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αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 48 θαη 63 ηνπ λ.4172/2013 (ΦΔΚ 167 

Α’/23.7.2013) θαη ζαο παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθή 

εθαξκνγή ηνπο:  

Άρθρο 48 

Απαλλαγή ενδοομιλικών μεριζμάηων 

 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ παξέρεηαη απαιιαγή απφ ην 

θφξν εηζνδήκαηνο γηα ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηεη έλα λνκηθφ πξφζσπν πνπ είλαη 

θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδαο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α)  ηο νομικό πρόζωπο ποσ προβαίνει ζηη διανομή (καηαβάλλων): 

i) πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ηχπνπο πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Η Μέξνο Α’ ηεο 

Οδεγίαο 2011/96/ΔΔ, φπσο ηζρχεη,   
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ii) είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο θξάηνπο - κέινπο ηεο ΔΔ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ 

θξάηνπο απηνχ θαη δελ ζεσξείηαη θάηνηθνο ηξίηνπ θξάηνπο εθηφο ΔΔ θαη’ εθαξκνγή φξσλ 

ζχκβαζεο απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο πνπ έρεη ζπλαθζεί κε απηφ ην ηξίην θξάηνο θαη 

iii) ππφθεηηαη, ρσξίο ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ή απαιιαγήο, ζε έλαλ απφ ηνπο θφξνπο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Η Μέξνο Β’ ηεο Οδεγίαο 2011/96/ΔΔ ή ζε νπνηνλδήπνηε 

άιινλ θφξν αληηθαηαζηήζεη έλαλ απφ ηνπο θφξνπο απηνχο θαη 

β) ηο νομικό πρόζωπο ποσ λαμβάνει ηα μερίζμαηα (λήπηης): 

i)  θαηέρεη ειάρηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπιάρηζηνλ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο αμίαο ή 

ηνπ πιήζνπο ηνπ κεηνρηθνχ ή βαζηθνχ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ πνπ δηαλέκεη θαη   

ii) δηαθξαηεί ην σο άλσ πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο. 

Ωο πξνο ηνλ θαηαβάιινληα ηα κεξίζκαηα δηεπθξηλίδεηαη φηη ζην Παξάξηεκα Η Μέξνο Α’ 

ηεο Οδεγίαο Μεηξηθψλ - Θπγαηξηθψλ, ζηνλ πίλαθα ησλ εηαηξεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

2 πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ θαη νη εηαηξείεο ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ πνπ απνθαινχληαη 

«αλψλπκε εηαηξεία, εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ), θαζψο θαη άιιεο εηαηξείεο πνπ 

έρνπλ ζπζηαζεί βάζεη ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ θαη ππφθεηληαη ζε θνξνινγία εηαηξεηψλ ζηελ 

Διιάδα». Δπίζεο, ζην Μέξνο Β’ ηνπ ίδηνπ σο άλσ Παξαξηήκαηνο, ζηνλ πίλαθα θφξσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ζηνηρείν α πεξίπησζε iii, πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ άιισλ θαη ν θφξνο 

εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ζηελ Διιάδα. 

Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ν θαηαβάιισλ 

κπνξεί λα είλαη λνκηθφ πξφζσπν είηε ηεο εκεδαπήο είηε ηεο αιινδαπήο (Δ.Δ.) θαη πεξαηηέξσ, 

πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο, απηά κπνξεί λα είλαη, πέξα απφ ηα ξεηά 

θαηαλνκαδφκελα ζην Παξάξηεκα ηεο Οδεγίαο (Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), νη ΗΚΔ, θαζψο θαη νη 

πξνζσπηθέο εηαηξίεο, νη νπνίεο πιένλ ππφθεηληαη ζε θνξνινγία εηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα. Άιια 

πξφζσπα πνπ ελδερνκέλσο πεξηιακβάλνληαη ζην ππφςε Παξάξηεκα, φπσο γηα παξάδεηγκα 

νη θνηλνπξαμίεο, νη νπνίεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 293 ηνπ λ. 4072/2012 

ραξαθηεξίδνληαη σο εηαηξίεο θαη πεξαηηέξσ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. ππφθεηληαη 

ζε θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ ζηελ Διιάδα, πιελ φκσο 

δελ ραξαθηεξίδνληαη σο λνκηθά πξφζσπα κε βάζε ηελ πεξ. γ’ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

4172/2013, αιιά σο λνκηθή νληφηεηα, δελ ζεσξνχληαη φηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

λφκνπ απηνχ θαη σο εθ ηνχηνπ, ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνπλ κέιε ησλ πξνζψπσλ απηψλ 

δελ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο.   

 Οκνίσο, σο πξνο ηνλ ιήπηε ησλ κεξηζκάησλ, θνξνινγηθφ θάηνηθν Διιάδνο,  

επηζεκαίλεηαη φηη θαη απηφο πξέπεη λα είλαη, θαηά ξεηή δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ, λνκηθφ 

πξφζσπν. Ωο ηέηνην λνείηαη, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ θαη πην πάλσ, ηα νξηδφκελα ζηελ 
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πεξ. γ’ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4172/2013 πξφζσπα, ήηνη επηρείξεζε ή εηαηξεία κε λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα ή έλσζε επηρεηξήζεσλ ή εηαηξεηψλ κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα 

(θεθαιαηνπρηθέο θαη πξνζσπηθέο εηαηξείεο). Καηά ζπλέπεηα, ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηεη 

ζπλεηαηξηζκφο, λνκηθφ πξφζσπν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, θνηλσλία, θιπ. απφ 

ζπλδεδεκέλε κε απηή πξφζσπν, δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη σο εθ 

ηνχηνπ, δελ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο.  

 Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη, φηη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ Κψδηθα Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο (λ. 4172/2013) επεθηείλεηαη ε κέζνδνο ηεο απαιιαγήο, πνπ ίζρπε γηα ηα 

ελδννκηιηθά κεξίζκαηα απφ εηαηξίεο ηεο Δ.Δ. θαη γηα ηα εηζπξαηηφκελα κεξίζκαηα απφ 

εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα, εθφζνλ βέβαηα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ 

(ειάρηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο, ρξφλνο δηαθξάηεζεο απηνχ, θιπ.).  

 Αληίζεηα, γηα ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηεη εκεδαπή κεηξηθή εηαηξεία απφ εκεδαπή ή 

αιινδαπή ζπγαηξηθή ηεο κε έδξα ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο Δ.Δ. φηαλ δελ εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48, θαζηεξψλεηαη ε κέζνδνο ηεο πίζησζεο ηνπ θφξνπ σο ηξφπνο 

θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο ησλ εηζπξαηηφκελσλ κεξηζκάησλ. Δηδηθφηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 68 πξνβιέπεηαη φηη απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ εθπίπηεη ην πνζφ 

ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε σο θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ 

νληνηήησλ, θαζψο θαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε σο θφξνο επί ηνπ 

κεξίζκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηα κεξίζκαηα ή θέξδε πνπ εηζπξάηηεη εκεδαπή κεηξηθή 

εηαηξία απφ αιινδαπή ζπγαηξηθή ηεο, κε έδξα ζε ηξίηε ρψξα (εθηφο Δ.Δ.), απφ ηνλ 

αλαινγνχληα θφξν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ εθπίπηεη κφλν ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ 

παξαθξαηήζεθε σο θφξνο επί ηνπ κεξίζκαηνο.  

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, ην πνζφ ησλ εηζπξαηηφκελσλ κεξηζκάησλ 

θαηαρσξείηαη κηθηφ ζηα βηβιία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα 

ζπκςεθηζηεί ν θφξνο πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή είηε ζην επίπεδν ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ είηε σο παξαθξαηνχκελνο ζηε δηαλνκή θεξδψλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη, φηη γηα ηελ πίζησζε ηνπ θφξνπ αιινδαπήο ηζρχεη ν πεξηνξηζκφο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9, δειαδή φηη ε κείσζε ηνπ θφξνπ δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 

πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί γηα ην εηζφδεκα απηφ ζηελ Διιάδα.  

Σν πνζφ ησλ εηζπξαηηφκελσλ κεξηζκάησλ πνπ απαιιάζζεηαη ηεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο κε βάζε ηηο θνηλνπνηνχκελεο δηαηάμεηο, πξνθεηκέλνπ γηα ηα λνκηθά πξφζσπα 

πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία, εκθαλίδεηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ, ην νπνίν 

φκσο δελ θέξεη ηνλ φξν «αθνξνιφγεην» φπσο άιισζηε έρεη δηεπθξηληζηεί κε ηελ 

ΠΟΛ.1007/2014 εγθχθιηφ καο γηα ηα αθνξνιφγεηα έζνδα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εηζπξαηηφκελα 
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κεξίζκαηα θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 48. Γηα ηα ινηπά λνκηθά πξφζσπα πνπ ηεξνχλ 

απινγξαθηθά βηβιία, ην απαιιαζζφκελν πνζφ ζα αθαηξείηαη θαη’ αλάγθε απφ ηα θαζαξά 

θέξδε πξνθεηκέλνπ γηα ην πξνζδηνξηζκφ ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηνπο, δίρσο λα 

εκθαλίδεηαη ζε ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ.  

Δπηζεκαίλεηαη, φηη ε απαιιαγή επεθηείλεηαη θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ 

δεκηνγφλα απνηειέζκαηα θαη δελ κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ απνζεκαηηθφ, θαζφζνλ ην 

απαιιαζζφκελν πνζφ εκθαλίδεηαη ζε ινγαξηαζκφ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ, αλεμάξηεηα απφ 

ηελ επάξθεηα θεξδψλ ή φρη.  

Αλ δηαλεκεζεί ή θεθαιαηνπνηεζεί ην απνζεκαηηθφ απηφ ή κέξνο ηνπ, κε ηελ παξνχζα 

γίλεηαη δεθηφ φηη δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 

4172/2013, δειαδή απηφ δελ πξνζηίζεηαη ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο ζπλαζξνηδφκελν κε ηα 

ινηπά θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ωζηφζν, ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 

κε ζπληειεζηή 10%, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ 

λ.4172/2013, γηαηί ζεσξείηαη φηη εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ησλ κεξηζκάησλ (δηαλεκνκέλσλ 

θεξδψλ) κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 39 θαη 64 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.  

Γηα παξάδεηγκα, αλψλπκε εηαηξεία κε θνξνινγηθφ έηνο 1.1.2014 – 31.12.2014, εκθαλίδεη 

θέξδε ηζνινγηζκνχ 10.000.000 επξψ. Μέζα ζην έηνο απηφ, εηζέπξαμε 2.000.000 επξψ πνπ 

αθνξνχλ ελδννκηιηθά κεξίζκαηα πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 48, 665.000 

επξψ (θαζαξφ πνζφ) πνπ αθνξά κεξίζκαηα απφ ζπγαηξηθή κε έδξα ζε άιιν θξάηνο-κέινο 

ηεο Δ.Δ. φπνπ δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 θαη γηα ηα νπνία έρεη θαηαβιεζεί 

θφξνο λνκηθνχ πξνζψπνπ 300.000 επξψ θαη έρεη παξαθξαηεζεί θφξνο κεξηζκάησλ 35.000 

επξψ, θαζψο θαη 576.000 επξψ (θαζαξφ πνζφ) απφ ζπγαηξηθή ηξίηεο ρψξαο, επί ησλ νπνίσλ 

έρεη θαηαβιεζεί θφξνο αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ 160.000 επξψ θαη έρεη παξαθξαηεζεί 

θφξνο 64.000 επξψ.  

