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 Σαο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 θαη 16 

ηνπ άξζξνπ 6 θαη ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 23, 30, 31, 32 θαη 33 ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4110/2013 (ΦΔΚ 17Α’/23.1.2013) θαη ζαο παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο 

νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο:  

 

Άπθπο 6 

Φοπολογία ηων μεπιζμάηων και ηων κεπδών πος διανέμοςν ηα νομικά ππόζωπα 

 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ αληηθαηαζηάζεθε ε 

παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 2238/1994. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο κεηψλεηαη απφ 25% 

ζε 10% ν ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηα θέξδε πνπ θεθαιαηνπνηνχλ ή δηαλέκνπλ 

νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο, ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά, 

ελψζεηο πξνζψπσλ ή νκάδεο πεξηνπζίαο.  

Δπίζεο, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη, φηη φζα ίζρπαλ θαη κε βάζε ηηο 

πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο πεξί ζπκςεθηζκνχ απφ ην θφξν πνπ παξαθξαηείηαη ζηα θέξδε 

πνπ δηαλέκνπλ νη αλψλπκεο εηαηξίεο ηνπ θφξνπ πνπ έρεη ήδε παξαθξαηεζεί ζηα έζνδα 

απφ ζπκκεηνρέο ηνπο ζε άιια λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κ.Φ.Δ. 
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θαη αλαινγεί ζηα δηαλεκφκελα θέξδε, έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ην θφξν πνπ παξαθξαηείηαη 

ζηα έζνδα απφ ζπκκεηνρέο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο ζε λνκηθφ πξφζσπν ηεο παξαγξάθνπ 

4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. (Ο.Δ., Δ.Δ., θιπ.) πνπ ηεξεί δηπινγξαθηθά βηβιία. Δηδηθφηεξα, 

κεηά ηελ επηβνιή παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηα δηαλεκφκελα θέξδε ησλ πην πάλσ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, θαη’ αλαινγία ησλ φζσλ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο, κε βάζε 

ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4110/2013, κε ηηο νπνίεο αληηθαηαζηάζεθαλ ηα πέληε 

πξψηα εδάθηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Φ.Δ., φηαλ εκεδαπή αλψλπκε εηαηξία 

πξνβαίλεη ζε δηαλνκή θεξδψλ θαη ζηα έζνδά ηεο πεξηιακβάλνληαη έζνδα απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζε Ο.Δ., ζηα νπνία ηεο έρεη ήδε παξαθξαηεζεί θφξνο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 55, απφ ην θφξν πνπ ππνρξενχηαη λα απνδψζεη κε ηε δήισζε πνπ νξίδεηαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 54, αθαηξείηαη ην κέξνο ηνπ θφξνπ πνπ έρεη ήδε 

παξαθξαηεζεί ζε βάξνο ηεο θαη αλαινγεί ζηα δηαλεκφκελα απφ ηελ ίδηα θέξδε ηα νπνία 

πξνέξρνληαη θαη απφ ηηο πην πάλσ ζπκκεηνρέο. 

Πεξαηηέξσ, κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη επηζηξνθή ηνπ θφξνπ πνπ έρεη 

παξαθξαηεζεί ζε βάξνο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγεί ζηα 

κεξίζκαηα πνπ δηαλέκεη πξνο ην Γεκφζην, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ φζσλ ηζρχνπλ γηα 

ηα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκεη ζηε κεηξηθή ηεο ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, φηαλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2578/1998 (Οδεγία 

Μεηξηθψλ – Θπγαηξηθψλ 90/435/ΔΟΚ).  

Οη λέεο δηαηάμεηο έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. ε’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

28 ηνπ λ. 4110/2013, γηα δηαλεκφκελα θέξδε πνπ εγθξίλνληαη απφ γεληθέο ζπλειεχζεηο απφ 

ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. Γειαδή, γηα ηα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη εληφο ηνπ έηνπο 

2013 (ρξφλνο έγθξηζεο ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ), εμαθνινπζεί λα ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή είθνζη πέληε ηνηο 

εθαηφ (25%).  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ ζπληειεζηή παξαθξάηεζεο θφξνπ κε βάζε 

ηηο λέεο δηαηάμεηο απφ 25% ζε 10%, ζηελ πεξίπησζε πνπ αλψλπκε εηαηξία πξνβαίλεη ζε 

δηαλνκή θεξδψλ (ηξέρνπζαο ρξήζεο ή απνζεκαηηθψλ) θαη ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη 

έζνδα απφ ζπκκεηνρέο, επί ησλ νπνίσλ έρεη παξαθξαηεζεί θφξνο κε ηνλ πξντζρχνληα 

ζπληειεζηή 25%, ην ππφινηπν πνζφ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κεηά ην ζπκςεθηζκφ (10% - 

25%) δελ επηζηξέθεηαη ζηελ αλψλπκε εηαηξία, ειιείςεη ξεηήο πξφβιεςεο ζην λφκν.  

Πεξαηηέξσ, ζεκεηψλεηαη φηη φζα αλαθέξνληαη πην πάλσ, ζρεηηθά κε ην ζπκςεθηζκφ 

απφ ην θφξν ησλ δηαλεκεζέλησλ θεξδψλ ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε ζηα έζνδα απφ 

ζπκκεηνρέο θαη ηελ ηπρφλ επηζηξνθή ηνπ θφξνπ απηνχ ζε πεξίπησζε δηαλνκήο 

κεξηζκάησλ ζην Γεκφζην ή ζε κεηξηθή εηαηξία άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, έρνπλ εθαξκνγή θαη θαηά ηε δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο απφ 
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απνζεκαηηθά πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ (θεξδψλ εηο λένλ). Καηά ζπλέπεηα, φηαλ αλψλπκε 

εηαηξία ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη θαηά 100% εηαηξία κε έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ., 

πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2578/1998 (ειάρηζηε πεξίνδνο 

ζπκκεηνρήο, θιπ.), επηιέμεη λα κελ δηαλείκεη θαλέλα πνζφ απφ ηα θέξδε ηεο ηξέρνπζαο 

ρξήζεο θαη λα κεηαθέξεη νιφθιεξν ην πνζφ ησλ θεξδψλ απηψλ ζε ινγαξηαζκφ 

απνζεκαηηθνχ (θέξδε εηο λένλ), ην πνζφ ησλ ιεθζέλησλ θαη κε δηαλεκεζέλησλ 

κεξηζκάησλ (εζφδσλ απφ ζπκκεηνρέο ηεο) ζα εκθαληζζεί ππνρξεσηηθά, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ ΠΟΛ. 1129/2011 εγθχθιηφ καο, ζε ινγαξηαζκφ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ 

θαη ν παξαθξαηεζείο ζηα έζνδα απηά θφξνο ζα παξαθνινπζείηαη ζε ινγαξηαζκφ 

απαίηεζεο. Καηά ηε δηαλνκή ή θεθαιαηνπνίεζε ηνπ πην πάλσ απνζεκαηηθνχ, ν θφξνο πνπ 

