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Καθορισμός

του

τρόπου

επαναπατριζόμενων

και

κεφαλαίων

της

διαδικασίας

στην

Ελλάδα,

μεταφοράς
του

τύπου

των
και

περιεχομένου της υποβαλλόμενης από τον υπόχρεο «δήλωσης –
εξουσιοδότησης»,
παρακρατήθηκε

της
και

διαδικασίας
αποδόθηκε

επιστροφής
στο

Δημόσιο

του
σε

φόρου

που

περίπτωση

τοποθέτησης των κεφαλαίων σε επενδυτικές δραστηριότητες στην
Ελλάδα, καθώς και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 3842/2010.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 7 του άρθρου 18 του ν.
3842/2010 (ΦΕΚ Α’58).
β) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 3842/2010, ορίζεται η
ακόλουθη διαδικασία:
α) Η εισαγωγή των κεφαλαίων γίνεται αποκλειστικά μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων
που ορίζονται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007
(ΦΕΚ Α’178), καθώς και μέσω των εγκατεστημένων στη χώρα μας υποκαταστημάτων
πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
σε τρίτες χώρες με βάση τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14, αντίστοιχα, του ίδιου
νόμου.
Για την πιο πάνω εισαγωγή, υποβάλλεται «δήλωση – εξουσιοδότηση» του
ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου προς το πιστωτικό ίδρυμα. Η
μεταφορά κεφαλαίων μπορεί να διενεργηθεί με οποιοδήποτε σύμφωνο με την
τραπεζική πρακτική μέσο, με το οποίο πιστοποιείται ότι τα μεταφερόμενα κεφάλαια
προέρχονται από τραπεζικό λογαριασμό του εντολέα που τηρείται σε πιστωτικό
ίδρυμα της αλλοδαπής και πιστώνονται σε καταθετικό τραπεζικό λογαριασμό του
εντολέα σε τράπεζα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.
β) Η «δήλωση – εξουσιοδότηση» περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα στοιχεία των δύο
(2) συνημμένων υποδειγμάτων για φυσικά και νομικά πρόσωπα και τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
γ) Η εισαγωγή των κεφαλαίων γίνεται αποκλειστικά με μεταφορά καταθέσεων.
Όταν τα εισαγόμενα κεφάλαια προέρχονται από επενδυτικούς λογαριασμούς,
προηγείται η ρευστοποίηση των λογαριασμών αυτών και στη συνέχεια, η κατάθεσή
τους σε καταθετικό λογαριασμό του ημεδαπού πιστωτικού ιδρύματος.
δ) Ο τραπεζικός λογαριασμός της αλλοδαπής, καθώς και ο λογαριασμός της
ημεδαπής πρέπει να ανήκει στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εισάγει τα κεφάλαια.
Όταν ο λογαριασμός που τηρείται στην αλλοδαπή είναι κοινός, η «δήλωση –
εξουσιοδότηση» μπορεί να υποβληθεί και από έναν μόνο δικαιούχο του λογαριασμού.
Ο