Με βάζε φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, ην πνζφ ησλ 2.000.000 επξψ ζα αληηκεησπηζζεί 

θνξνινγηθά σο απαιιαζζφκελν έζνδν θαη ζα εκθαληζζεί ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ 

απνζεκαηηθνχ. Γηα ην πνζφ ησλ 665.000 επξψ ζα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο ηεο πίζησζεο 

θφξνπ σο ηξφπνο θνξνιφγεζεο ησλ κεξηζκάησλ, κεηά ηελ αλαγσγή ηνπ ζε κηθηφ πνζφ κε 

ηελ πξνζζήθε ηνπ θφξνπ ηνπ αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ηνπ παξαθξαηεζέληνο 

θφξνπ (665.000 + 35.000 + 300.000 = 1.000.000). ηε ζπλέρεηα, απφ ηνλ αλαινγνχληα θφξν 

πνπ ζα πξνθχςεη ζα ζπκςεθηζζεί ν θφξνο πνπ θαηαβιήζεθε σο θφξνο αιινδαπνχ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ θαζψο θαη ν παξαθξαηεζείο θφξνο κεξηζκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.4172/2013, κέρξη ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζην 

εηζφδεκα απηφ ζηελ Διιάδα, ήηνη 260.000 επξψ. Σέινο, γηα ην πνζφ ησλ 576.000 επξψ, ζα 

εθαξκνζζεί επίζεο ε κέζνδνο ηεο πίζησζεο ηνπ θφξνπ, κεηά ηελ αλαγσγή ηνπ ζε κηθηφ πνζφ 
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κε ηελ πξνζζήθε κφλν ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ κεξηζκάησλ (640.000) θαη ζα 

ζπκςεθηζζεί ν παξαθξαηεζείο απηφο θφξνο.  

Δπηζεκαίλεηαη, φηη ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 48, εθαξκφδνληαη 

αλάινγα θαη γηα ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηεη λνκηθφ πξφζσπν πνπ είλαη θνξνινγηθφο 

θάηνηθνο Διιάδαο απφ λνκηθφ πξφζσπν κε έδξα ηελ Διβεηία, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηεο πκθσλίαο κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 

θαη ηεο  Διβεηηθήο πλνκνζπνλδίαο πνπ θπξψζεθε κε ην λ.3363/2005 (ΠΟΛ. 1085/14.6.2010 

εγθχθιηνο ηεο Γ/λζεο Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ). 

 Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πιήξσζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ην λνκηθφ 

πξφζσπν πνπ ιακβάλεη ηα κεξίζκαηα δελ ζπκπιεξψλεη εηδηθφ έληππν θαη’ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξ. 5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, θαζφζνλ γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ έρεη ελζσκαησζεί ζην έληππν 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, εηδηθφο πίλαθαο ν νπνίνο ζπκπιεξψλνληαη καδί ηε δήισζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζηηο αληίζηνηρεο πξνζεζκίεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο κέζα ζην νπνίν απνθηήζεθαλ ηα ππφςε εηζνδήκαηα, κε 

βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 

2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη φηη ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηα ελδννκηιηθά κεξίζκαηα πνπ 

εηζπξάηηνληαη απφ κφληκεο εγθαηαζηάζεηο εηαηξεηψλ άιισλ θξαηψλ κειψλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ Διιάδα θαη πξνέξρνληαη απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηνπο ζε έλα άιιν θξάηνο - κέινο. 

Γειαδή, κε ηηο ππφςε δηαηάμεηο παξέρεηαη απαιιαγή απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο θαη γηα 

ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνπλ δηθαηνχρεο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο εηαηξεηψλ άιισλ θξαηψλ 

κειψλ θαη πξνέξρνληαη απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηνπο ζε έλα άιιν θξάηνο - κέινο εθφζνλ 

πιεξνχληαη ζην επίπεδν ηεο κφληκεο εγθαηάζηαζεο θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 

απηνχ (ειάρηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο, δηαθξάηεζε ειάρηζηνπ πνζνζηνχ, θιπ.). Καηά ηα 

ινηπά έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηελ πεξίπησζε απηή ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν. 

3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ πξνβιέπεηαη φηη εάλ ν ιήπηεο (λνκηθφ 

πξφζσπν), δηθαηνχρνο ηνπ εηζνδήκαηνο, δελ πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε δηαθξάηεζεο ηνπ 

πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο (24 κήλεο) θαηά ην ρξφλν ρνξήγεζεο ηνπ θνξνινγηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, ήηνη θαηά ην ρξφλν ιήςεο ηεο απφθαζεο δηαλνκήο ησλ κεξηζκάησλ απφ ηα 

αξκφδηα φξγαλα ηνπ θαηαβάιινληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ ή πξνθεηκέλνπ γηα ηα κεξίζκαηα πνπ 

δηαλέκνπλ νη πξνζσπηθέο εηαηξίεο θαηά ην ρξφλν απφθηεζεο απηψλ απφ ηα κέιε ηνπο, αιιά 

πιεξνχληαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ, ν ιήπηεο θνξνινγνχκελνο κπνξεί 

πξνζσξηλά λα δεηήζεη  απαιιαγή απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο γηα ηα εηζπξαηηφκελα κεξίζκαηα, 
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εθφζνλ θαηαζέζεη ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε εγγπεηηθή επηζηνιή ππέξ ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ, ίζε κε ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ ζα φθεηιε λα θαηαβάιεη ζε πεξίπησζε κε 

ρνξήγεζεο ηεο απαιιαγήο. Ωο εηζπξαηηφκελα κεξίζκαηα ιακβάλεηαη ην θαζαξφ πνζφ ησλ 

κεξηζκάησλ πνπ εηζέπξαμε ν δηθαηνχρνο κεηά ηελ αλαγσγή ηνπ ζε κηθηφ πνζφ κε ηελ 

πξνζζήθε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ηνπ 

παξαθξαηεζέληνο θφξνπ. Καηά ζπλέπεηα, ην πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξνθχπηεη σο 

εμήο:  

Φνξνινγηθφο ζπληειεζηήο  x εηζπξαηηφκελν πνζφ (κηθηφ) 

Δηδηθά γηα ηα λνκηθά πξφζσπα δηθαηνχρνπο ησλ κεξηζκάησλ πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά 

βηβιία, σο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν αλψηεξνο ζπληειεζηήο ηεο θιίκαθαο ηνπ 

άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4172/2013 πνπ πξνθχπηεη φηαλ ην πνζφ απηφ ζα ζπλαζξνηζηεί κε ηα ινηπά 

εηζνδήκαηά ηνπ. 

