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Το νέο ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης του εισοδήματος από τη χορήγηση 
δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) και τα προγράμματα 
διάθεσης μετοχών ήταν μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της περσινής χρονιάς. 
Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, η ωφέλεια που αποκτά ο εργαζόμενος αποτελεί, 
υπό προϋποθέσεις, εισόδημα από υπεραξία που φορολογείται με συντελεστή 15% 
(ή 5% για τις start-ups), αντί για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που 
φορολογείται στην κλίμακα με συντελεστή έως 44%.  

Από την εισαγωγή των νέων διατάξεων στον νόμο, προέκυψαν διάφορα ερωτήματα, κυρίως όσον αφορά 
τις προϋποθέσεις εφαρμογής του φορολογικού συντελεστή 15% (ή 5% για τις start-ups), καθώς και ως 
προς τις δηλωτικές υποχρεώσεις τόσο για εργοδότες όσο και για εργαζόμενους. Στις 24 Δεκεμβρίου 2020, 
η ΑΑΔΕ εξέδωσε οδηγίες αναφορικά με την ερμηνεία και εφαρμογή των νέων διατάξεων. 

Ως προς τα stock options 

3 κρίσιμοι χρόνοι για τον καθορισμό της φορολογικής μεταχείρισης 

 

 

  

Χορήγηση του δικαιώματος  
Eίναι η αφετηρία για τον 
υπολογισμό της ελάχιστης 
περιόδου 2 ετών (ή 3 ετών, 
για τις start-ups), η οποία 
αποτελεί προϋπόθεση ώστε η 
ωφέλεια από τη χορήγηση 
των stock options να 
φορολογηθεί ως εισόδημα 
από υπεραξία με συντελεστή 
15% (ή 5% για τις start-ups). 

Άσκηση του δικαιώματος  
Eίναι ο χρόνος γένεσης της 
φορολογητέας ωφέλειας. 
Ωστόσο, η φορολογική 
υποχρέωση για τον 
εργαζόμενο αναβάλλεται 
έως την ημερομηνία 
μεταβίβασης των μετοχών. 

Μεταβίβαση των μετοχών  
Eίναι ο χρόνος φορολόγησης της 
ωφέλειας που προέκυψε κατά την 
άσκηση του δικαιώματος. Εφόσον έχει 
παρέλθει η ελάχιστη περίοδος 2 ετών (ή 
3 ετών για τις start-ups) από τη χορήγηση 
του δικαιώματος (πρώτος κρίσιμος 
χρόνος) μέχρι τη μεταβίβαση των 
μετοχών (τρίτος κρίσιμος χρόνος), η 
ωφέλεια χαρακτηρίζεται ως εισόδημα 
από υπεραξία και υπόκειται σε φόρο 
εισοδήματος με συντελεστή 15% (ή 5% 
για τις start-ups). Διαφορετικά, η 
ωφέλεια αποτελεί εισόδημα από 
μισθωτές υπηρεσίες που φορολογείται 
στην κλίμακα με συντελεστή έως 44%.  

   

ελάχιστος χρόνος διακράτησης 
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Πώς προσδιορίζεται η φορολογητέα ωφέλεια κατά την άσκηση του δικαιώματος 

Όσον αφορά τις εισηγμένες μετοχές, η φορολογητέα ωφέλεια ισούται με την τιμή κλεισίματος της μετοχής 
στο χρηματιστήριο κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος, μειωμένη κατά την τιμή διάθεσης του 
δικαιώματος (exercise price). 
 
Όσον αφορά τις μη εισηγμένες μετοχές, η φορολογητέα ωφέλεια ισούται με την τιμή της μετοχής με βάση 
την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (όπως απεικονίζεται στα λογιστικά βιβλία της) κατά τον χρόνο 
άσκησης του δικαιώματος, μειωμένη κατά την τιμή διάθεσης του δικαιώματος (exercise price). 

Πώς φορολογείται η υπεραξία που προκύπτει μετά την άσκηση του δικαιώματος και μέχρι τη 
μεταβίβαση των μετοχών 

Η υπεραξία που τυχόν προκύπτει μετά την άσκηση του δικαιώματος (δεύτερος κρίσιμος χρόνος) και μέχρι 
την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών (τρίτος κρίσιμος χρόνος) φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές 
διατάξεις. Συνεπώς, στην περίπτωση μη εισηγμένων μετοχών, η εν λόγω υπεραξία φορολογείται με 
συντελεστή 15%. Όσον αφορά τις εισηγμένες μετοχές, το εν λόγω εισόδημα από υπεραξία απαλλάσσεται 
από τον φόρο, υπό την προϋπόθεση ότι ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 
με ποσοστό μικρότερο από 0,5%. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται φόρος εισοδήματος με 
συντελεστή 15%. Οποιαδήποτε ζημία προκύπτει μεταξύ του δεύτερου και τρίτου κρίσιμου χρόνου, δηλαδή 
από την άσκηση του δικαιώματος μέχρι τη μεταβίβαση των μετοχών, μπορεί να αναγνωρίζεται 
φορολογικά, με βάση τις γενικές διατάξεις. 