παξαθξαηήζεθε ζηα έζνδα απφ ζπκκεηνρέο ζα επηζηξαθεί ζηελ αλψλπκε εηαηξία. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ, ε εηαηξία ζα πξέπεη λα ππνβάιεη κεδεληθή δήισζε απφδνζεο 

παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ εηζνδεκάησλ απφ θηλεηέο αμίεο εθηφο απφ ηφθνπο (έληππν 

Δ.558/09 πνπ εθδφζεθε κε ηελ 1040577/10505/Β0012/ΠΟΛ.1054/2009 Α.Υ.Ο.), κέζα ζε 

δχν κήλεο απφ ην ρξφλν ιήςεο ηεο απφθαζεο δηαλνκήο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ, απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη ην πνζφ ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ πνπ ζα 

πξέπεη λα ηεο επηζηξαθεί. Σηελ πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξίαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη 

εηαηξία κε έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ., πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 

11 ηνπ λ. 2578/1998, σο δηαλεκφκελα θέξδε, πξνθεηκέλνπ λα εμεπξεζεί ην πνζφ ησλ 

εζφδσλ απφ ζπκκεηνρέο (κεξίζκαηα) πνπ αλαινγεί ζηα δηαλεκφκελα θέξδε ζα ιεθζεί ην 

ζχλνιν ησλ θεξδψλ πνπ δηαλέκνληαη, αλεμάξηεηα αλ δηθαηνχρνο ησλ θεξδψλ απηψλ είλαη 

κεηξηθή εηαηξία ηεο Δ.Δ., ζηελ νπνία δελ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ θαηά ξεηή 

δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ ή άιια πξφζσπα, θπζηθά ή λνκηθά, ζηα νπνία παξαθξαηείηαη 

θαλνληθά θφξνο κε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 54 ηνπ λ. 2238/1994 (ζρεη. 

ην Γ12Β 1069853 ΔΞ2013/23.4.2013 έγγξαθφ καο). 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ θαη εηδηθά ζε φ,ηη αθνξά ηα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη απφ 

εκεδαπή αλψλπκε εηαηξία ζε κέηνρφ ηεο αιινδαπή εηαηξία κε έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο 

ηεο Δ.Δ., κε ηελ παξνχζα δηεπθξηλίδεηαη φηη, ε ειάρηζηε πεξίνδνο ζπκκεηνρήο πνπ 

απαηηείηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2578/1998 (δηεηία) γηα ηε κε δηελέξγεηα 

παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηα κεξίζκαηα απηά, δελ απαηηείηαη λα έρεη ζπκπιεξσζεί θαηά ην 

ρξφλν ρνξήγεζεο ηνπ θνξνινγηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ήηνη θαηά ην ρξφλν έγθξηζεο ησλ 

δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, αιιά κπνξεί λα 

ειέγρεηαη ζηε ζπλέρεηα. Καηά ζπλέπεηα, ζε πεξίπησζε πνπ αιινδαπή εηαηξία κε έδξα ζε 

άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ιακβάλεη κεξίζκαηα ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο 

ηεο ζε εκεδαπή αλψλπκε εηαηξία, δελ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ 10%, εθφζνλ 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2578/1998 (ε αιινδαπή κεηξηθή 
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εηαηξία λα έρεη κία απφ ηηο λνκηθέο κνξθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α1 ηνπ λ. 

2578/1998, λα ππάγεηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ, λα ζπκκεηέρεη ζην 

θεθάιαην ηεο εκεδαπήο κε πνζνζηφ 10% ηνπιάρηζηνλ, θιπ.). Δηδηθά γηα ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο, ην νπνίν νξίδεηαη ζε 10% απφ ηελ 1.1.2009 θαη κεηά (πεξ. γ’ άξζξνπ 9 λ. 

2578/1998), δελ απαηηείηαη λα έρεη ζπκπιεξσζεί δηεηία γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ θνξνινγηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, αιιά ζα ειέγρεηαη ζηε ζπλέρεηα εάλ ζπκπιεξψζεθε ε ειάρηζηε πεξίνδνο 

ζπκκεηνρήο ησλ 2 εηψλ. Σε πεξίπησζε πνπ δελ πιεξσζεί ηειηθά ε πξνυπφζεζε 

ζπκκεηνρήο κε ην νξηδφκελν πνζνζηφ 10% γηα δχν ζπλερή έηε, ηφηε επηβάιιεηαη 

αλαδξνκηθά θνξνινγία ζηα δηαλεκεζέληα κεξίζκαηα, κε ηηο λφκηκεο πξνζαπμήζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη βάζεη ησλ νηθείσλ θάζε θνξά δηαηάμεσλ.  

Τα αλσηέξσ θξίλνληαη ζθφπηκα γηα ηελ απνθπγή ιήςεο κέηξσλ ζε βάξνο ηεο 

ρψξαο καο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε δεδνκέλε θαη ηελ έθδνζε ηεο απφ 

17.10.1996 απφθαζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ επί ησλ 

ζπλεθδηθαζζεηζψλ ππνζέζεσλ C-283/94 (ππφζεζε Denkavit), C-291/94 θαη C-292/94, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ην θξάηνο κέινο δελ κπνξεί λα εμαξηά ηε ρνξήγεζε ηνπ 

θνξνινγηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Οδεγίαο 90/435/ΔΟΚ απφ ηελ 

πξνυπφζεζε λα έρεη ζπκκεηάζρεη ε κεηξηθή εηαηξία θαηά ην ρξφλν ηεο δηαλνκήο ησλ 

θεξδψλ, ηνπιάρηζηνλ θαηά 25% ζην θεθάιαην ηεο ζπγαηξηθήο γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ίζε 

πξνο ηελ θαζνξηζζείζα απφ ην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο δπλάκεη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 

ηεο Οδεγίαο. Σηα θξάηε κέιε ελαπφθεηηαη λα ζεζπίζνπλ ηνπο θαλφλεο πνπ ζα 

εμαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε απηήο ηεο ειάρηζηεο πεξηφδνπ ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα πξνο ηηο 

πξνβιεπφκελεο ζην εζσηεξηθφ δίθαην δηαδηθαζίεο. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε φπνπ θξάηνο 

κέινο έρεη θάλεη ρξήζε ηεο επρέξεηαο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Οδεγίαο, νη κεηξηθέο 

εηαηξίεο κπνξνχλ λα επηθαινχληαη απεπζείαο ηα δηθαηψκαηα πνπ παξέρεη ε Οδεγία (κε 

δηελέξγεηα παξαθξάηεζεο θφξνπ επί ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ) ελψπηνλ ησλ εζληθψλ 

δηθαζηεξίσλ, εθφζνλ νη εηαηξίεο απηέο ηεξνχλ ηελ θαζνξηζζείζα απφ ην θξάηνο κέινο απηφ 

πεξίνδν ζπκκεηνρήο. Ζ απφθαζε απηή ζηεξίρζεθε, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην 

ζθεπηηθφ ηεο, ζην γεγνλφο φηη κεηαγελέζηεξνο έιεγρνο γηα ην αλ πξάγκαηη ηεξήζεθε ε 

πεξίνδνο ζπκκεηνρήο ζα ζπλεπαγφηαλ πνιπάξηζκεο πξαθηηθέο θαη ηερληθέο δπζρέξεηεο, 

ηδίσο ζε πεξίπησζε δηαζπλνξηαθήο θαηαβνιήο κεξηζκάησλ. 