Αλ ζην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα γηα ηα κεξίζκαηα ησλ 665.000 επξψ (θαζαξφ πνζφ) 

πνπ εηζέπξαμε ε αλψλπκε εηαηξεία απφ ζπγαηξηθή ηεο κε έδξα ζε άιιν θ-κ ηεο Δ.Δ. γηα ηα 

νπνία δελ πιεξνχηαλ ε πξνυπφζεζε δηαθξάηεζεο ησλ 24 κελψλ, ε ελ ιφγσ εηαηξεία ήζειε 

λα ηχρεη απαιιαγήο, ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε εγγπεηηθή επηζηνιή, 

χςνπο: 

 0,26 x 1.000.000 επξψ = 260.000 επξψ        

Ζ απαιιαγή θαζίζηαηαη νξηζηηθή θαη ε εγγχεζε ιήγεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ 

ζπκπιεξψλνληαη είθνζη ηέζζεξεηο (24) κήλεο δηαθξάηεζεο ηνπ ειάρηζηνπ πνζνζηνχ 

ζπκκεηνρήο. Δάλ ν θνξνινγνχκελνο παχεη λα δηαθξαηεί ην ειάρηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ησλ 24 κελψλ, ε εγγχεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

θαηά ηελ εκεξνκελία απηή θαη πεξαηηέξσ επηβάιιεηαη αλαδξνκηθά θνξνινγία ζηα θέξδε ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ, κε ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.4174/2013. 

 Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα πξέπεη λα θαηαηίζεηαη ρεηξφγξαθα ζηελ αξκφδηα 

Φνξνινγνχζα Αξρή (Γ.Ο.Τ.) κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο κέζα ζην νπνίν απνθηήζεθε ην ζρεηηθφ εηζφδεκα γηα ην 

νπνίν αηηείηαη ε ζρεηηθή απαιιαγή. Σα ζηνηρεία ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζα πξέπεη λα 

αλαγξάθνληαη ζην ζρεηηθφ έληππν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζε εηδηθφ πίλαθα 

πνπ έρεη πξνβιεθζεί γηα ην ζθνπφ απηφ.  

 ε πεξίπησζε πνπ ν ιήπηεο δηθαηνχρνο ηνπ εηζνδήκαηνο δελ επηιέμεη λα δεηήζεη 

απαιιαγή απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο θαηαζέηνληαο εγγπεηηθή επηζηνιή κε βάζε ηα πην πάλσ 

θαη θαη’επέθηαζε θνξνινγεζεί γηα ην αληίζηνηρν πνζφ εηζνδήκαηνο (εηζπξαηηφκελα 
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κεξίζκαηα), ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη θαηά ην ρξφλν ηεο ζπκπιήξσζεο πξνυπφζεζεο 

δηαθξάηεζεο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο (24 κήλεο) ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ηνπ νηθείνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππφςε ην ζρεηηθφ πνζφ εηζνδήκαηνο, σο 

απαιιαζζφκελν έζνδν.  

4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνβιέπεηαη φηη εάλ ε δηαλνκή 

θεξδψλ πξνθχπηεη απφ ζπκκεηνρή ζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν, o θνξνινγνχκελνο (λνκηθφ 

πξφζσπν) δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθπέζεη ηπρφλ επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηε ζπκκεηνρή απηή. Σν λφεκα ηεο παξαγξάθνπ απηήο είλαη φηη εθφζνλ ην εηζφδεκα 

(εηζπξαηηφκελν κέξηζκα) απαιιάζζεηαη ηεο θνξνινγίαο κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 48, ηφηε νη ηπρφλ δαπάλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζπλδένληαη κε απηή ηε 

ζπκκεηνρή, φπσο ζπκβνιαηνγξαθηθά έμνδα, θφξνη, ακνηβέο ηξίησλ, θιπ., θαζψο θαη ηπρφλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (ηφθνη δαλείσλ γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζπκκεηνρψλ), θιπ., δελ 

εθπίπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο. 

Σα αλαθεξφκελα ζην άξζξν απηφ έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

72 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη θαη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, 

θαηά πεξίπησζε, ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά.  

