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χρημαηιζηήρια που διενεργούνηαι από ηην 1η Απριλίου 2011 και μεηά.
Αλαθνξηθά κε ην πην πάλω ζέκα, ζαο γλωξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1.

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λόκνπ «Καηαπνιέκεζε ηεο

Φνξνδηαθπγήο,

Σηειέρωζε

ηωλ

Ειεγθηηθώλ

Υπεξεζηώλ

θαη

άιιεο

Δηαηάμεηο

Αξκνδηόηεηαο Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ», επηβάιιεηαη θόξνο κε ζπληειεζηή δύν ηνηο
ρηιίνηο (2‰) ζηηο πωιήζεηο κεηνρώλ εηζεγκέλωλ ζην Φξεκαηηζηήξην Αζελώλ γηα
ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε απηό. Ο θόξνο απηόο ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο
πώιεζεο ηωλ κεηνρώλ θαη βαξύλεη ηνλ πωιεηή, θπζηθό ή λνκηθό πξόζωπν, ελώζεηο
πξνζώπωλ ή νκάδεο πεξηνπζίαο, ρωξίο λα εμεηάδεηαη ε ηζαγέλεηα θαη ν ηόπνο πνπ
δηακέλνπλ ή θαηνηθνύλ ή έρνπλ ηελ έδξα ηνπο θαη αλεμάξηεηα αλ έρνπλ απαιιαγή από
νπνηνλδήπνηε θόξν ή ηέινο από δηαηάμεηο άιιωλ λόκωλ. Η αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ
επωλπκία «Ειιεληθά Φξεκαηηζηήξηα Α.Ε.» (ΕΦΑΕ) θαηά ην δηαθαλνληζκό ηωλ
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ζπλαιιαγώλ πνπ δηελεξγνύληαη ζην Φξεκαηηζηήξην ρξεώλεη ζε εκεξήζηα βάζε κε ηνλ πην
πάλω θόξν ηηο Αλώλπκεο Εηαηξείεο Παξνρήο Επελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ θαη ηα πηζηωηηθά
ηδξύκαηα ηα νπνία παξέρνπλ ππεξεζίεο ζεκαηνθπιαθήο, γηα ινγαξηαζκό ηωλ πωιεηώλ
γηα όιεο ηηο ζπλαιιαγέο πώιεζεο κεηνρώλ πνπ δηαθαλνλίζηεθαλ από ηηο πην πάλω
εηαηξείεο θαη ηδξύκαηα. Τνλ αλαινγνύληα θόξν γηα ηηο πωιήζεηο κεηνρώλ πνπ
δηαθαλνλίζηεθαλ κέζα ζε θάζε κήλα, ππνρξενύηαη ε ΕΦΑΕ λα απνδίδεη εθάπαμ ζηελ
αξκόδηα γηα ηε θνξνινγία ηεο ΔΟΥ κε δήιωζε πνπ ππνβάιιεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ
πξώηνπ δεθαπελζεκέξνπ ηνπ επόκελνπ κήλα από ην κήλα πνπ δηαθαλνλίζηεθαλ νη πην
πάλω ζπλαιιαγέο.
Τα
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Φξεκαηηζηήξην Αζελώλ (Φ.Α.) ή ζε αιινδαπό ρξεκαηηζηήξην ή ζε άιιν δηεζλώο
αλαγλωξηζκέλν ρξεκαηηζηεξηαθό ζεζκό πνπ δηελεξγνύληαη από 1 Απξηιίνπ 2011.
2.

Από ηα αλωηέξω ζπλάγεηαη, όηη γηα πωιήζεηο κεηνρώλ εηζεγκέλωλ ζην

Φξεκαηηζηήξην Αζελώλ επηβάιιεηαη θόξνο δύν ηνηο ρηιίνηο (2‰), ν νπνίνο ζα απνδίδεηαη
από ηελ ΕΦΑΕ εθάπαμ ζηελ αξκόδηα γηα ηε θνξνινγία ηεο ΔΟΥ, κε δήιωζε πνπ
ππνβάιιεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ πξώηνπ δεθαπελζεκέξνπ ηνπ επόκελνπ κήλα από ην
κήλα πνπ δηαθαλνλίζηεθαλ νη ζπλαιιαγέο πώιεζεο ηωλ ελ ιόγω κεηνρώλ. Αθόκε
ζπλάγεηαη, όηη γηα πωιήζεηο κεηνρώλ εηζεγκέλωλ ζε αιινδαπό ρξεκαηηζηήξην ή ζε άιιν
δηεζλώο αλαγλωξηζκέλν ρξεκαηηζηεξηαθό ζεζκό, ν ελ ιόγω θόξνο ζα απνδίδεηαη από
ηνλ εθάζηνηε πωιεηή ζηε ΔΟΥ ζηελ νπνία ππάγεηαη απηόο, κέζα ζην πξώην
δεθαπελζήκεξν ηνπ επόκελνπ κήλα από απηόλ εληόο ηνπ νπνίνπ πωιήζεθαλ νη κεηνρέο.

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Πξνϊζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο
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