Δπηζεκαίλεηαη, φηη ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 2238/1994 

ζρεηηθά κε ηε κε δηελέξγεηα παξαθξάηεζεο θφξνπ φηαλ θαηαβάιινληαη κεξίζκαηα απφ 

εκεδαπή αλψλπκε εηαηξία ζε κεηξηθή ηεο εηαηξία άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2578/1998, 

εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηα κεξίζκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζε κεηξηθή εηαηξία κε έδξα 

ηελ Διβεηία, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηεο 
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Σπκθσλίαο κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ηεο Διβεηηθήο Σπλνκνζπνλδίαο πνπ 

θπξψζεθε κε ην λ. 3363/2005 (ΠΟΛ. 1085/14.6.2010 εγθχθιηνο ηεο Γ/λζεο Γηεζλψλ 

Οηθνλνκηθψλ Σρέζεσλ). 

Δπίζεο, ζε φηη αθνξά ηα κεξίζκαηα απφ κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Φξεκαηηζηήξην 

Αμηψλ πνπ δηαλέκνληαη ζε πξφζσπα πνπ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη 

ε απαιιαγή ηνπο απηή έρεη δηαηεξεζεί κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 3842/2010, 

επηζεκαίλεηαη φηη ν ζεκαηνθχιαθαο ζα πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ζην Σχζηεκα Άπισλ 

Τίηισλ (ΣΑΤ) ζρεηηθή έλδεημε (απαιιαγή), κε βάζε δηθαηνινγεηηθά-ζηνηρεία πνπ ζα ηνπ 

πξνζθνκίζνπλ απηά, ψζηε ε ΔΦΑΔ λα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ εθδφηξηα εηαηξία θαη ε 

ηειεπηαία λα θαηαβάιιεη νιφθιεξν ην πνζφ ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο, θαη’ αλάινγε 

εθαξκνγή απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο Σπκβάζεηο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο θαη 

έρνπλ γίλεη δεθηά κε ηελ ΠΟΛ.1129/2011 εγθχθιηφ καο (ζρεη. ην Γ12Β 1139970 

ΔΞ2011/7.10.2011 έγγξαθφ καο). 

Τέινο θαη κε αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο ζρεηηθά 

κε ηα θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ πνπ δηαλέκνληαη κε απφθαζε έθηαθηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, επηζεκαίλεηαη φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ ΠΟΛ. 1129/2011 εγθχθιηφ καο, δειαδή ρξφλνο απφθηεζεο ησλ εηζνδεκάησλ απηψλ 

είλαη ν ρξφλνο έγθξηζήο ηνπο απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ (950/1977 

γλσκνδφηεζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Ν.Σ.Κ. πνπ έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ηε Γηνίθεζε κε ηελ 

Δ.1058/288/ΠΟΛ.13/1978 εγθχθιηφ καο) θαη σο εθ ηνχηνπ, ε αλψλπκε εηαηξία πνπ δηέλεηκε 

κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο ηεο απφ έθηαθηα απνζεκαηηθά πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ κε 

απφθαζε ηεο έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ζα παξαθξαηήζεη θφξν κε ηνπο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ ε ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ 

επηθπξψλεη, ξεηά ή έκκεζα, ηελ απφθαζε ηεο έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Καηά 

ζπλέπεηα, γηα ηα θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ πνπ ζα 

δηαλεκεζνχλ κέζα ζην έηνο 2013 κε απφθαζε έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ 

θαη ηα νπνία ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ε νπνία ζα 

ιάβεη ρψξα εληφο ηνπ έηνπο 2014, ζα πξέπεη λα παξαθξαηεζεί θφξνο κε ζπληειεζηή 10%, 

θαζφζνλ ρξφλνο απφθηεζεο ησλ εηζνδεκάησλ απηψλ είλαη ν ρξφλνο έγθξηζεο απηψλ απφ 

ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Οκνίσο, γηα ηα πξνκεξίζκαηα πνπ ζα 

δηαλεκεζνχλ κέζα ζην 2013, επεηδή απηά ζεσξνχληαη φηη θαηαβάιινληαη έλαληη ησλ 

κεξηζκάησλ ηεο ρξήζεο 2014, ε δηαλνκή ησλ νπνίσλ ζα εγθξηζεί εληφο ηνπ 2014 (ρξφλνο 

απφθηεζεο), ζα πξέπεη λα δηελεξγεζεί παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 10%, θαη’ 

αλάινγε εθαξκνγή ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ ΠΟΛ. 1129/2011 εγθχθιηφ καο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ παξαθξάηεζε θαη απφδνζε ηνπ θφξνπ ζηα πξνκεξίζκαηα έρνπλ 

εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ’ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 2238/1994. 
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Καηά ηα ινηπά έρνπλ εθαξκνγή νη νδεγίεο πνπ δφζεθαλ κε ηελ ΠΟΛ.1129/6.6.2011 

εγθχθιηφ καο, θαζψο θαη νη αξηζ. ΠΟΛ. 1082/11.6.2009 θαη ΠΟΛ.1141/23.6.2011 εγθχθιηνη 

ηεο Γ/λζεο Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ Σρέζεσλ. 

 

2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 αληηθαηαζηάζεθε ε παξάγξαθνο 3 ηνπ 

άξζξνπ 54 ηνπ λ. 2238/1994, ζρεηηθά κε ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνπλ θπζηθά πξφζσπα 

θάηνηθνη Διιάδνο απφ αιινδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο κεηψλεηαη απφ 

25% ζε 10% ν ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηα κεξίζκαηα απηά, θαη’ αλαινγία ησλ 

φζσλ ηζρχνπλ θαη κε ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνπλ απφ ηελ εκεδαπή ηα ίδηα πξφζσπα, 

ζηα νπνία επίζεο ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ηνλ ίδην ζπληειεζηή, κε βάζε φζα 

αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. Με ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ απηνχ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηα εηζνδήκαηα απηά.  

Τα αλσηέξσ ηζρχνπλ, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 

4110/2013, γηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 (ρξήζε 2013) 

θαη κεηά.  

Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 16 πξνζηέζεθε λέν εδάθην ζηελ 

πεξίπησζε β’ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 2238/1994 ζρεηηθά κε ηα 

κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηεη θπζηθφ πξφζσπν, θάηνηθνο Διιάδαο, απφ αιινδαπή αλψλπκε 

εηαηξία ηα νπνία παξακέλνπλ ζηελ αιινδαπή θαη ν δηθαηνχρνο πξέπεη λα απνδψζεη ν ίδηνο 

ηνλ νθεηιφκελν θφξν. Με βάζε ηηο λέεο δηαηάμεηο, απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ θφξνπ πνπ 

αλαινγεί θαη πξέπεη λα απνδνζεί, εθπίπηεη ν θφξνο πνπ απνδεδεηγκέλα έρεη παξαθξαηεζεί 

απφ ηα θπζηθά πξφζσπα ζε θξάηνο κε ην νπνίν ε Διιάδα έρεη ζέζεη ζε ηζρχ Σ.Α.Γ.Φ.  γηα 

ην εηζφδεκα πνπ πξνέθπςε ζε απηφ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί γηα ην 

εηζφδεκα απηφ ζηελ Διιάδα. Γηα ηελ απφδεημε ηνπ χςνπο ηνπ θφξνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί 

εθηφο Διιάδαο απαηηείηαη βεβαίσζε ηεο αξµφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο ζχµθσλα µε ηηο 

Σ.Α.Γ.Φ. 

 

 3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 απμάλεηαη απφ 15% ζε 20% ν ζπληειεζηήο 

παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηα εηζνδήκαηα απφ ζπκβάζεηο ή πξάμεηο παξαγψγσλ πνπ 

απνθηνχλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. Με ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ απηνχ εμαληιείηαη 

ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ησλ ππφρξεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. (Ο.Δ., Δ.Δ., θιπ.), θαζψο θαη ησλ ππφρξεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

101 ηνπ Κ.Φ.Δ (λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα), ελψ γηα ηα λνκηθά 

πξφζσπα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κ.Φ.Δ. (Α.Δ, Δ.Π.Δ., θιπ.) ηα εηζνδήκαηα απηά 

θνξνινγνχληαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο. 
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  4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5α αληηθαηαζηάζεθε ην δεχηεξν εδάθην ηεο 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο απμάλεηαη απφ 35% ζε 

40% ν ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηηο ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ  θαη 

ηφθνπο απφ ηδξπηηθνχο ηίηινπο θαη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο, ηα νπνία εθπίπηνπλ, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξ. α’, β’ θαη γ’ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 105, απφ ηα αθαζάξηζηα 

έζνδα ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, θαζψο θαη ζηα εηζνδήκαηα ησλ παξ. 2 (πνζφ πνπ 

ιακβάλνπλ νη θάηνρνη ηδξπηηθψλ ηίηισλ αλψλπκεο εηαηξίαο θαηά ηελ εμαγνξά ηνπο απφ 

απηή) θαη 5 ηνπ άξζξνπ 25 (παξνρέο ζε ρξήκα ή ζε είδνο πξνο δηεπζχλνληεο θαη 

εληεηαικέλνπο ζπκβνχινπο, πξνέδξνπο θαη κέιε Γ.Σ., θιπ.).  

  Δπηπιένλ, κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο επηβάιιεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 

40% θαη ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ ή θεθαιαηνπνηνχλ νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο κε ηε 

κνξθή, εθηφο κηζζνχ, ακνηβψλ θαη πνζνζηψλ ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη 

ζηνπο δηεπζπληέο, ακνηβψλ ζην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ ππφ νπνηαδήπνηε κνξθή 

(bonus), ελψ κε ηηο πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο επηβαιιφηαλ παξαθξάηεζε θφξνπ κε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 54, δειαδή κε ηνλ ζπληειεζηή παξαθξάηεζεο 

ησλ δηαλεκφκελσλ θεξδψλ. Με ηελ παξαθξάηεζε απηή εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηα εηζνδήκαηα απηά, φπσο ίζρπε θαη πξνεγνπκέλσο. 

  Τα αλαθεξφκελα πην πάλσ έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α’ ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ ην νηθνλνκηθφ 

έηνο 2014 (ρξήζε 2013) θαη κεηά θαη σο εθ ηνχηνπ, γηα ακνηβέο (κε ηε κνξθή κηζζνχ ή 

εθηφο κηζζνχ) πνπ ζα θαηαβιεζνχλ ζε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηε ρξήζε 2013, 

ζα πξέπεη λα παξαθξαηεζεί θφξνο κε ζπληειεζηή 40%. 

 

  5. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5β πξνζηέζεθε λέν εδάθην ζηελ πεξίπησζε ζη’ 

ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο θαζηεξψλεηαη 

δηαδηθαζία απφδνζεο ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ ζηα εηζνδήκαηα απφ παξάγσγα πξντφληα 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αιινδαπή, φηαλ ην πξντφλ είζπξαμεο παξακέλεη ζε απηή. Σηελ 

πεξίπησζε απηή, ν δηθαηνχρνο απνδίδεη ν ίδηνο ηνλ νθεηιφκελν θφξν (20%), εθάπαμ κε 

ηελ ππνβνιή δήισζεο ζηε Γ.Ο.Υ. ζηελ νπνία ππάγεηαη, κέζα ζηνλ επφκελν κήλα απφ 

απηφλ εληφο ηνπ νπνίνπ έγηλε ζηελ αιινδαπή ε θαηαβνιή ή πίζησζε. 

 

  6. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 αληηθαηαζηάζεθε ην πξψην εδάθην ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 2238/1994. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο απμάλεηαη απφ 35% 

ζε 40% ν ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηνπο κηζζνχο πνπ θαηαβάιινληαη απφ 

αλψλπκε εηαηξία ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο, θαζψο θαη ζηνπο κηζζνχο θαη 

ζηηο θάζε είδνπο απνιαβέο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηα ινηπά λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 1 
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ηνπ άξζξνπ 101 (Δ.Π.Δ., ζπλεηαηξηζκνχο, θιπ.) ζε εηαίξνπο ή δηαρεηξηζηέο ηνπο θαη νη 

νπνίεο απνηεινχλ εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ζη’ 

ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Κ.Φ.Δ.  

  Τα αλαθεξφκελα ζηελ πην πάλσ παξάγξαθν έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ 

πεξ. α’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ 

ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 (ρξήζε 2013) θαη κεηά. 

 

  7. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 αληηθαηαζηάζεθε ε πεξίπησζε δ’ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 2238/1994. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο κεηψλεηαη απφ 25% 

ζε 10% ν ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη ζπλεηαηξηζκνί ή 

νη εκεδαπέο εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή 

αιινδαπά, ελψζεηο πξνζψπσλ ή νκάδεο πεξηνπζίαο, θαη’ αλαινγία ησλ φζσλ ηζρχνπλ γηα 

ηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη αλψλπκεο εηαηξίεο. Πεξαηηέξσ, γηα ιφγνπο εληαίαο θνξνινγηθήο 

κεηαρείξηζεο ησλ ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ (Η.Κ.Δ.) κε ηηο Δ.Π.Δ., απηέο 

ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηηο σο άλσ δηαηάμεηο. 

  Τα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ 

πεξ. ζ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, γηα δηαλεκφκελα θέξδε πνπ εγθξίλνληαη 

απφ ηα αξκφδηα φξγαλα απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά.  

