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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  
 
ΠΟΛ. 1193/2013 
 
ΘΕΜΑ: Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων Α.Ε. με απόφαση έκτακτης 
γενικής συνέλευσης των μετόχων τους. 
 
Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία 
μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 
1. Με την Ε.1058/288/ΠΟΛ.13/1978 εγκύκλιο μας, με την οποία έχει γίνει αποδεκτή 
η αριθ. 950/1977 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., διευκρινίσθηκε ότι με 
βάση τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 η έγκριση του ισολογισμού γίνεται μία φορά 
κατ' έτος από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που συνέρχεται 
υποχρεωτικά μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως και η οποία 
αποφασίζει την διανομή από τα καθαρά κέρδη μερίσματος ή το σχηματισμό 
αποθεματικών (τακτικών, εκτάκτων, κλπ.). 
Μετά την έγκριση του ισολογισμού, στοιχείο του οποίου αποτελεί και ο πίνακας 
διάθεσης κερδών και ο τρόπος διάθεσης αυτών, από την τακτική γενική συνέλευση, ο 
ισολογισμός αυτός καθίσταται οριστικός, αποκλεισμένης κάθε τροποποιήσεως αυτού 
σε μεταγενέστερο χρόνο από έκτακτη γενική συνέλευση. 
 
Συνεπώς, μόνο η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων δύναται να αποφασίσει, 
κατά την έγκριση του ισολογισμού, για τη διάθεση των κερδών καθώς και για τη 
διανομή στους μετόχους εκτάκτων αποθεματικών προηγούμενων εταιρικών χρήσεων. 
 
2. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων δεν 
μπορεί να αποφασίσει για διανομή κερδών εκτάκτων αποθεματικών που έχουν 
σχηματισθεί στον ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης, καθόσον η διανομή αυτή 
συνεπάγεται τροποποίηση του ισολογισμού που έχει εγκριθεί από την τακτική γενική 
συνέλευση των μετόχων. 



 
Αντίθετα, η έκτακτη γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για την διανομή 
έκτακτων αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων, καθόσον στην περίπτωση αυτή δεν 
πρόκειται για τροποποίηση απόφασης τακτικής γενικής συνελεύσεως, η οποία 
αποφάσισε τη διανομή κερδών, αλλά ορίζεται τρόπος περαιτέρω διαθέσεως ήδη 
σχηματισθέντων αποθεματικών και μη διανεμηθέντων κερδών παρελθουσών 
χρήσεων (αριθ. 356/1976 (ΝΣΚ 356/1976) γνωμοδότηση της Ολομελείας του Ν.Σ.Κ., 
αριθ. 7/1993 ατομική γνωμοδότηση του γραφείου νομικού συμβούλου του 
Υπουργείου Εμπορίου). 
 
3. Με την ΠΟΛ.1134/6.6.2013, διευκρινίσθηκε, κατ' εφαρμογή της αριθ. 950/1977 
γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., ότι για τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων 
των ανωνύμων εταιριών που θα διανεμηθούν μέσα στο έτος 2013 με απόφαση 
έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων και τα οποία θα εγκριθούν από την 
τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία θα λάβει χώρα εντός του έτους 
2014, θα πρέπει να παρακρατηθεί φόρος με συντελεστή 10%, καθόσον χρόνος 
απόκτησης των εισοδημάτων αυτών είναι ο χρόνος έγκρισης αυτών από την τακτική 
γενική συνέλευση των μετόχων. 
 
4. Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας αναφορικά με τα 
αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο προκύπτει ότι ανώνυμες εταιρείες με 
την τακτική γενική συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του 2013 και η οποία θα 
εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012 προτίθενται να μην προβούν 
σε διανομή κερδών της κλεισμένης χρήσης (2012), αλλά να διανείμουν αυτά στη 
συνέχεια με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης η οποία θα συγκληθεί εντός του 
2013, με τη μορφή κερδών (αποθεματικών) παρελθουσών χρήσεων. 
 
5. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι τα αδιανέμητα κέρδη της 
χρήσης 2012 που θα εγκριθούν από την τακτική γενική συνέλευση που θα συγκληθεί 
εντός του 2013 δεν μπορούν να διανεμηθούν κατά τη διάρκεια της πρώτης 
διαχειριστικής χρήσης που έπεται αυτής από τα κέρδη της οποίας σχηματίσθηκαν 
(ήτοι μέσα στο 2013), καθόσον η διανομή αυτή συνεπάγεται τροποποίηση του 
ισολογισμού που έχει εγκριθεί από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. 
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