Δηλωτικές υποχρεώσεις εργοδότη & εργαζόμενου κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος 

Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χορηγήσει διακριτή βεβαίωση αποδοχών στον εργαζόμενο έως το 
τέλος του έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης (στον 
δεύτερο κρίσιμο χρόνο). Στη βεβαίωση αποδοχών θα πρέπει να αναγράφεται η φορολογητέα ωφέλεια 
που αποκτήθηκε στη διάρκεια του έτους. Επιπλέον, ο εργοδότης υποχρεούται να συμπεριλάβει τη 
φορολογητέα ωφέλεια στη σχετική μηνιαία δήλωση παρακρατούμενων φόρων για δηλωτικούς σκοπούς 
καθώς δεν πραγματοποιείται παρακράτηση φόρου. 
 
Αντίστοιχα, ο εργαζόμενος έχει την υποχρέωση να δηλώσει τη φορολογητέα ωφέλεια κατά την υποβολή 
της ετήσιας δήλωσης εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η άσκηση 
των δικαιωμάτων προαίρεσης (στον δεύτερο κρίσιμο χρόνο). Σε αυτό το χρονικό σημείο η δηλωτική 
υποχρέωση υφίσταται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς.  

Πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων  

Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται για την ωφέλεια που αποκτάται από stock options που ασκήθηκαν από 
1.1.2020 και μετά. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η σχετική φορολογική μεταχείριση εφαρμόζεται μόνο για 
stock options που παρέχονται από εταιρεία που έχει τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.). Οι 
ευνοϊκές φορολογικές διατάξεις δύνανται να εφαρμοστούν και σε stock options  που χορηγούνται από 
ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο. 
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Ως προς τα προγράμματα δωρεάν διάθεσης μετοχών 

 

2 σημεία ορόσημο για τον καθορισμό της φορολογικής μεταχείρισης 

  

Διάθεση μετοχών 
Είναι ο χρόνος γένεσης της φορολογητέας 
ωφέλειας. Ωστόσο, η φορολογική υποχρέωση για 
τον εργαζόμενο αναβάλλεται έως την ημερομηνία 
μεταβίβασης των μετοχών. 

Μεταβίβαση των μετοχών 
Είναι ο χρόνος φορολόγησης της ωφέλειας που 
προέκυψε κατά τη διάθεση των μετοχών. Η 
φορολογητέα ωφέλεια αποτελεί εισόδημα από 
υπεραξία που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος με 
συντελεστή 15% (ή 5% για τις start-ups). Δεν 
υπάρχει υποχρέωση ελάχιστης διακράτησης των 
μετοχών.  
 

Πώς προσδιορίζεται η φορολογητέα ωφέλεια κατά τη διάθεση των μετοχών 

Όσον αφορά τις εισηγμένες μετοχές, η φορολογητέα ωφέλεια ισούται με την τιμή κλεισίματος της μετοχής 
στο χρηματιστήριο κατά το χρόνο διάθεσης των μετοχών (πρώτος κρίσιμος χρόνος). 

Όσον αφορά τις μη εισηγμένες μετοχές, η φορολογητέα ωφέλεια ισούται με την τιμή της μετοχής με βάση 
την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (όπως απεικονίζεται στα λογιστικά βιβλία της) κατά τον χρόνο 
διάθεσης των μετοχών (πρώτος κρίσιμος χρόνος). 

Πώς φορολογείται η υπεραξία που προκύπτει μετά τη διάθεση των μετοχών και μέχρι την 
μεταβίβασή τους 

Η υπεραξία που προκύπτει μετά τη διάθεση των μετοχών (πρώτος κρίσιμος χρόνος) έως την ημερομηνία 
μεταβίβασης αυτών (δεύτερος κρίσιμος χρόνος) φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για την 
υπεραξία από τη μεταβίβαση κεφαλαίου. Συνεπώς, εφόσον πρόκειται για μη εισηγμένες μετοχές, το εν 
λόγω εισόδημα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος με συντελεστή 15%. Όσον αφορά τις εισηγμένες μετοχές, 
το εν λόγω εισόδημα από υπεραξία απαλλάσσεται υπό την προϋπόθεση ότι ο μεταβιβάζων συμμετέχει 
στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό μικρότερο από 0,5%. Σε διαφορετική περίπτωση 
επιβάλλεται φόρος εισοδήματος με συντελεστή 15%. Οποιαδήποτε ζημία προκύπτει μεταξύ του πρώτου 
και του δεύτερου κρίσιμου χρόνου (δηλαδή από τη διάθεση των μετοχών έως τη μεταβίβασή τους) μπορεί 
να αναγνωρίζεται φορολογικά, με βάση τις γενικές διατάξεις. 