  Σε πεξίπησζε δηαλνκήο θεξδψλ παξειζνπζψλ ρξήζεσλ Δ.Π.Δ. ή Η.Κ.Δ. κε 

απφθαζε έθηαθηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ ηνπο, ν θφξνο παξαθξαηείηαη κέζα ζε έλα (1)  

κήλα απφ ηε ιήςε ηεο πην πάλσ απφθαζεο θαη ε απφδνζε ηνπ παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ 

ζα πξέπεη λα γίλεη εληφο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ απηφλ εληφο ηνπ νπνίνπ έγηλε ε 

παξαθξάηεζε. Καηά ζπλέπεηα, γηα ηα θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ πνπ ζα δηαλεκεζνχλ 

κέζα ζην έηνο 2013 κε απφθαζε έθηαθηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ, ζα πξέπεη λα 

παξαθξαηεζεί θφξνο κε ηνλ ηζρχνληα ζπληειεζηή ηνπ έηνπο 2013 (25%), θαζφζνλ ζηηο 

Δ.Π.Δ. δελ πθίζηαηαη αληίζηνηρε ξχζκηζε κε απηή ησλ Α.Δ. σο πξνο ην ρξφλν απφθηεζεο 

ησλ ζρεηηθψλ εηζνδεκάησλ (ρξφλνο έγθξηζεο απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ). 

 Καηά ηα ινηπά έρνπλ εθαξκνγή νη νδεγίεο πνπ δφζεθαλ κε ηελ ΠΟΛ.1129/6.6.2011 

εγθχθιηφ καο. 

 

8. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 αληηθαηαζηάζεθε ε πεξίπησζε ε’ ηεο  

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 2238/1994, ζρεηηθά κε ηα θέξδε πνπ εηζπξάηηνπλ 

θπζηθά πξφζσπα θάηνηθνη Διιάδνο απφ αιινδαπή εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Με ηηο 

λέεο δηαηάμεηο κεηψλεηαη απφ 25% ζε 10% ν ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηα θέξδε 

απηά, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα θέξδε πνπ εηζπξάηηνπλ απφ εκεδαπή Δ.Π.Δ. ηα ίδηα 
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πξφζσπα, ζηα νπνία επίζεο ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ηνλ ίδην ζπληειεζηή, κε 

βάζε φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. Τα αλσηέξσ ηζρχνπλ γηα θέξδε πνπ εηζπξάηηνληαη 

απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 (ρξήζε 2013) θαη κεηά.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ παξαθξάηεζε θαη απφδνζε ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ απφ 

ηνλ δηθαηνχρν φηαλ απηά παξακέλνπλ ζηελ αιινδαπή, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ πην πάλσ παξάγξαθν 2 ηεο παξνχζαο. 

 

  9.  Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 11 κεηψλεηαη απφ 40% ζε 33% ν ζπληειεζηήο 

παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηα εηζνδήκαηα απφ θηλεηέο αμίεο, εθηφο κεξηζκάησλ θαη ηφθσλ απφ 

κεηνρέο θαη ηδξπηηθνχο ηίηινπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα δηαλεκφκελα θέξδε εκεδαπήο 

αλψλπκεο εηαηξίαο, πνπ θαηαβάιινληαη ζε δηθαηνχρνπο αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα ρσξίο 

κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ 

Κ.Φ.Δ. 

  Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 12 νξίδεηαη, φηη ζηα ίδηα σο άλσ 

εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ αιινδαπά θπζηθά πξφζσπα, ν ζπληειεζηήο 

παξαθξάηεζεο θφξνπ νξίδεηαη ζε 20%, ελψ κε ηηο πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο ν ζπληειεζηήο 

παξαθξάηεζεο θφξνπ ήηαλ ν ίδηνο (40%) θαη γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ (θπζηθά 

θαη λνκηθά πξφζσπα). Με ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ απηνχ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε ηνπ αιινδαπνχ δηθαηνχρνπ – θπζηθνχ πξνζψπνπ, φπσο εμάιινπ 

πξνβιέπεηαη θαη γηα ηνπο δηθαηνχρνπο – αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα κε βάζε ηηο ίδηεο σο 

άλσ δηαηάμεηο. 

  Οη πην πάλσ ζπληειεζηέο έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ’ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 28 ηνπ λ. 4110/2013, γηα ηφθνπο πνπ θαηαβάιινληαη ή πηζηψλνληαη απφ 1ε  

Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη κεηά.  

 

Άπθπο 9 

Φοπολογία ειζοδήμαηορ νομικών πποζώπων 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ αληηθαηαζηάζεθε ε 

παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο θαηαξγείηαη ν εηδηθφο 

ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αληηθείκελνπ ηνπ θφξνπ γηα ηηο ηξαπεδηθέο θαη αζθαιηζηηθέο 

αλψλπκεο εηαηξίεο θαη σο εθ ηνχηνπ θαη γηα απηά ηα λνκηθά πξφζσπα, φπσο θαη γηα ηα 

ινηπά λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 (εκεδαπέο Α.Δ., Δ.Π.Δ., θιπ.), 

αληηθείκελν θφξνπ είλαη ην ζπλνιηθφ ηνπο θαζαξφ εηζφδεκα ή θέξδνο πνπ πξνθχπηεη ζηελ 

εκεδαπή ή αιινδαπή θαη ηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ, ιακβάλνληαη απφ ην ππφινηπν ησλ 

θεξδψλ πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο. Δπίζεο, 

κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο επεθηείλεηαη θαη ζηηο ηδησηηθέο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο ην αληηθείκελν 
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θφξνπ πνπ ηζρχεη γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο θαη εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ιφγσ ηεο 

ίδηαο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο ησλ Η.Κ.Δ. κε ηηο Δ.Π.Δ. 

Τα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ 

πεξ. α’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ 

ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 (ρξήζε 2013) θαη κεηά. 

 

2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαηαξγήζεθε ην δεχηεξν 

εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Κ.Φ.Δ., ζρεηηθά κε ηνλ εηδηθφ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ησλ αιινδαπψλ ηξαπεδψλ θαη 

αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα, θαη’ αλαινγία ησλ 

φζσλ ηζρχνπλ πιένλ θαη γηα ηηο εκεδαπέο ηξαπεδηθέο θαη αζθαιηζηηθέο αλψλπκεο εηαηξίεο.  

Τα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ 

πεξ. α’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ 

ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 (ρξήζε 2013) θαη κεηά. 

 

3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαηαξγήζεθαλ νη 

πεξηπηψζεηο ζ’ θαη ηδ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Κ.Φ.Δ. Δηδηθφηεξα, 

θαηαξγήζεθαλ νη απαιιαγέο ηεο πεξίπησζεο ζ’ γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηνχλ νη 

ζπλεηαηξηζκνί πξψηνπ, δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ βαζκνχ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ην λφκν σο 

αγξνηηθνί. Ζ θαηάξγεζε απηή θαηαιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. ζη’ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 28 ηνπ λ. 4110/2013, ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2013 

(ρξήζε 2012) θαη κεηά. Σεκεηψλεηαη φηη κε ην ΦΔΚ 33Α’/7.2.2013 «Γηνξζψζεηο ζθαικάησλ 

ζην λ. 4110/2013», δηαγξάθεθε απφ ηελ πεξ. α’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 

4110/2013 ε αλαθνξά ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 9, πξνθεηκέλνπ νη αλσηέξσ δηαηάμεηο λα 

έρνπλ εθαξκνγή γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2013 θαη κεηά. 