τραπεζικός

λογαριασμός

της

ημεδαπής

πρέπει

να

είναι

αποκλειστικά

προθεσμιακός, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, και να ανοίγεται κατά το χρόνο
μεταφοράς των κεφαλαίων στην Ελλάδα.
ε) Το λογιστικό παραστατικό της συναλλαγής, το οποίο επέχει θέση βεβαίωσης,
πρέπει να είναι μοναδικό και να αναφέρεται ρητά σε αυτό ως αιτιολογία της
συναλλαγής η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 18 του ν. 3842/2010.
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στ) Σε περίπτωση εισαγωγής κεφαλαίων σε ξένο νόμισμα, η φορολογητέα αξία
υπολογίζεται σύμφωνα με την τιμή μετατροπής του ημεδαπού πιστωτικού ιδρύματος
κατά τον χρόνο εισαγωγής των κεφαλαίων σε ευρώ, χωρίς να απαιτείται η μετατροπή
σε ευρώ.
ζ) Τα εισαγόμενα κεφάλαια πρέπει να υπήρχαν στην αλλοδαπή κατά την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 3842/2010, ήτοι κατά την 15η Απριλίου 2010.
η) Σε περίπτωση που τα εισαχθέντα κεφάλαια τοποθετηθούν σε τίτλους δανείων
του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι διακρατούνται τουλάχιστον για δύο έτη από το
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εισήγαγε τα κεφάλαια ή τοποθετηθούν σε αμοιβαία
κεφάλαια οποιασδήποτε μορφής (μετοχικά, κλπ.) ή διατεθούν τα κεφάλαια αυτά μέσα
σε δύο χρόνια από το χρόνο εισαγωγής τους για την αγορά ακινήτου, για την
ανέγερση οποιουδήποτε είδους οικοδομής στην Ελλάδα ή για οποιαδήποτε άλλη
επένδυση επιχειρηματικής δραστηριότητας, επιστρέφεται άτοκα το πενήντα τοις εκατό
(50%) του φόρου που έχει καταβληθεί. Αν επενδυθεί μέρος του κεφαλαίου που
εισήχθη, επιστρέφεται το μέρος του επιστρεπτέου σύμφωνα με το προηγούμενο
εδάφιο φόρου που αναλογεί στην αξία της επένδυσης.
Ως επένδυση επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται και η αγορά μετοχών
ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας, μεριδίων ημεδαπής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, η
αγορά ολόκληρης επιχείρησης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη επένδυση που
αποβλέπει στην τόνωση της ελληνικής αγοράς. Η επένδυση αυτή θα πρέπει σε κάθε
περίπτωση να πραγματοποιείται μέσα σε δύο (2) έτη από το χρόνο εισαγωγής των
κεφαλαίων και περαιτέρω, να μην μεταβιβάζονται με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία
της επένδυσης πριν από τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.
Για την επιστροφή του φόρου, το υπόχρεο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει
αίτηση στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας: αα) το
αναφερόμενο στην περίπτωση ε’ λογιστικό παραστατικό, και ββ) τα ακόλουθα
δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτουν οι αναφερόμενες πιο πάνω επενδυτικές
δραστηριότητες:
- προκειμένου για αγορά ακινήτων, το συμβολαιογραφικό έγγραφο,
- προκειμένου για ανέγερση οικοδομής, την οικοδομική άδεια και σε ιδιαίτερο
φάκελο αντίγραφα των παραστατικών, σχετικά με το κόστος ανέγερσης,
- προκειμένου για αγορά μετοχών ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας μη εισηγμένων
στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή μεριδίων ημεδαπής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, το
συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.,
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- προκειμένου για αγορά επιχείρησης, το συμφωνητικό που έχει συναφθεί και
κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.,
- προκειμένου για μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, φωτοτυπίες του
εκδοθέντος πινακιδίου και κατάστασης κίνησης του χαρτοφυλακίου του επενδυτή από
την Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) που αφορά στο
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του χρόνου αγοράς των μετοχών και του
χρόνου υποβολής της αίτησης επιστροφής του φόρου.
- προκειμένου για αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, τα δικαιολογητικά
διάθεσης και εξαγοράς του μεριδίου,
- προκειμένου για αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, το παραστατικό της
μεσολαβούσας τράπεζας, καθώς και την αναφερόμενη στην παράγραφο 2 της αριθ.
1082758/11163/Β0012/ΠΟΛ.1104/15.10.2004

κοινής

απόφασης

του

Υπουργού

Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ
Β’1628) βεβαίωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, από την οποία προκύπτει η
διακράτηση του τίτλου.
θ) Χρόνος υπαγωγής στις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού είναι ο χρόνος υποβολής
της «δήλωσης – εξουσιοδότησης».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
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