδες) αγοράς μετοχών σε συγκεκριμένη αξία από άλλο δικαιούχο ή από αρχικό υπόχρεο (writer),
έναντι ορισμένου ποσού. Η αξία του κάθε δικαιώματος μεταβάλλεται στο χρόνο και τελικά, κατά τη λήξη τους, προσεγγίζει και εξισώνεται με τη διαφορά μεταξύ της αξίας της μετοχής και της αξίας άσκησης του δικαιώματος, μείον
την τιμή κτήσης του. Δηλαδή, η αξία του δικαιώματος θα είναι τελικά μεγαλύτερη όσο η αξία της μετοχής υπερβαίνει
την τιμής άσκησής του. Ο υπόχρεος (writer) του call option αναλαμβάνει, έναντι ορισμένου ποσού, την υποχρέωση να
πωλήσει ορισμένο αριθμό μετοχών σε ορισμένη τιμή. Η οικονομική του ευθύνη συνεπώς θα είναι τελικά μεγαλύτερη
όσο η αξία της μετοχής υπερβαίνει την τιμή άσκησης του δικαιώματος, και το παράγωγο καθίσταται τελικά γι’ αυτόν
ζημιογόνο εφόσον κατά την καταληκτική ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος η τιμή της μετοχής υπερβαίνει την τιμή άσκησης του δικαιώματος πλέον το τίμημα που ο υπόχρεος έλαβε. Put option: ο αγοραστής (purchaser) αγοράζει
δικαιώματα (συνήθως σε ομάδες) πώλησης μετοχών σε συγκεκριμένη αξία από άλλο δικαιούχο ή από αρχικό υπόχρεο
(writer), έναντι ορισμένου ποσού. Η αξία του κάθε δικαιώματος μεταβάλλεται στο χρόνο και τελικά, κατά τη λήξη του,
προσεγγίζει και εξισώνεται με τη διαφορά μεταξύ της αξίας άσκησης του δικαιώματος και της αξίας της μετοχής, μείον την τιμή κτήσης του. Δηλαδή, η αξία του δικαιώματος θα είναι τελικά μεγαλύτερη όσο η αξία της μετοχής υπολείπεται της τιμής άσκησής του. Ο υπόχρεος (writer) του put option αναλαμβάνει, έναντι ορισμένου ποσού, την υποχρέωση να αποκτήσει ορισμένο αριθμό μετοχών σε ορισμένη τιμή. Η οικονομική του ευθύνη συνεπώς θα είναι τελικά μεγαλύτερη όσο η αξία της μετοχής υπολείπεται της τιμής άσκησης του δικαιώματος, και το παράγωγο καθίσταται τελικά γι’ αυτόν ζημιογόνο εφόσον κατά την καταληκτική ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος η τιμή της μετοχής υπολείπεται της τιμής άσκησης του δικαιώματος μείον το τίμημα που ο υπόχρεος έλαβε.
6
Αυτά εκδίδονται κατά τις διατάξεις του Ν.4548/2018 από τις 01.01.2019 και έπειτα και προηγουμένως κατά τις
διατάξεις του Ν.3156/2003.
7
Άρθρο 14 παρ. 1 Ν.3156/2003, ΠΟΛ 1032/2015.
8
Άρθρο 103 παρ. 1 Ν.4099/2012, ΠΟΛ 1032/2015
9
Ορ. και ΠΟΛ 1032/2015.
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– Τίτλοι που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, και έχουν αποκτηθεί πριν από την 01.01.200910.
Δοθέντων τούτων, μπορούμε να καταλήξουμε με ασφάλεια ότι αντικείμενο φόρου είναι
το εισόδημα από υπεραξία που απορρέει από:
– εισηγμένες μετοχές και κινητές αξίες που δίνουν συμμετοχή ή δικαίωμα συμμετοχής
στον πωλητή τουλάχιστον 0,50% στην εκδότρια εταιρεία.