Δπίζεο, θαηαξγήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ηδ’ ζρεηηθά κε ηελ απαιιαγή ηεο  

Δζληθήο Κηεκαηηθήο Τξάπεδαο γηα ηνπο ηφθνπο πνπ απνθηά απφ ηε ρνξήγεζε δαλείσλ ζην 

Διιεληθφ Γεκφζην, δεδνκέλνπ φηη ην ελ ιφγσ λνκηθφ πξφζσπν δελ πθίζηαηαη πιένλ. 

 

4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ αληηθαηαζηάζεθε ε 

πεξίπησζε ηα’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο 

επεθηείλεηαη ε απαιιαγή απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο, γηα ηα εηζπξαηηφκελα κεξίζκαηα ησλ 

εκεδαπψλ κεηξηθψλ εηαηξηψλ απφ εηαηξίεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε άιιν θξάηνο ηεο 

Δ.Δ., ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 

2578/1998 (Οδεγία Μεηξηθψλ – Θπγαηξηθψλ 90/435/ΔΟΚ) θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

παξνπζηάδνπλ δεκηνγφλα απνηειέζκαηα θαη δελ κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ αθνξνιφγεην 
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απνζεκαηηθφ κέζσ ηνπ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ, θαζφζνλ ην απαιιαζζφκελν 

πνζφ εκθαλίδεηαη ζε ινγαξηαζκφ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

επάξθεηα θεξδψλ ή φρη. 

Αλ δηαλεκεζεί ή θεθαιαηνπνηεζεί ην απνζεκαηηθφ απηφ ή κέξνο απηνχ, έρνπλ 

εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 ή ηεο πεξ. δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55, 

θαηά πεξίπησζε, κε εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 106 (λπλ παξ. 

3 κεηά ηελ αλαξίζκεζε ησλ παξαγξάθσλ ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Κ.Φ.Δ. κε ηελ παξ. 20 ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4110/2013).  

Δπηπιένλ, κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ψζηε απφ ην θφξν πνπ 

νθείιεηαη ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζεο ηνπ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ 

ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ, λα ζπκςεθίδεηαη ν θφξνο πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή σο 

θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθνχ πξνζψπνπ ή παξαθξαηήζεθε σο θφξνο επί ησλ 

δηαλεκεζέλησλ θεξδψλ. Τπρφλ πηζησηηθφ ππφινηπν δελ επηζηξέθεηαη.  

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. 

Καηά ζπλέπεηα, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο νη δεκηνγφλεο επηρεηξήζεηο φρη κφλν 

επσθεινχληαη ηνπ θηλήηξνπ ηεο απαιιαγήο ηνπ θφξνπ αιιά πεξαηηέξσ έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ζπκςεθηζκνχ ηνπ θφξνπ αιινδαπήο, ελψ κε ηηο πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο ηα 

εηζπξαηηφκελα γηα απηέο απφ ηελ αιινδαπή κεξίζκαηα ππφθεηλην νπζηαζηηθά ζε 

θνξνινγία εθφζνλ κείσλαλ ηηο θνξνινγηθέο δεκίεο, ρσξίο ηαπηφρξνλα λα έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ζπκςεθηζκνχ ηνπ θφξνπ αιινδαπήο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο 

ζρεηηθά κε ηελ κε ζπκπιήξσζε ηεο δηεηίαο θαηά ην ρξφλν ρνξήγεζεο ηνπ θνξνινγηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. Οκνίσο, φζα 

αλαθέξζεθαλ ζηελ ίδηα παξάγξαθν ζρεηηθά κε ηελ Διβεηία (λ. 3363/2005), εθαξκφδνληαη 

αλάινγα θαη γηα ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηεη εκεδαπή εηαηξία απφ ζπγαηξηθή ηεο εηαηξία 

κε έδξα ζηε ρψξα απηή.    

   Τα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν απηή έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. ηε’ 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, γηα ηζνινγηζκνχο πνπ θιείλνπλ κεηά ηελ 30ή 

Γεθεκβξίνπ 2012 θαη κεηά. 

 

  5. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ απηνχ αληηθαηαζηάζεθε ε 

πεξίπησζε ηβ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο γίλεηαη 

λνκνηερληθή ηαθηνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Φ.Δ. κε αθνξκή ηελ 
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ελζσκάησζε ζην εζσηεξηθφ καο δίθαην ηεο Οδεγίαο 2009/65/ΔΚ αλαθνξηθά κε ηνπο 

Οξγαληζκνχο Σπιινγηθψλ Δπελδχζεσλ ζε Κηλεηέο Αμίεο (ΟΣΔΚΑ). Οη πην πάλσ δηαηάμεηο 

έρνπλ εθαξκνγή απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ, δειαδή  απφ 23.1.2013 θαη κεηά. 

 

  6. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 11 θαηαξγήζεθε ε πεξίπησζε δ’ ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Κ.Φ.Δ., ζρεηηθά κε ηελ έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα 

έζνδα ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ ησλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινπλ ζε άιιε αζθαιηζηηθή 

εηαηξία ζηα πιαίζηα κεηαβίβαζεο ζε απηή ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. Ζ 

θαηάξγεζε απηή αθνξά, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ πην πάλσ 

λφκνπ, δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 (ρξήζε 2013) θαη 

κεηά. 

  

  7. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηξνπνπνηήζεθε ε παξάγξαθνο 4 ηνπ 

άξζξνπ 105 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο ηζρχεη πιένλ εληαίν πνζνζηφ έλα ηνηο εθαηφ 

(1%) γηα φιεο ηηο ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ πνζνχ ησλ πξνβιέςεσλ 

γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, νη νπνίεο εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο. 

  Τα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν απηή έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α’ 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, γηα δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ  ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2014 (ρξήζε 2013) θαη κεηά.  

 

  8. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 15 αληηθαηαζηάζεθε ε παξάγξαθνο 13 ηνπ 

άξζξνπ 105 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με βάζε ηηο λέεο δηαηάμεηο, ε ρξεσζηηθή δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη 

ζε βάξνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κ.Φ.Δ απφ ηελ αληαιιαγή 

νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή εηαηξηθψλ νκνιφγσλ κε εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ, θαη’ εθαξκνγή  ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ 

ρξένπο, εθπίπηεη ηζφπνζα ζε ηξηάληα (30) ηζφπνζεο εηήζηεο δφζεηο, αξρήο γελνκέλεο απφ 

ηε ρξήζε κέζα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε αληαιιαγή ησλ ηίηισλ θαη αλεμάξηεηα απφ 

ην ρξφλν δηαθξάηεζεο ησλ νκνιφγσλ. Οη δηαηάμεηο απηέο θαηαιακβάλνπλ ηε ρξεσζηηθή 

δηαθνξά πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αληαιιαγή ησλ πην πάλσ ηίηισλ, αλεμάξηεηα ηεο αηηίαο 

απφθηεζήο ηνπο (π.ρ. νκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ έιαβαλ νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο 

έλαληη απνπιεξσκήο ρξεψλ ηνπ Γεκνζίνπ).  

