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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                 Αζήλα,  5 Απγνχζηνπ 2015 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                              Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1106280 ΔΞ 2015   

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑ: Β’ 

    

 

 

 

 

 

                                

ΘΔΜΑ: Δθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 48 ηος ν. 4172/2013. 

  

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

πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδεηαη, φηη 

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)  ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ πξνβαίλεη ζηε δηαλνκή (θαηαβάιισλ): 

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

2011/96/ΔΔ, φπσο ηζρχεη,   

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) ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ ιακβάλεη ηα κεξίζκαηα (ιήπηεο): 
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Σασ. Γ/νζη : Κ. εξβίαο 10 

Σασ. Κώδικαρ : 101 84 Αζήλα 

Πληποθοπίερ : Μ. Υαπίδεο 

Σηλέθωνο : 210 – 3375312 

ΦΑΞ: 210 – 3375001 
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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. 

2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδεηαη, κεηαμχ 

άιισλ, φηη εάλ δηαλέκνληαη θέξδε απφ λνκηθφ πξφζσπν ζε ιήπηε θνξνινγνχκελν πνπ δελ έρεη 

δηαθξαηήζεη ην ειάρηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο επί είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο, αιιά πιεξνχηαη ε 

πξνυπφζεζε γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1, ή απηή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ν ιήπηεο 

θνξνινγνχκελνο κπνξεί πξνζσξηλά λα δεηήζεη ηελ απαιιαγή 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. 

    3. Όπσο δηεπθξηλίζζεθε κε ηελ ΠΟΛ.1039/2015 εξκελεπηηθή εγθχθιην ηνπ άξζξνπ 48, 

αλαθνξηθά κε ην ρξφλν ρνξήγεζεο ηνπ θνξνινγηθνχ πιενλεθηήκαηνο, απηφο ζεσξείηαη φηη είλαη ν 

ρξφλνο ιήςεο ηεο απφθαζεο δηαλνκήο ησλ κεξηζκάησλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ 

θαηαβάιινληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ ή πξνθεηκέλνπ γηα ηα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνπλ νη 

πξνζσπηθέο εηαηξίεο ν ρξφλνο απφθηεζεο απηψλ απφ ηα κέιε ηνπο. 

   Δπίζεο, κε ηελ ίδηα σο άλσ εγθχθιηφ καο δηεπθξηλίζζεθε, φηη ε 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 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. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη δεδνκέλνπ φηη ν ιήπηεο δηθαηνχρνο ηνπ εηζνδήκαηνο έρεη 

ππνρξέσζε θαηάζεζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο έσο ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο, 

θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ ΠΟΛ.1039/2015, κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ φηη εάλ ε πξνυπφζεζε 

δηαθξάηεζεο πιεξσζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζπκπιήξσζεο ηεο σο άλσ πξνυπφζεζεο, δελ απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα  
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ρνξεγεζεί ε απαιιαγή απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο γηα ηα εηζπξαηηφκελα κεξίζκαηα, ε θαηάζεζε 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο, θαζψο ε απαιιαγή έρεη πιένλ θαηαζηεί νξηζηηθή. Δπνκέλσο, κε ηελ 

ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν απνθηήζεθαλ 

ηα ελ ιφγσ εηζνδήκαηα, απηά ηπγράλνπλ απαιιαγήο, εθφζνλ ζπκπιεξσζνχλ νη αληίζηνηρνη 

πίλαθεο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (Πίλαθαο 4 ηνπ εληχπνπ Ν), ρσξίο λα απαηηείηαη 

γηα ην ζθνπφ απηφ ε ππνβνιή ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί 

ππφςε ην ζρεηηθφ πνζφ εηζνδήκαηνο, σο απαιιαζζφκελν έζνδν. 

  

 

 

 

 

  Αθξηβέο  Αληίγξαθν              Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

  Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινχο              ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 

          Σκήκαηνο Γηνίθεζεο 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

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

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο 

3. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα Β΄ 

4. Γ/λζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ  

(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Σ’ (εθηφο ησλ αξηζ.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. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ 

θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο - 101 81 ΑΘΖΝΑ 

3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ 

(ΔΛΣΔ), Βνπιήο 7 - 105 62 ΑΘΖΝΑ 

4. COCA-COLA HBC Μ.Δ.Π.Δ. Φξαγθνθιεζηάο  9, Μαξνχζη 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

2. Γξαθείν θνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ  

4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 

5. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

6. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 

7. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Σκήκαηα Α΄ (3) - Β΄ (10) 

8. Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο Γ.Γ.Γ.Δ. 
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