– εισηγμένα κρατικά ομόλογα ή κρατικά έντοκα γραμμάτια,
– εισηγμένα εταιρικά ομόλογα εταιρειών εκτός ΕΕ και ΕΟΧ/ΕΖΕΣ,
– εισηγμένα παράγωγα που δίδουν στον αποκτώντα το εισόδημα δικαίωμα απόκτησης
εισηγμένων μετοχών άνω του 0,50% του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας εταιρείας των τελευταίων,
– εισηγμένα παράγωγα που δεν έχουν ως υποκείμενη αξία εισηγμένες μετοχές,
– εισηγμένα παράγωγα που έχουν ως υποκείμενη αξία εισηγμένες μετοχές, αλλά δεν δίδουν στον απόκτώντα το εισόδημα δικαίωμα απόκτησης αυτών.

◗ Ασαφείς περιπτώσεις:
Όμως, με βάση τα ανωτέρω, για διάφορες περιπτώσεις εισηγμένων κινητών αξιών υπάρχει ασάφεια ως προς το εάν το εισόδημα από υπεραξία φορολογείται ή όχι:
– μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων που είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη
αγορά, όταν τα περιουσιακά στοιχεία των επενδυτικών κεφαλαίων αποτελούνται κατά βάση
από εισηγμένες μετοχές, προκειμένου τα μερίδια να παρακολουθούν την αξία συγκεκριμένου μετοχικού δείκτη (stock exchange traded funds ή stock ETFs), ασχέτως του τόπου εγκατάστασης του επενδυτικού κεφαλαίου, εφόσον ο αποκτών το εισόδημα δεν κατέχει τόσα μερίδια ώστε αυτά να αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 0,50% κάποιας μετοχής που συνδιαμορφώνει τον ακολουθούμενο μετοχικό δείκτη (πράγμα σχεδόν αδύνατον στην πράξη).
Σημειώνεται ότι, λόγω του χαμηλού τους κόστους και της δυνατότητάς τους να παρακολουθούν ως προς την αξία τους ολόκληρους μετοχικούς δείκτες, περιορίζοντας τον κίνδυνο
που απορρέει από συγκεκριμένες μετοχές, τα ETFs αποτελούν έναν από τους δημοφιλέστερους σύγχρονους τρόπους αποταμιευτικής επένδυσης. Κατά την κρατούσα άποψη δεν
αποτελούν παράγωγα, διότι η αξία τους δεν διαμορφώνεται με βάση υποκείμενη αξία αλλά
με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του επενδυτικού κεφαλαίου (δηλαδή μετοχές), τα οποία
συνεχώς επαναδιαμορφώνονται ώστε να αντανακλούν τη σύνθεση του μετοχικού δείκτη που
παρακολουθείται. Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι κατ’ αρχάς δεν αποτελούν αντικείμενο εξαργύρωσης (redemption) αλλά διαπραγμάτευσης μεταξύ αγοραστών και πωλητών σε
οργανωμένη αγορά.
Παρότι η διοίκηση φαίνεται να υπονοεί ότι η υπεραξία από ETFs που δεν αποτελούν ταυτόχρονα ΟΣΕΚΑ ΕΕ ή ΕΟΧ/ΕΖΕΣ θα ήταν αντικείμενο φορολόγησης11, δεν είναι σαφές σε ποια
10
Άρθρο 42 παρ. 1 ΚΦΕ. Παρότι, όπως αναφέρουμε στην αρχή του άρθρου, οι έννοιες αφενός του τίτλου «εισηγμένου σε χρηματιστηριακή αγορά», και αφετέρου του τίτλου που είναι «αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης» δεν είναι ταυτόσημες. Αντίθετα, η πρώτη είναι ίσως ευρύτερη από τη δεύτερη, μπορεί δηλαδή τίτλος να είναι εισηγμένος σε χρηματιστηριακή αγορά και να μην είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης.
11
ΠΟΛ 1032/2015 (2.ii)).
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περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 42 ΚΦΕ θα ενέπιπταν αυτά και, συνεπώς, η θέση που υιοθετεί η Διοίκηση δεν φαίνεται πειστική.
Επιπλέον, μπορεί να υποστηριχθεί ότι πρόκειται στην πραγματικότητα για κινητές αξίες
απαλλασσόμενες κατά την περ. β) της παρ. 1, αφού αντιπροσωπεύουν συμμετοχή κάτω του
0,50% σε εισηγμένες εταιρείες.
– υπεραξία από την πώληση από δικαιούχο εισηγμένων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς εισηγμένων μετοχών (call options), εφόσον δίδουν σε αυτόν που αποκτά το εισόδημα δικαίωμα κτήσης εισηγμένων μετοχών που να αντιπροσωπεύουν κάτω του 0,50%
του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας των τελευταίων.