Δηλωτικές υποχρεώσεις εργοδότη & εργαζόμενου κατά τον χρόνο διάθεσης των μετοχών 

Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χορηγήσει διακριτή βεβαίωση αποδοχών στον εργαζόμενο στο έτος 
εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η διάθεση των μετοχών (πρώτος κρίσιμος χρόνος). Στη βεβαίωση 
αποδοχών θα πρέπει να αναγράφεται η φορολογητέα ωφέλεια που αποκτήθηκε στη διάρκεια του έτους. 
Επιπλέον,  ο εργοδότης υποχρεούται να συμπεριλάβει τη φορολογητέα ωφέλεια στη σχετική μηνιαία 
δήλωση παρακρατούμενων φόρων για δηλωτικούς σκοπούς καθώς δεν πραγματοποιείται παρακράτηση 
φόρου. 
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Αντίστοιχα, ο εργαζόμενος έχει την υποχρέωση να δηλώσει τη φορολογητέα ωφέλεια κατά την υποβολή 
της ετήσιας δήλωσης εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η 
διάθεση των μετοχών (πρώτος κρίσιμος χρόνος). Σε αυτό το χρονικό σημείο η δηλωτική υποχρέωση 
υφίσταται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς.  

Πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων   

Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται για την ωφέλεια που αποκτάται από μετοχών που διατίθενται από 
1.1.2020 και μετά. Οι ίδιες ευνοϊκές φορολογικές διατάξεις εφαρμόζονται ανεξαρτήτως εάν η διάθεση των 
μετοχών πραγματοποιείται από Έλληνα εργοδότη ή από άλλη ελληνική ή αλλοδαπή εταιρεία που ανήκει 
στον ίδιο όμιλο εταιρειών.  

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε 

Είμαστε στη διάθεσή σας για να αξιολογήσουμε υφιστάμενα προγράμματα stock options και διάθεσης 
μετοχών και να σχεδιάσουμε νέα, λαμβάνοντας υπόψη, πέρα από τη φορολογική μεταχείριση των 
στελεχών: 

 Τη λογιστική και φορολογική μεταχείριση από την πλευρά της εταιρείας 

 Τη φορολογική μεταχείριση των δαπανών που σχετίζονται, κυρίως με προγράμματα που διατίθενται 
από τη μητρική εταιρεία του ομίλου σε στελέχη των θυγατρικών της εταιρειών στην Ελλάδα 

 Τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που θέτει ο εταιρικός νόμος και οι κανόνες για την εταιρική 
διακυβέρνηση και την κεφαλαιαγορά, κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων stock 
options ή διάθεσης μετοχών 

 Τη δυνατότητα χρήσης του εργαλείου των stock options και των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών ως 
εναλλακτικού τρόπου αμοιβής στελεχών, αξιολογώντας παραμέτρους εργατικού δικαίου. 
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Η Ζέπος και Γιαννόπουλος ιδρύθηκε το 1893 και είναι 
μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές δικηγορικές 
εταιρείες που παρέχουν ολοκληρωμένες νομικές και 
φορολογικές υπηρεσίες προς εταιρείες οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 

www.zeya.com 
Λ. Kηφισίας 280, 152 32, Χαλάνδρι, Αθήνα, Ελλάδα 
newsletters@zeya.com, 
Tηλ.: (+30) 210 696.70.00 | Fax: (+30) 210 699.46.40 

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η άνευ πρότερης αδείας αναπαραγωγή και η μετάδοση του παρόντος υπό οποιαδήποτε 
μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και η αποθήκευσή του σε οποιοδήποτε σύστημα το οποίο επιτρέπει την ανάκτησή του. Αιτήματα 
για την εξουσιοδότηση άλλης χρήσης υλικού που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της άδειας 
αναπαραγωγής αποσπασμάτων αυτού σε άλλες δημοσιεύσεις, θα απευθύνονται στους εκδότες. Θα γίνεται πλήρης αναφορά στον συγγραφέα, 
στον εκδότη και στην πηγή. 
Κανένα σημείο του παρόντος ενημερωτικού δελτίου δεν θα ερμηνεύεται ως παροχή νομικής συμβουλής. Το ενημερωτικό δελτίο είναι 
αναγκαστικά γενικής φύσης. Ως εκ τούτου πρέπει να ζητούνται επαγγελματικές συμβουλές προτού γίνει οποιαδήποτε ενέργεια βάσει του 
παρόντος. 
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