 

Άρθρο 63 

Απαλλαγή για οριζμένες ενδοομιλικές πληρωμές 

 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ 

ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο κε ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ζηα κεξίζκαηα 

θαη παξφκνηεο πιεξσκέο πνπ δηαλέκνληαη ζε λνκηθφ πξφζσπν, εθφζνλ ο λήπηης ηων 

μεριζμάηων: 

i) θαηέρεη κεηνρέο, κεξίδηα ή ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ δέθα ηνηο εθαηφ (10%), βάζεη αμίαο 

ή αξηζκνχ, ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ή δηθαηψκαηα ζε θέξδε, δηθαηψκαηα ςήθνπ ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ πνπ πξνβαίλεη ζηε δηαλνκή,  

ii) δηαθξαηεί ην ειάρηζην πνζνζηφ θαηνρήο κεηνρψλ ή κεξηδίσλ ή ζπκκεηνρήο γηα 

ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο, 

iii) πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ηχπνπο πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Η Μέξνο Α ηεο 

Οδεγίαο 2011/96/ΔΔ (Οδεγία Μεηξηθψλ - Θπγαηξηθψλ), 

iv) είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο θξάηνπο - κέινπο ηεο Δ.Δ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ 

θξάηνπο απηνχ θαη δελ ζεσξείηαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο ηξίηνπο θξάηνπο εθηφο Δ.Δ. θαη’ 

εθαξκνγή φξσλ ζχκβαζεο απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο πνπ έρεη ζπλαθζεί κε απηφ ην ηξίην 

θξάηνο θαη 
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v) ππφθεηηαη, ρσξίο ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ή απαιιαγήο, ζε έλαλ απφ ηνπο θφξνπο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Η Μέξνο Β’ ηεο Oδεγίαο Μεηξηθψλ - Θπγαηξηθψλ ή ζε 

νπνηνλδήπνηε άιιν θφξν ελδερνκέλσο ζην κέιινλ αληηθαηαζηήζεη έλαλ απφ ηνπο θφξνπο 

απηνχο.  

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη, φηη θαηά ηε δηαλνκή θεξδψλ απφ ηνπο ππφρξενπο ηνπ 

άξζξνπ 61 ηνπ λ.4172/2013, πξνο λνκηθά πξφζσπα πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 63, δελ δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ 10%, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 64. Καηά ζπλέπεηα, θάζε λνκηθφ πξφζσπν ηεο πεξ. γ’ ηνπ άξζξνπ 2 ή λνκηθή 

νληφηεηα ηεο πεξ. δ’ ηνπ ηδίνπ άξζξνπ πνπ πξνβαίλεη ζε δηαλνκή θεξδψλ δελ ζα δηελεξγεί 

παξαθξάηεζε θφξνπ 10% εθφζνλ πιεξνχληαη νη αλαθεξφκελεο πην πάλσ πξνυπνζέζεηο. 

Γειαδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. ε απαιιαγή απφ ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ 

θαηαιακβάλεη θαη ηα δηαλεκφκελα κεξίζκαηα πξνο ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα, κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, ζε αληίζεζε κε ηηο πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο (λ.2238/1994) κε 

ηηο νπνίεο ε απαιιαγή απφ ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ εθαξκνδφηαλ κφλν ζε δηαλεκφκελα 

θέξδε πξνο κεηξηθέο εηαηξείεο κε έδξα ζηελ Δ.Δ. 

Δπίζεο, ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ εκπίπηνπλ θαη ηα 

κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη απφ ηηο θνηλνπξαμίεο ζηα κέιε ηνπο, ζε αληίζεζε κε φζα 

αλαθέξζεθαλ πην πάλσ γηα ην άξζξν 48, κε βάζε ην νπνίν ν θαηαβάιισλ έπξεπε λα είλαη 

λνκηθφ πξφζσπν. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζηελ πεξίπησζε απηή ν ιήπηεο ησλ κεξηζκάησλ πξέπεη 

λα είλαη θαηά ξεηή δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ λνκηθφ πξφζσπν θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. γ’ 

ηνπ άξζξνπ 2 θαη φρη λνκηθή νληφηεηα (π.ρ ζπλεηαηξηζκφο, θιπ.). Καηά ζπλέπεηα, ηα κεξίζκαηα 

πνπ θαηαβάιινληαη απφ κηα θνηλνπξαμία ζε κηα λνκηθή νληφηεηα δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη δελ απαιιάζζνληαη ηεο παξαθξάηεζεο θφξνπ. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε 

πνπ κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο είλαη ππνθαηάζηεκα αιινδαπήο εηαηξίαο εγθαηεζηεκέλν ζηελ 

Διιάδα θαη δεδνκέλνπ φηη απηφ ζεσξείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν, νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 

63, πξνθεηκέλνπ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο απφ ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ, ζα πξέπεη 

λα εμεηάδνληαη ζην επίπεδν ηνπ θεληξηθνχ ηνπ.  

Δπίζεο, ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 48 ηεο παξνχζαο ζρεηηθά κε 

ηελ Διβεηία (λ. 3363/2005), εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηα κεξίζκαηα πνπ θαηαβάιινπλ 

ππφρξενη ηνπ άξζξνπ 61 ζε λνκηθά πξφζσπα κε έδξα ζηε ρψξα απηή. 

 Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πιήξσζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 63 απαηηείηαη ε 

ζπκπιήξσζε θαη πξνζθφκηζε ηνπ εληχπνπ εθαξκνγήο (Παξάξηεκα Α), φπσο απηφ 

θαζνξίζζεθε κε ηελ ΠΟΛ.1036/2015 Απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, 

απφ ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ θαηαβάιιεη ηα κεξίζκαηα θαη ην νπνίν ζπλππνβάιιεηαη θάζε 

θνξά κε ηε δήισζε απφδνζεο παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
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ΠΟΛ.1011/2014 Απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΦΔΚ 

8Β’/08.01.2014).  

 Δπηζεκαίλεηαη, φηη θαηά ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ εληχπνπ, ν ππφρξενο ζε 

παξαθξάηεζε κπνξεί αληί ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ πίλαθα VΗ απφ ηελ Αξκφδηα Φνξνινγηθή 

Αξρή ηνπ θξάηνπο Μέινπο ηεο Δ.Δ, λα πξνζθνκίζεη αληίζηνηρν Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο 

Καηνηθίαο απφ ηελ ίδηα Φνξνινγηθή Αξρή ηνπ δηθαηνχρνπ ησλ δηαλεκφκελσλ θεξδψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζεί ε ζρεηηθή πξνυπφζεζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ίδηεο δηαηάμεηο. 

 Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ιακβάλνπλ ρψξα πεξηνδηθέο θαηαβνιέο, ην 

ζρεηηθφ έληππν εθαξκνγήο ζπλππνβάιιεηαη θάζε θνξά κε ηε δήισζε απφδνζεο 

παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ΠΟΛ. 1011/2014 Απφθαζεο ηνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

Οη λέεο δηαηάμεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα δηαλεκφκελα θέξδε πνπ εγθξίλνληαη απφ γεληθέο 

ζπλειεχζεηο ή απφ ηα αξκφδηα φξγαλα, θαηά πεξίπησζε, απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη 

κεηά, θαζψο θαη γηα θέξδε πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ πνπ απνθηψληαη απφ ηα κέιε απηψλ ζηα 

θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1.1.2014 θαη κεηά. 

 

2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ 

ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο κε ζπληειεζηή δέθα πέληε ηνηο εθαηφ (15%) θαη είθνζη 

ηνηο εθαηφ (20%) ζηνπο ηφθνπο θαη ηα δηθαηψκαηα (royalties), αληίζηνηρα, πνπ θαηαβάιινληαη 

κεηαμχ ζσνδεδεμένων προζώπων, σο αθνινχζσο:  

 

i) ηο νομικό πρόζωπο ποσ ειζπράηηει (Β) ηα ποζά θαηέρεη άκεζα κεηνρέο, κεξίδηα ή 

ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%), βάζεη αμίαο ή αξηζκνχ, ζην κεηνρηθφ 

θεθάιαην ή δηθαηψκαηα ςήθνπ ηνπ θνξνινγνχκελνπ (Α) πνπ πξνβαίλεη ζηελ θαηαβνιή  

      

 

         

ή 

ii) ο θορολογούμενος ποσ καηαβάλλει (Α), θαηέρεη άκεζα κεηνρέο, κεξίδηα ή 

ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο πνπ εηζπξάηηεη (Β)  

      

      

 

 

Α 
Καηαβάλλων 

Β 
Λήπηης 

Α 

Καηαβάλλων 

Β 

Λήπηης 
25% 

25% 
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ή 

iii) ένα ηρίηο νομικό πρόζωπο ή μία νομική ονηόηηηα (Γ) καηέτει άκεζα κεηνρέο, 

κεξίδηα ή ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηφζν 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο πνπ εηζπξάηηεη (Β) φζν θαη ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ πνπ πξνβαίλεη ζηελ θαηαβνιή (Α). 

 

 

        

 

 

 

 

 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο απφ ηελ παξαθξάηεζε 

θφξνπ, είλαη ην ειάρηζην πνζνζηφ κεηνρψλ ή κεξηδίσλ ή ζπκκεηνρήο λα δηαθξαηείηαη, γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελψλ.  

 Δπηπιένλ, ηο νομικό πρόζωπο ποσ ειζπράηηει (λήπηης) ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο 

αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

i) λα πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ηχπνπο πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Η Μέξνο Α’ ηεο 

Οδεγίαο 2003/49/ΔΚ φπσο ηζρχεη,  

ii) λα είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο θξάηνπο − κέινπο ηεο Δ.Δ. ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία 

ηνπ θξάηνπο απηνχ θαη δελ ζεσξείηαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο ηξίηνπ θξάηνπο εθηφο Δ.Δ. θαη’ 

εθαξκνγή φξσλ ζχκβαζεο απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο πνπ έρεη ζπλαθζεί κε απηφ ην ηξίην 

θξάηνο θαη 

iii) λα ππφθεηηαη, ρσξίο ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ή απαιιαγήο, ζε έλαλ απφ ηνπο θφξνπο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Η Μέξνο Β’ ηεο Οδεγίαο 2003/49/ΔΚ ή ζε νπνηνλδήπνηε 

άιιν θφξν ελδερνκέλσο ζην κέιινλ αληηθαηαζηήζεη έλαλ απφ ηνπο θφξνπο απηνχο. 

Δπηζεκαίλεηαη, φηη επίθεηηαη λνκνηερληθή ηαθηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

ηεο παξαγξάθνπ απηήο λα παξαπέκπνπλ ζηα νξζά Παξαξηήκαηα ηεο ελ ιφγσ Οδεγίαο, 

θαζφζνλ νη αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζην θείκελν ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ είλαη ιαλζαζκέλεο. 

πγθεθξηκέλα, ε αλαθνξά «Παξάξηεκα I Μέξνο Α ηεο Οδεγίαο 2003/49/ΔΚ», ζα πξέπεη λα 

αληηθαηαζηαζεί κε ην νξζφ «Παξάξηεκα ηεο Οδεγίαο 2003/49/ΔΚ» θαη ε αλαθνξά 

«Παξάξηεκα I Μέξνο Β ηεο Οδεγίαο 2003/49/ΔΚ» κε ην νξζφ «άξζξν 3 ηεο Οδεγίαο 

2003/49/ΔΚ». 

Α 

Καηαβάλλων 
Β 

Λήπηης 

 Γ 
Σρίηο Ν.Π. ή  

Ν.Ονηόηηηα 
25% 

25% 
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Ωο πξνο ηνλ ιήπηε ησλ εηζνδεκάησλ, δηεπθξηλίδεηαη φηη ζην Παξάξηεκα ηεο Οδεγίαο 

Σφθνη-Γηθαηψκαηα, ζηνλ πίλαθα ησλ εηαηξεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ζηνηρείν α) ηεο 

Οδεγίαο πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ θαη νη εηαηξείεο ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ κε ηελ 

επσλπκία «αλψλπκε εηαηξεία». Δπίζεο, ζηνλ πίλαθα θφξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πεξίπησζε α ηνπ άξζξνπ 3 πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ άιισλ θαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ζηελ Διιάδα. 