  Σεκεηψλεηαη φηη ν αλσηέξσ ρεηξηζκφο αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

θνξνινγεηέσλ απνηειεζκάησλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην 

πξφγξακκα ηνπ PSI θαη σο εθ ηνχηνπ, ε αλσηέξσ έθπησζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

εμσινγηζηηθά θαη’ έηνο κε βάζε ηελ εηήζηα δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο απηψλ, αξρήο 

γελνκέλεο απφ ηε ρξήζε 2012 (νηθνλ. έηνο 2013) εληφο ηεο νπνίαο έιαβε ρψξα ην 
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πξφγξακκα PSI. 

 Δηδηθά, ζε πεξίπησζε πνπ εηαηξία επαλαηηκνινγήζεη  ηελ ρξεσζηηθή δηαθνξά πξνο 

άιιε εηαηξία ζην ζχλνιφ ηεο, δχλαηαη ε ρξεσζηηθή δηαθνξά λα απνζβεζεί εμ νινθιήξνπ 

ζηε ρξήζε απηή θαζφζνλ δηαθνξεηηθά, αλ δειαδή ε δαπάλε απηή εμέπηπηε ζε 

πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ρξήζεο, ζα δεκηνπξγνχζε γηα ηελ ππφςε εηαηξία άληζε θνξνινγηθή 

επηβάξπλζε.  

  Δπίζεο, κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο, νξίδεηαη ξεηά ε ρξεσζηηθή δηαθνξά σο ε δηαθνξά 

κεηαμχ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ ηίηισλ πνπ εθδφζεθαλ ζε αληαιιαγή θαη ηνπ θφζηνπο 

απφθηεζεο ησλ αξρηθψλ ηίηισλ. 

 Δηδηθά, ζε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ απφθηεζε ησλ αξρηθψλ ηίηισλ πξνέθπςε δεκία 

απφ ηελ απνηίκεζε ηνπο ε νπνία δελ έρεη ζπκςεθηζηεί κε απνζεκαηηθφ ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ 

Κ.Φ.Δ., σο θφζηνο απφθηεζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο ιακβάλεηαη 

ην αξρηθφ θφζηνο απφθηεζεο. 

 Καηά ζπλέπεηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκία απφ ηελ απνηίκεζε ησλ ηίηισλ πνπ 

αληαιιάρζεθαλ, έρεη κεηαθεξζεί ζε ρξέσζε ησλ ινγαξηαζκψλ απφ ρξεφγξαθα κε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Φ.Δ., σο θφζηνο απφθηεζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ρξεσζηηθήο δηαθνξάο ιακβάλεηαη ε αμία θηήζεο κεηά ηελ απνηίκεζή ηνπο, φπσο απηή έρεη 

ιάβεη ρψξα θάζε θνξά θαζφζνλ δηαθνξεηηθά ζα είρακε δηπιή αλαγλψξηζε δεκίαο (κία κε 

ηελ αθαίξεζή ηεο απφ ην ζρεκαηηζζέλ απνζεκαηηθφ ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Φ.Δ. ρσξίο ηελ 

θαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη κία άιιε κε ηελ έθπησζή ηεο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα 

σο δαπάλεο βέβαηεο θαη εθθαζαξηζκέλεο). 

  Τα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν απηή έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. ηδ’ 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4046/2012, 

δειαδή απφ 14.2.2012 θαη κεηά.  

  Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ηε ρξεσζηηθή 

δηαθνξά (δεκία) πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ αληαιιαγή ησλ ηίηισλ ζχκθσλα 

κε ηελ απφ 3.12.2012 Πξφζθιεζε ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο («Δπαλαγνξά ΟΔΓ»). 

  Τέινο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί δειψζεηο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο κε βάζε ηηο πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο, πξηλ ηε ςήθηζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ 

ηνπ λ. 4110/2013, κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ φηη ην ππφινηπν ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο 

πνπ απνκέλεη κεηά ηελ πην πάλσ έθπησζε ζα απνζβεζζεί ηζφπνζα ζε 29 εηήζηεο δφζεηο. 

 

  9. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 16 απμάλεηαη απφ πελήληα (50%) ζε εβδνκήληα 

πέληε (75%) ηνηο εθαηφ ην πνζνζηφ πνπ νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ 

άξζξνπ 105 ηνπ Κ.Φ.Δ. αλαθνξηθά κε ηελ έθπησζε ησλ  δαπαλψλ  επηζθεπήο, 

ζπληήξεζεο, αλαθαίληζεο, πάγησλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη θάζε είδνπο άιιεο 
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δαπάλεο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ εθκίζζσζε 

αθηλήησλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κ.Φ.Δ. Δηδηθά σο πξνο 

ην Άγην Όξνο ην πνζνζηφ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ νξίδεηαη ζε εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%).  

Καηά ηα ινηπά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΠΟΛ. 1135/2010, 

εξκελεπηηθή εγθχθιην ηνπ λ. 3842/2010.  

  Τα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν απηή έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α’ 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2014 θαη κεηά.  

 

  10. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 23 αληηθαηαζηάζεθε ην ηξίην θαη ηέηαξην 

εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο επηβάιιεηαη 

παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ζην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη 

ζηνπο κεηφρνπο ζε πεξίπησζε εμαγνξάο ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφθηεζεο απφ 

εκεδαπή αλψλπκε εηαηξία ηδίσλ απηήο κεηνρψλ κε ζθνπφ ηελ απφζβεζε ή κείσζε ηνπ 

θεθαιαίνπ ηεο. Ζ πην πάλσ παξαθξάηεζε θφξνπ επηβάιιεηαη ζην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη 

απφ ηελ εκεδαπή αλψλπκε εηαηξία ζην πέξαλ ηνπ πξάγκαηη θαηαβιεζέληνο απφ απηνχο 

αληίηηκνπ κεηνρψλ θαη κε επηζηξαθέληνο ζε απηνχο, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην δεχηεξν 

εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

  Τα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν απηή έρνπλ εθαξκνγή απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

λφκνπ, δειαδή απφ 23.1.2013 θαη κεηά.  

 

  11. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 30 αληηθαηαζηάζεθε ην πξψην εδάθην ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο απμάλεηαη απφ 20% ζε 

26% ν ζπληειεζηήο θφξνπ πνπ επηβάιιεηαη ζην ζπλνιηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 (Α.Δ., Δ.Π.Δ., θιπ.). 