Τα δικαιώματα αυτά κατά τα ανωτέρω δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. β)
παρ. 1 του άρθρου 42 ΚΦΕ, και μπορεί να συναχθεί επιχείρημα, δεδομένης της ρητής αναφοράς της περίπτωσης αυτής σε κινητές αξίες (που περιλαμβάνουν και τα call options) και
συμμετοχή τουλάχιστον 0,50% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ότι εξ αντιδιαστολής
απαλλάσσονται της φορολόγησης. Επιπλέον, τα δικαιώματα αυτά εμπίπτουν οπωσδήποτε
στην περ. ε) της ίδιας διάταξης, πλην όμως και ως προς τούτο θα μπορούσε να προβληθεί
επιχείρημα ότι σχετική είναι μόνον η περ. β), ως ειδικότερη. Δεδομένου ότι δεν έχει τοποθετηθεί η Διοίκηση ρητά ως προς το ζήτημα αυτό, θεωρούμε ότι καλόν θα ήταν να αποσαφηνίσει τη θέση της σχετικά.
– εισηγμένοι τίτλοι κτήσης(warrants) εισηγμένων μετοχών, εφόσον δίδουν σε αυτόν που
αποκτά το εισόδημα δικαίωμα να αποκτήσει μετοχές της εκδότριας που αντιπροσωπεύουν κάτω του 0,50% του μετοχικού κεφαλαίου της.
Πρόκειται για τίτλους που θεωρούνται γενικά παράγωγα, αλλά διαφοροποιούνται από τα
call options κατά το ότι η ίδια η εκδότρια εταιρεία των μετοχών έχει την υποχρέωση να μεταβιβάσει στο δικαιούχο μετοχές. Θεωρούμε ότι το εισόδημα από υπεραξία πρέπει να απαλλάσσεται της φορολόγησης, για τους λόγους που αναφέραμε ανωτέρω για τα call options, και
επιπλέον επειδή δεν αναφέρονται ρητά στην απαρίθμηση της παρ. 2 του άρθρου 42 ΚΦΕ.
Την ίδια άποψη φαίνεται να έχει και η διοίκηση, αφού αναφέρει στην παρ. 2.i της ΠΟΛ
1032/2015 ότι «στην περ. β’ των ως άνω διατάξεων εμπίπτει και η τυχόν υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών «warrants»
που αποκτήθηκαν λόγω συμμετοχής στις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών «Εθνική Τράπεζα», «Alpha Bank» και «Τράπεζα Πειραιώς»». Δεδομένου ότι η Διοίκηση συνταγματικά
ούτε δικαιούται να νομοθετεί απαλλαγές γενικά, ούτε για συγκεκριμένα πρόσωπα, η τοποθέτηση αυτή προφανώς αντανακλά την θέση της ευρύτερα για όλους τους εισηγμένους τίτλους κτήσης επί εισηγμένων μετοχών.
Η αναφορά σε συγκεκριμένους εκδότες εξηγείται μάλλον από το ότι, κατά την έκδοση της
ΠΟΛ, τέτοιοι τίτλοι δεν μπορούσαν να εκδοθούν γενικά κατά το ελληνικό δίκαιο, αλλά προβλέφθηκαν ειδικά για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Σήμερα όμως, σύμφωνα με το
Ν.4548/2018, οι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες μπορούν να εκδίδουν τέτοιους τίτλους.
– εισηγμένα μετατρέψιμα σε μετοχές εταιρικά ομόλογα εκδότριας εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ/ΕΖΕΣ,
εφόσον δεν δίδουν στον κάτοχο δικαίωμα να αποκτήσει μετοχές της εκδότριας που
αντιπροσωπεύουν κάτω του 0,50% του μετοχικού κεφαλαίου της.
Παρότι τα ομόλογα αυτά δεν εμπίπτουν στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 42 ΚΦΕ, εκτιμούμε ότι ο κατά βάση χαρακτήρας τους ως χρεογράφων και η διατύπωση της περ. δ) της
ίδιας διάταξης επιτάσσουν τη φορολόγηση της υπεραξίας κατά τη διάταξη αυτή.
Τόμος 74

559