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη, φηη θαηά ηελ θαηαβνιή πνζψλ (ηφθσλ ή δηθαησκάησλ) απφ 

ηνπο ππφρξενπο ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ.4172/2013, πξνο λνκηθά πξφζσπα πνπ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ  άξζξνπ 63, δελ δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ (15% ή 20%, 

θαηά πεξίπησζε), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64. Καηά ζπλέπεηα, θάζε λνκηθφ 

πξφζσπν ηεο πεξ. γ’ ηνπ άξζξνπ 2 ή λνκηθή νληφηεηα ηεο πεξ. δ’ ηνπ ηδίνπ άξζξνπ πνπ 

πξνβαίλεη ζε θαηαβνιή ηφθσλ ή δηθαησκάησλ δελ ζα δηελεξγεί παξαθξάηεζε θφξνπ εθφζνλ 

πιεξνχληαη νη αλαθεξφκελεο πην πάλσ πξνυπνζέζεηο. 

Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ν ιήπηεο κπνξεί λα 

είλαη λνκηθφ πξφζσπν είηε ηεο εκεδαπήο είηε ηεο αιινδαπήο (Δ.Δ.) θαη πεξαηηέξσ, 

πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο, απηά κπνξεί λα είλαη κφλν αλψλπκεο 

εηαηξείεο, θαζφζνλ απνηεινχλ ηα κφλν απφ ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα ηεο πεξ. γ’ ηνπ 

άξζξνπ 2 πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο Οδεγίαο. 

 Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πιήξσζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 63 απαηηείηαη ε 

ζπκπιήξσζε θαη πξνζθφκηζε ηνπ εληχπνπ εθαξκνγήο (Παξάξηεκα Β), φπσο απηφ 

θαζνξίζζεθε κε ηελ ΠΟΛ.1036/2015 Απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, 

απφ ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ πξνβαίλεη ζηελ θαηαβνιή ησλ ηφθσλ θαη δηθαησκάησλ 

αληίζηνηρα θαη ην νπνίν ζπλππνβάιιεηαη θάζε θνξά κε ηε δήισζε απφδνζεο 

παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ΠΟΛ.1011/2014 Απφθαζεο ηνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ, πξνζθνκίδνληαο θαη ηηο αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο, 

κεηαθξαζκέλεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ε ππνρξέσζε γηα ηηο 

αληίζηνηρεο θαηαβνιέο. 

 Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν αλαθνξηθά κε 

ηηο ππνρξεψζεηο γηα ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ εληχπνπ. 

Οη λέεο δηαηάμεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηφθνπο θαη δηθαηψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ή 

πηζηψλνληαη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. 

3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία 

απαιιαγήο παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηα δηαλεκφκελα κεξίζκαηα (10%) θαη ηνπο 

θαηαβαιιφκελνπο ηφθνπο (15%) ή δηθαηψκαηα (20%) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ιήπηεο 

θνξνινγνχκελνο δελ πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε δηαθξάηεζεο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο (24 
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κήλεο) θαηά ην ρξφλν ρνξήγεζεο ηνπ θνξνινγηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ν νπνίνο γηα ηα 

θαηαβαιιφκελα κεξίζκαηα είλαη ν ρξφλνο ιήςεο ηεο απφθαζεο δηαλνκήο ηνπο απφ ηα 

αξκφδηα φξγαλα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή πξνθεηκέλνπ γηα θέξδε πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ, ν 

ρξφλνο απφθηεζεο απηψλ απφ ηα κέιε ηνπο, ελψ γηα ηνπο θαηαβαιιφκελνπο ηφθνπο θαη 

δηθαηψκαηα είλαη ν ρξφλνο θαηαβνιήο ή πίζησζεο. Δπηζεκαίλεηαη φκσο, φηη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη ν ιήπηεο λα πιεξνί παξάιιεια ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ν ππφρξενο ζε παξαθξάηεζε ζηελ Διιάδα κπνξεί πξνζσξηλά 

λα κελ πξνβεί ζε παξαθξάηεζε θφξνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα θαηαζέζεη εγγχεζε ζηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, ίζε κε ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ ζα φθεηιε λα θαηαβάιιεη ζε πεξίπησζε 

κε ρνξήγεζεο ηεο απαιιαγήο, ην νπνίν πξνθχπηεη σο εμήο: 

 

πληειεζηήο παξαθξάηεζεο   x   δηαλεκεζέλ ή θαηαβιεζέλ πνζφ 

1 - ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο 

 

 Ωο δηαλεκεζέλ ή θαηαβιεζέλ πνζφ λνείηαη ην θαζαξφ πνζφ πνπ ιακβάλνπλ νη 

δηθαηνχρνη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ. 

Γηα παξάδεηγκα, αλψλπκε εηαηξεία «Α» (ζπγαηξηθή) γηα ην θνξνινγηθφ έηνο πνπ ιήγεη 

31.12.2014, απνθαζίδεη ηε δηαλνκή κεξηζκάησλ χςνπο 3.000.000 επξψ ζηελ αιινδαπή 

κεηξηθή ηεο «Β» ε νπνία ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαηφ ηεο θαηά πνζνζηφ 30%, ρσξίο φκσο ε «Β» 

λα πιεξνί, θαηά ην ρξφλν ιήςεο ηεο απφθαζεο δηαλεκφκελσλ θεξδψλ απφ ην εκεδαπφ 

λνκηθφ πξφζσπν «Α», ηελ πξνυπφζεζε δηαθξάηεζεο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο (24 κήλεο). 

  Ωο εθ ηνχηνπ, ε αλψλπκε εηαηξεία «Α» κπνξεί λα δεηήζεη απαιιαγή απφ ηελ 

παξαθξάηεζε θφξνπ 10% ζηα δηαλεκφκελα θέξδε πξνο ηελ «Β» εθφζνλ θαηαζέζεη ζηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε εγγχεζε, χςνπο ( 0,10  x 2.700.000 επξψ) = 300.000 επξψ. 