  Τα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 

ηνπ ίδηνπ λφκνπ, γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 θαη κεηά.  

 

  12. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 31 αληηθαηαζηάζεθε ε παξάγξαθνο 2 ηνπ 

άξζξνπ 109 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο επηβάιιεηαη θφξνο κε ζπληειεζηή είθνζη έμη 

ηνηο εθαηφ (26%) ζηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ν ίδηνο ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο 

ηζρχεη θαη γηα ηα εηζνδήκαηα απφ εθκίζζσζε νηθνδνκψλ θαη γαηψλ πνπ απνθηνχλ ηα 

θνηλσθειή ηδξχκαηα, νη Ηεξνί Νανί, Ηεξέο Μνλέο, θιπ. 

  Τα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 

ηνπ ίδηνπ λφκνπ, γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 θαη κεηά.  
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  13. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 32 αληηθαηαζηάζεθε ε παξάγξαθνο 4 ηνπ 

άξζξνπ 109 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο θαηαξγείηαη ε δπλαηφηεηα ζπκςεθηζκνχ απφ 

ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ θφξνπ, ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζην κέξνο ησλ θνξνινγεζέλησλ 

θαηά εηδηθφ ηξφπν εηζνδεκάησλ, θαζφζνλ δελ πθίζηαληαη πιένλ ηέηνηα εηζνδήκαηα. 

  Πεξαηηέξσ, θαζηεξψλεηαη ε κέζνδνο ηεο πίζησζεο ηνπ θφξνπ σο ηξφπνο 

θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο ησλ κεξηζκάησλ απφ ηελ αιινδαπή, κφλν γηα ηα κεξίζκαηα 

ζπγαηξηθψλ ηεο Δ.Δ. πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Οδεγίαο Μεηξηθψλ-

Θπγαηξηθψλ, θαζψο θαη ηξίησλ ρσξψλ, δεδνκέλνπ φηη γηα ηα εηζπξαηηφκελα κεξίζκαηα 

ζπγαηξηθψλ ηεο Δ.Δ. πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πην πάλσ Οδεγίαο έρνπλ 

εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ηα’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

   Δηδηθφηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β’ ηεο παξαγξάθνπ απηήο εμαθνινπζεί 

λα εθπίπηεη ν θφξνο πνπ απνδεδεηγκέλα θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή γηα ην εηζφδεκα 

πνπ πξνέθπςε ζε απηήλ θαη ππφθεηηαη ζε θνξνινγία κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θφξνο 

απηφο δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξνο απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί γηα ην 

εηζφδεκα απηφ ζηελ Διιάδα. Γηα ηελ απφδεημε ηνπ χςνπο ηνπ θφξνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί 

εθηφο Διιάδαο απαηηείηαη βεβαίσζε ηεο αξµφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο ζχµθσλα µε ηηο 

Σ.Α.Γ.Φ., ελψ γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο (ρψξεο γηα ηηο νπνίεο δελ πθίζηαηαη Σ.Α.Γ.Φ.) 

απαηηείηαη βεβαίσζε εθδηδφκελε ζηε ρψξα θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ, απφ Οξθσηφ Διεγθηή ή 

άιιε αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο. 

  Δπηπιένλ, γηα ηα κεξίζκαηα ή θέξδε πνπ εηζπξάηηεη εκεδαπή κεηξηθή εηαηξία απφ 

αιινδαπέο ζπγαηξηθέο ηεο, µε έδξα ζε άιιν θξάηνο - µέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φηαλ 

δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2578/1998, εμαθνινπζεί λα 

εθπίπηεη ην άζξνηζµα ησλ πνζψλ ηνπ θφξνπ πνπ ηπρφλ θαηαβιήζεθε σο θφξνο 

εηζνδήκαηνο λνµηθνχ πξνζψπνπ, θαζψο θαη ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε σο θφξνο 

επί ηνπ κεξίζκαηνο αιιά κφλν ζε επίπεδν ζπγαηξηθήο θαη φρη πιένλ ζε επίπεδν 

νπνηαζδήπνηε άιιεο  ζπγαηξηθήο ρακειφηεξνπ επηπέδνπ. 

  Αληίζεηα, γηα ηα κεξίζκαηα ή θέξδε πνπ εηζπξάηηεη εκεδαπή κεηξηθή εηαηξία απφ 

αιινδαπέο ζπγαηξηθέο ηεο, κε έδξα ζε ηξίηεο ρψξεο (εθηφο Δ.Δ.), απφ ηνλ αλαινγνχληα 

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

παξαθξαηήζεθε σο θφξνο επί ηνπ κεξίζκαηνο θαη φρη ν θφξνο πνπ θαηαβιήζεθε σο 

θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ίζρπε κε ηηο πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο. 

  Τα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν απηή έρνπλ εθαξκνγή απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

λφκνπ, δειαδή απφ 23.1.2013 θαη κεηά, δειαδή θαηαιακβάλεη δειψζεηο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013 θαη επνκέλσλ. 
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  14. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 33 αληηθαηαζηάζεθε ε παξάγξαθνο 3 ηνπ 

άξζξνπ 111 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο θαζίζηαηαη πιένλ ζαθέο φηη απφ ην θφξν πνπ 

βεβαηψλεηαη σο πξνθαηαβνιή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, εθπίπηεη κφλν 

ν θφξνο πνπ έρεη παξαθξαηεζεί απφ πεγή Διιάδνο. 

  Τα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν απηή έρνπλ εθαξκνγή απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

λφκνπ, δειαδή απφ 23.1.2013 θαη κεηά. 

 

ςνημμένα:  Δπηά (7) ζειίδεο 
 

 

   Ακπιβέρ ανηίγπαθο  Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

 

Η Πποϊζηαμένη ηηρ Γπαμμαηείαρ   ΘΔΟΥΑΡΗ ΘΔΟΥΑΡΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 
 
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

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

2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο 

3. Κεληξηθή Υπεξεζία Σ.Γ.Ο.Δ. θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο 

4. Γ.Γ.Π.Σ. – Γ/λζε Δθαξκνγψλ Ζ/Υ (Γ30) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄, ΣΤ΄ (εθηφο ησλ αξηζκψλ 1 θαη 2), Ε΄(εθηφο ησλ αξηζκψλ 3, 

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

2. Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ 

Δηαηξηψλ θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο - 101 80 ΑΘΖΝΑ 

3. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΤΔ), 

Βνπιήο 7 – 105 62 ΑΘΖΝΑ 

 
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ 

2. Γξαθείν θ. Υθππνπξγνχ 

3. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

4. Γξαθείν θ. Αλαπι. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγίαο 

5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 

6. Γξαθείν Τχπνπ θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ 

7. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 

8. Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο - Θεκηζηνθιένπο 5 – 101 84 ΑΘΖΝΑ 

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

10. Γξαθείν θ. Αλαπι. Γηεπζπληνχ Γ12 
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