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ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4172 (ΦΕΚ Α 167 23.7.2013) 

 

Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 

4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. 

 

`Αρθρο 42Α Δικαιώματα προαίρεσης -Δωρεάν διάθεση μετοχών 

 

1. Το εισόδημα που προκύπτει κατά την παρ. 4 για έναν εργαζόμενο ή εταίρο 

ή μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων 

προαίρεσης απόκτησης μετοχών, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τον χρόνο 

άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η 

εργασιακή σχέση, αποτελεί εισόδημα από υπεραξία, εφόσον μεταβιβαστούν οι 

μετοχές μετά από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την 

απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος 

φυσικών προσώπων. 

 

2. Ειδικά το εισόδημα της παρ. 1 που προκύπτει από νομικό πρόσωπο ή 

νομική οντότητα που είναι μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο νεοσύστατη μικρή 

επιχείρηση ή και πολύ μικρή επιχείρηση υπόκειται στον συντελεστή του 

δεύτερου εδαφίου του άρθρου 43, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθοι 

όροι: 

 

(α) τα ως άνω δικαιώματα αποκτώνται εντός πέντε (5) ετών μετά από τη 

σύσταση της εταιρείας, 

 

(β) η εταιρεία δεν έχει συσταθεί μέσω συγχώνευσης, και 

 

(γ) οι μετοχές μεταβιβαστούν μετά από τη συμπλήρωση τριάντα έξι (36) μηνών 

από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης. 

 

3. Το εισόδημα που προκύπτει κατά την παρ. 4 για έναν εργαζόμενο ή εταίρο 

ή μέτοχο με τη μορφή μετοχών που του χορηγούνται από νομικό πρόσωπο ή 

νομική οντότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών, στα 

οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση 

συγκεκριμένου γεγονότος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάθεση των 

μετοχών, αποτελεί εισόδημα από υπεραξία εφόσον μεταβιβαστούν οι μετοχές 

μετά από την απόκτησή τους, από τον δικαιούχο του προγράμματος. 

 

4. Ως υπεραξία στις περιπτώσεις των δικαιωμάτων προαίρεσης, ορίζεται η 

διαφορά μεταξύ της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο και της 
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τιμής διάθεσης του δικαιώματος για τις μετοχές των εισηγμένων εταιρειών ή η 

διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης για τις μετοχές των μη 

εισηγμένων εταιρειών, με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 42. Στις 

περιπτώσεις της δωρεάν διάθεσης μετοχών της παρ. 3, η υπεραξία ισούται: 

 

α) για τις μετοχές των εισηγμένων εταιρειών με την τιμή κλεισίματος της 

μετοχής στο χρηματιστήριο κατά την ημέρα όπου πραγματοποιήθηκε η δωρεάν 

διάθεση των μετοχών, εφόσον η τιμή πώλησης των μετοχών είναι ίση ή 

μικρότερη αυτής. Σε περίπτωση που η τιμή πώλησης είναι μεγαλύτερη από την 

τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά την ημέρα την οποία 

πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση των μετοχών, το υπερβάλλον ποσό 

φορολογείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 42 

του παρόντος Κώδικα, 

 

β) για τις μετοχές των μη εισηγμένων εταιρειών, με την τιμή πώλησης, εφόσον 

αυτή υπερβαίνει την αξία της μετοχής, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τον 

χρόνο της δωρεάν διάθεσής της, ενώ σε περίπτωση που η τιμή πώλησης είναι 

μικρότερη, με την αξία της μετοχής κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσης. 

 

5. Κατά την εφαρμογή του παρόντος εφαρμόζεται το άρθρο 42 μόνο όπου 

υπάρχει παραπομπή στις διατάξεις του. 

 
 