        0,90 

 Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη κηθξφηεξνο ζπληειεζηήο κε βάζε ηε 

δηκεξή ζχκβαζε πεξί απνθπγήο ηεο δηπιήο θνξνινγίαο (.Α.Γ.Φ.) ζα ρξεζηκνπνηείηαη ν 

ππφςε ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίδεηαη ην ζρεηηθφ πνζφ ηεο 

εγγχεζεο. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ απφ ηε δηκεξή .Α.Γ.Φ. πξνθχπηεη κεδεληθφο 

ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο, είλαη απηνλφεην φηη δελ ζα ππνινγίδεηαη θαλέλα πνζφ εγγχεζεο, 

νχηε ζα θαηαηίζεηαη απηή ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. 

Ζ απαιιαγή θαζίζηαηαη νξηζηηθή θαη ε εγγχεζε ιήγεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ 

ζπκπιεξψλνληαη είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο δηαθξάηεζεο ηνπ ειάρηζηνπ πνζνζηνχ 

ζπκκεηνρήο. 
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 Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα πξέπεη λα θαηαηίζεηαη θάζε θνξά ρεηξφγξαθα ζηελ αξκφδηα 

Φνξνινγνχζα Αξρή (Γ.Ο.Τ.) κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο απφδνζεο 

παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ΠΟΛ.1011/2014 Απφθαζεο ηνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

θαη ζην ζρεηηθφ πίλαθα VIΗ ηνπ έληππνπ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ Α θαη Β) πνπ έρεη πξνβιεθζεί γηα 

ην ζθνπφ απηφ.  

ε πεξίπησζε πνπ  ν ππφρξενο ζε παξαθξάηεζε θφξνπ ζηελ Διιάδα δελ θαηαζέζεη 

εγγπεηηθή επηζηνιή πξνβεί ζε παξαθξάηεζε θφξνπ ζηα θαηαβαιιφκελα πνζά (κεξίζκαηα-

ηφθνπο-δηθαηψκαηα), θαηά ην ρξφλν ηεο ζπκπιήξσζεο πξνυπφζεζεο ηεο δηεηίαο ε 

ελδηαθεξφκελε εηαηξεία (εκεδαπή ή αιινδαπή), ζε βάξνο ηεο νπνίαο έγηλε ε παξαθξάηεζε 

θφξνπ, ζα κπνξεί λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ Γ.Ο.Τ. ζηελ νπνία απνδφζεθε ν παξαθξαηεζείο θφξνο ην 

ζρεηηθφ έληππν (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ή Β, θαηά πεξίπησζε) ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο 

αίηεζε επηζηξνθήο θφξνπ. Σν αηνκηθφ θχιιν έθπησζεο ζα εθδίδεηαη ζην φλνκα ηεο 

εκεδαπήο εηαηξίαο πνπ θαηέβαιιε ηα πνζά δεδνκέλνπ φηη απηή είρε απνδψζεη ηνλ 

παξαθξαηεζέληα θφξν ζην Γεκφζην θαη επνκέλσο ζε βάξνο ηεο είρε γίλεη ε ζρεηηθή 

βεβαίσζε (γηα νιφθιεξν ην θαηαβαιιφκελν πνζφ). Σν πνζφ ηνπ θφξνπ, αθνχ ζα δηελεξγείηαη 

ν ζρεηηθφο έιεγρνο ζα θαηαηίζεηαη  ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ 

νπνίνπ δειψλνληαη απφ ηνλ ίδην ζηνλ ζρεηηθφ πίλαθα ηνπ πην πάλσ ζρεηηθνχ εληχπνπ.   

Σέινο, ε σο άλσ δηαδηθαζία ζα αθνινπζείηαη θαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ν 

θνξνινγνχκελνο, λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα πνπ πξνέβε ζηελ θαηαβνιή ησλ 

ελδννκηιηθψλ πιεξσκψλ  παξαθξάηεζε θφξν παξά ηα αληηζέησο νξηδφκελα ζην άξζξν 63 

θαη ν θφξνο απηφο πξέπεη λα επηζηξαθεί σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζείο.  

 

 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                     Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινχο                            ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ  

        Tκήκαηνο Γηνίθεζεο      ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β’ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο 

3. Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e - ΔΦΑΡΜΟΓΔ) 

4. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλσλ (e-ππεξεζίεο) 

 (Με ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ) 

 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Σ’ (εθηφο ησλ αξηζκ.1 θαη 2 απηνχ), Ε΄(εθηφο ησλ αξηζκψλ 3, 4 θαη 

7), Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΑ΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄, ΗΣ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄ 

2. Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e- Δθαξκνγέο) 

3. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ, Γεληθή Γ/λζε 

Δζση. Δκπνξίνπ, Γ/λζε Α.Δ. θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ. 101 81, Αζήλα 

4. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), Βνπιήο   

7, Σ.Κ.105 62, Αζήλα 

5. HOCHTIEF SOLUTIONS, 5ν ρηι. πάηα-Λνχηζα, 190 04 πάηα 

6. SETEC TPI S.A, Λ. Βνπιηαγκέλεο 11, Σ.Κ 11636 Αζήλα 

7. EUROTAXIS, Αλαγελλήζεσο 1, ΣΚ 57013 Ωξαηφθαζηξν 

 

ΙΙΙ. EΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

2. Γξαθείν θαο Αλαπιεξψηξηαο Τπνπξγνχ 

3. Γξαθείν θαο. Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

4. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

5. Γξαθείν θ.θ. Γελ. Γ/ληψλ 

6. Γηεχζπλζε Δθαξκνγήο ηεο Φνξνινγηθήο 

Πνιηηηθήο θαη Ννκνζεζίαο 

Τπνδηεχζπλζε Α’ Άκεζεο Φνξνινγίαο (4) 

7. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ  

8. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ  
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