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    ΔΠΔΙΓΟΝ 
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ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) 

ΣΜΗΜΑ: Β’ 

 

 

 

 

       

 

 

ΘΔΜΑ: Υρόνος απόδοζης ηοσ παρακραηηθένηος θόροσ για ηα διανεμόμενα κέρδη 

ΔΠΔ τρήζης 2012. 

 

Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην 

πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

  1. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ.2238/1994, 

όπσο ίζρπαλ πξηλ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.4110/2013, 

ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη ζπλεηαηξηζκνί ή νη εκεδαπέο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο, 

ζε θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, ελώζεηο πξνζώπσλ ή νκάδεο 

πεξηνπζίαο, ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θόξνπ κε ζπληειεζηή είθνζη πέληε ηνηο εθαηό (25%). 

Με ηελ παξαθξάηεζε απηή εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνύρσλ γηα ηα πην 

πάλσ εηζνδήκαηα. Γηα ηελ απόδνζε ηνπ θόξνπ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ’ ηεο 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ ίδηνπ λόκνπ.  

  2. Με ηελ αξηζ. 11004/Β0012/ΠΟΛ.1129/6.6.2011 εγθύθιηό καο δηεπθξηλίζζεθε, όηη 

ε παξαθξάηεζε θόξνπ επί ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδώλ ΔΠΔ ελεξγείηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα 

από ηε ιήςε απόθαζεο από ηε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ θαη ε απόδνζε ηνπ 

παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ εληόο ηνπ επόκελνπ κήλα από απηόλ εληόο ηνπ νπνίνπ έγηλε ε 

παξαθξάηεζε. 
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  3. Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3190/1955 νξίδεηαη, όηη 

ε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ ηεο ΔΠΔ ζπγθαιείηαη ππνρξεσηηθά άπαμ θαη’ έηνο θαη εληόο ηξηώλ 

(3) κελώλ από ηε ιήμε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο.  

  4. Πεξαηηέξσ, κε ηελ αξηζ. ΠΟΛ.1061/28.03.2013 εγθύθιην ηεο Γηεύζπλζεο Βηβιίσλ 

θαη ηνηρείσλ δηεπθξηλίζηεθε, όηη ε πεξάησζε ησλ πξάμεσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ πνπ ιήγεη ηελ 31.12.2012 θαη θαηαρώξηζήο ηνπ ζην βηβιίν 

απνγξαθώλ, κπνξεί λα δηελεξγεζεί κέρξη ην ρξόλν ηεο εκπξόζεζκεο ππνβνιήο ηεο 

αληίζηνηρεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 

  5. Με ηελ ΠΟΛ.1122/30.05.2013 Α.Τ.Ο., ε νπνία εθδόζεθε θαη’ εμνπζηνδόηεζε ηεο 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ λ. 2238/1994, νξίδεηαη, όηη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ 

δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ηα λνκηθά πξόζσπα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 

ηνπ ίδηνπ λόκνπ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη ΔΠΔ, παξαηείλεηαη κέρξη ηηο 28 

Ηνπλίνπ 2013.  

  6. Μεηά από όια όζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ θαη δεδνκέλνπ όηη κε ηελ σο άλσ 

ΠΟΛ.1061/28.03.2013 εγθύθιην παξαηάζεθε ν ρξόλνο ζύληαμεο ηεο απνγξαθήο θαη ηνπ 

ηζνινγηζκνύ ησλ ΔΠΔ κέρξη ην ρξόλν ηεο εκπξόζεζκεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηόο ηνπο ρσξίο ηελ επηβνιή θπξώζεσλ, γεγνλόο πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα θαη ηε ζύγθιεζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία 

από απηήλ πνπ νξίδεηαη ζην λ. 3190/1955, κε ηελ παξνύζα γίλεηαη δεθηό, εηδηθά γηα ηα 

δηαλεκόκελα θέξδε ησλ Δ.Π.Δ. ρξήζεο 2012 (νηθνλ. έηνπο 2013) όπσο ε απόδνζε ηνπ 

παξαθξαηεζέληνο θόξνπ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ 28ε Απγνύζηνπ 2013, ρσξίο 

πξνζαπμήζεηο. Γηα ηελ απόδνζε ηνπ παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην 

έληππν ηεο δήισζεο Δ.565/10, ππόδεηγκα ηνπ νπνίνπ θνηλνπνηήζεθε κε ηελ 

ΠΟΛ.1103/6.5.2011 εγθύθιηό καο.  
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄(εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 

2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο 

3. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Σ’ (εθηόο ησλ αξηζκ.1 θαη 2 απηνύ), Ε΄(εθηόο ησλ αξηζκώλ 3, 

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

2. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ, 

Γηεύζπλζε Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο - 101 80 ΑΘΖΝΑ 

3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), 

Βνπιήο 7 - 105 62 ΑΘΖΝΑ 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 

4. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

5. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 

6. Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο - Θεκηζηνθιένπο 5 – 101 84 ΑΘΖΝΑ 

7. Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) - Σκήκαηα Α’ (3), Β’ (10), Γ’ (2) 

8. Γ.Γ.Π.. – Γεληθή Γ/λζε ΚΔ.Π.Τ.Ο., Γηεύζπλζε Δθαξκνγώλ Ζ/Τ (Γ30) 

9. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγίαο (3) 
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